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Virksomhedsoplysninger
Vi rksomhed soply snin ger
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Revisor
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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2018 31.12.2018 for Stampe Invest ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2018 31.12.2018 for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Gjellerup, den 25.04.2019
Direktion

Bent Stampe Thomsen
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af
årsregnskabet
Den uafhæng ige rev iso rs erk læring om ops til ling af å rs regnska bet

Til den daglige ledelse i Stampe Invest ApS
Vi har opstillet årsregnskabet for Stampe Invest ApS for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 på
grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen
af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse
har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Silkeborg, den 25.04.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Bo Blaabjerg Odgaard

Jesper Stier

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne32122

MNE-nr. mne42245
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet består i investering af værdipapirer.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Udviklingen i årets resultat skyldes primært urealiseret kurstab på børsnoterede værdipapirer.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2018
Resultatop gøre lse for 2018

Note

Bruttotab

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver
Andre finansielle omkostninger

Årets resultat

2017

kr.

kr.

(26.910)

(103.797)

121.331

7.323.891

(347.664)

Resultat før skat
Skat af årets resultat

2018

(253.243)

1

0

(253.243)

(11.000)
7.209.094

(35.003)

7.174.091

Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret

200.000

300.000

Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret

400.000

0

Overført resultat

(853.243)

6.874.091

(253.243)

7.174.091
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Balance pr. 31.12.2018
Balan ce pr. 31.12. 201 8

2018

2017

kr.

kr.

900.001

900.001

1.420.205

1.320.205

2.320.206

2.220.206

Anlægsaktiver

2.320.206

2.220.206

Andre tilgodehavender

1.062.885

2.317.250

21.635

187

Tilgodehavender

1.084.520

2.317.437

Andre værdipapirer og kapitalandele

1.855.906

0

Værdipapirer og kapitalandele

1.855.906

0

Likvide beholdninger

1.022.978

2.692.960

Omsætningsaktiver

3.963.404

5.010.397

Aktiver

6.283.610

7.230.603

Note

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavende selskabsskat
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Balance pr. 31.12.2018

2018

2017

kr.

kr.

50.000

50.000

6.027.360

6.880.603

200.000

300.000

6.277.360

7.230.603

Leverandører af varer og tjenesteydelser

6.250

0

Kortfristede gældsforpligtelser

6.250

0

Gældsforpligtelser

6.250

0

6.283.610

7.230.603

Note

Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud
Forslag til udbytte for regnskabsåret

Egenkapital

Passiver
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Egenkapitalopgørelse for 2018
Egenkapita lopgø relse fo r 20 18

Foreslået

Forslag til

Overført

ekstra-

udbytte for

Virksom-

overskud eller

ordinært

regnskabs-

hedskapital

underskud

udbytte

året

kr.

kr.

kr.

kr.

50.000

6.880.603

0

300.000

0

0

0

(300.000)

0

0

Egenkapital primo
Udbetalt ordinært
udbytte
Udbetalt
ekstraordinært

(400.000)

0

udbytte
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

0
50.000

(853.243)
6.027.360

400.000

200.000

0

200.000

I alt
kr.
Egenkapital primo

7.230.603

Udbetalt ordinært udbytte

(300.000)

Udbetalt ekstraordinært udbytte

(400.000)

Årets resultat

(253.243)

Egenkapital ultimo

6.277.360
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Noter
Noter

2018

2017

kr.

kr.

0

35.003

0

35.003

1. Skat af årets resultat
Aktuel skat

Andre
værdipapirer og

Andre

kapital-

tilgode-

andele

havender

kr.

kr.

900.001

1.320.205

0

100.000

Kostpris ultimo

900.001

1.420.205

Regnskabsmæssig værdi ultimo

900.001

1.420.205

2. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Tilgange

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Aktier i porteføljeselskabet Palsgaard Spær A/S er deponeret til sikkerhed for porteføljeselskabets mellemværende med Nordea Finans og Vækstfonden. Aktierne er indregnet med en bogført værdi på 900
t.kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter eksterne omkostninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter.
Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver
Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver omfatter afkast i form af renter, udbytte o.l. af finansielle
anlægsaktiver, der ikke er kapitalandele i tilknyttede eller associerede virksomheder.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer samt
tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen, og unoterede kapitalandele, der måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis
denne er lavere.
Tilgodehavende og skyldig Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen, og unoterede kapitalandele, der måles til kostpris
eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
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Anvendt regnskabspraksis
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen.
Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt
post i ledelsens forslag til resultatdisponering.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

