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Erik Damgaard Nielsen

NPinvestor.com A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31.
december 2017 for NPinvestor.com A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2017 - 31. december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29. januar 2018
Direktion

Jan Fredskilde Andersen
Direktør

Bestyrelse

Christoffer Colding

Jan Fredskilde Andersen

Formand
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Erik Damgaard Nielsen

NPinvestor.com A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i NPinvestor.com A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for NPinvestor.com A/S for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december
2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

NPinvestor.com A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

*

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

*

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

*

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

*

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

*

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

NPinvestor.com A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Hørsholm, den 29. januar 2018
KRESTON CM
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
CVR-nr. 39463113

Michel Hansen
Statsautoriseret revisor
mne31406
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.

NPinvestor.com A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at fungere som holdingselskab.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

NPinvestor.com A/S startede i 2017 offentligt udbud af aktier med henblik på tilførsel af kapital til at
kommercialisering og internationalisering af investeringskonceptet Copy trading, der indgår i den
egenudviklede handelsplatform Straticator og understøtte NPinvestor.com A/S' vækststrategi og
ansøgning om optagelse af selskabets aktier til handel på Nasdaq First North
Copenhagen. NPinvestor.com ansøgte i februar 2017 om tilladelse til at drive egen fondsmæglervirksomhed. Selskabet modtog fra Finanstilsynet den 6. oktober 2017 tilkendegivelse om, at Finanstilsynet
ville meddele tilladelse i medfør af § 14, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed til, at NPinvestor
Fondsmæglerselskab A/S, kunne drive fondsmæglerselskabsvirksomhed, jf. § 9, stk. 1 og 2, i lov om
finansiel virksomhed, når fondsmæglerselskabet blev kapitaliseret med 12,5 mio. kr.
Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor øvrige kreditorer i de tilknyttede virksomheder
Netposten A/S og MDI Group A/S, samt afgivet erklæring om, at stille den nødvendig likviditet til rådighed
frem til 31/12 2018.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
NPinvestor.com A/S' offentlige udbud af nye aktier blev afsluttet den 15. januar 2018. Der blev tegnet i alt
1.038.855 styk nye aktier á DKK 0,10, til en pris på 17 kr. pr. aktie, svarende til tilførsel af (brutto) DKK
17.660.535 til selskabet.
Selskabets kapitalforhøjelse er registreret den 19. januar 2018.
NPinvestor.com A/S har den 29. januar 2018 fået tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed og har
stiftet selskabet NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S.
Forventninger til fremtiden
Selskabet forventer en udvikling med tilgang af kunder og brugere på tradingplatformen Straticator fra
ultimo 1. kvartal 2018 og dermed øget driftsaktiviteter, gebyr- og provisionsindtægter og øgede
omkostninger til etableringen af de planlagte kommercielle aktiviteter herunder at udbygge organisationen
med salgs- og support samt compliance personale med henblik på udrulning af produkter og services i
Danmark, øge synligheden af selskabet gennem marketing- og PR aktiviteter samt tiltrække copy trader
mastere.
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Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på
kr. -2.526.701, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en balancesum på kr. 1.055.905, og
en egenkapital på kr. 83.963.

NPinvestor.com A/S

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten for NPinvestor.com A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af visse bestemmelser fra klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Koncernregnskab
Virksomheden opfylder betingelserne for ikke at udarbejde koncernregnskab, hvorfor dette er undladt.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede
og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger
og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der
tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle
beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
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Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

NPinvestor.com A/S

Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste og -tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i
årsregnskabslovens § 32.
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration,
lokaler og operationelle leasingomkostninger.
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering
af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen,
baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Llicenser

Brugstid

Restværdi

5 år

0%

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt
tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt
skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske
datterselskaber.
Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold
til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager
sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

- 10 -

Penneo dokumentnøgle: 8SLCX-S8YLF-LD6NQ-44SVD-BWK6L-SLCZK

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med
salget.

NPinvestor.com A/S

Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Andre immaterielle anlægsaktiver, herunder licenser og erhvervede rettigheder mv. måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den
forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill,
fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0,
idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender.
Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk
forpligtelse til at dække underbalancen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret
med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og
som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for
værdiændringer.
Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Der foretages nedskrivningstest på erhvervede immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for
værdifald. Endvidere foretages årligt nedskrivningstest på eventuelle igangværende og aktiverede
udviklingsprojekter. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver.
Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris
(genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

NPinvestor.com A/S

2017
kr.

2016
kr.

-120.433

-241.454

0

0

Af- og nedskrivninger af immaterielle
anlægsaktiver

-300.000

-150.000

Driftsresultat

-420.433

-391.454

-2.144.312

-970.397

38.044

2.998

0

-29.804

-2.526.701

-1.388.657

0

0

-2.526.701

-1.388.657

0

-722.170

Overført resultat

-2.526.701

-666.487

Resultatdisponering

-2.526.701

-1.388.657

Note
Bruttofortjeneste/-tab
Personaleomkostninger

1

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede
virksomheder
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede
virksomheder
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

2

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis
metode
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Resultatopgørelse

NPinvestor.com A/S

Balance 31. december 2017
2017
kr.

2016
kr.

Erhvervede licenser

1.050.000

1.350.000

Immaterielle anlægsaktiver

1.050.000

1.350.000

0

0

0

0

1.050.000

1.350.000

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

0

78.884

Tilgodehavender

0

78.884

Likvide beholdninger

5.905

1.958.004

Omsætningsaktiver

5.905

2.036.888

1.055.905

3.386.888

Note

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

3, 4

Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

Aktiver
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Aktiver

NPinvestor.com A/S

Balance 31. december 2017

Note

2017
kr.

2016
kr.

Virksomhedskapital

5

524.929

524.929

Reserve for nettoopskrivning efter den indre
værdis metode

6

0

0

Overført resultat

7

-440.966

2.785.247

83.963

3.310.176

Hensættelser til kapitalandele i tilknyttede
virksomheder

811.570

5.453

Hensatte forpligtelser

811.570

5.453

2.820

0

Anden gæld

157.552

71.259

Kortfristede gældsforpligtelser

160.372

71.259

Gældsforpligtelser

160.372

71.259

1.055.905

3.386.888

Egenkapital

Gæld til banker

Passiver

Eventualforpligtelser

8

Sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som
sikkerhed

9
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Passiver

NPinvestor.com A/S

Noter
2017

2016

Skat af årets resultat

0

0

Regulering af udskudt skat

0

0

I alt

0

0

Kostpris primo

2

2

Kostpris ultimo

2

2

-2

722.169

0

-722.171

-2

-2

0

0

Ejerandel i
%

Egenkapital

Resultat

1. Personaleomkostninger
Selskabet har beskæftiget 1 direktører, der ikke har modtaget vederlag.
2. Skat af årets resultat

Op- og nedskrivninger primo
Årets resultat
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
4. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Tilknyttede virksomheder
Navn

Hjemsted

MDI Group A/S

København

100,00

-116.410

-11.494

Netposten A/S

København

100,00

-2.333.483

-2.132.818

-2.449.893

-2.144.312
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3. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

NPinvestor.com A/S

Noter
2017

2016

Saldo primo

524.929

189.394

Årets tilgang

0

335.535

524.929

524.929

5. Virksomhedskapital

Saldo ultimo

2017

2016

2015

2014

2013

Saldo primo

524.729

189.394

189.394

189.394

189.394

Årets tilgang

0

335.535

0

0

0

524.729

524.929

189.394

189.394

189.394

Saldo ultimo

6. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Saldo primo

0

722.170

Årets tilgang

0

-722.170

Saldo ultimo

0

0

2.785.247

-629.420

-2.526.701

-666.487

-699.512

0

0

4.081.154

-440.966

2.785.247

7. Overført resultat
Saldo primo
Overført resultat
Omkostninger vedrørende kapitaludvidelse og børsnotering
Overkurs
Saldo ultimo
8. Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som
vedrører sambeskatningen.
9. Sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
NPinvestor.com A/S har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor øvrige kreditorer i de tilknyttede
virksomheder Netposten A/S og MDI Group A/S, samt afgivet erklæring om, at stille den nødvendige
likviditet til rådighed frem til 31/12 2018.
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