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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 for FastPassCorp
A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver, finansielle stilling,  resultat og pengestrømme.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-
hold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kongens Lyngby, den 25. marts 2013

Direktionen

Finn Jensen

Bestyrelsen

Tommy Niels Vincentz Larsen
Formand

John Normann Refsgaard Jess Julin Ibsen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i FastPassCorp A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for FastPassCorp A/S for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12,
der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis
og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er
uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er
relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. For-
målet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revi-
sion omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnska-
bet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-
lag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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FastPassCorp A/S

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.12 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pen-
gestrømme for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vor konklusion skal vi oplyse, at selskabets fortsatte drift er betinget
af, at selskabets drift og de nødvendige investeringer kan finansieres indenfor rammerne  af
den eksisterende driftskredit. Vi henviser til note 1 hvor ledelsen redegør for den usikkerhed,
der er forbundet hermed. Ledelsen bedømmer, at selskabets drift og investeringer vil kunne
finansieres indenfor rammerne af den eksisterende driftskredit. Vi er enige i ledelsens omtale
af usikkerhederne om selskabets fortsatte drift og ledelsens valg af going concern som

grundlaget for regnskabsudarbejdelsen. Forholdet har således ikke påvirket vor konklusion.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne bag-
grund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.

Næstved, den 25. marts 2013

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Holmegaard Frandsen
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal

Beløb i t.DKK 2012 2011 2010

Resultat

Bruttofortjeneste 1.884 2.655 298
Indeks 632 891 100

Resultat før af- og nedskrivninger 116 924 -1.594
Indeks -7 -58 100

Årets resultat -3.211 -2.165 -3.895
Indeks 82 56 100

Balance

Samlede aktiver 10.074 14.464 0
Indeks - - 100

Egenkapital 2.006 5.218 1.897
Indeks 106 275 100

Nøgletal
2012 2011 2010

Rentabilitet

Overskudsgrad %-87 %-50 %-152

Afkastgrad %-26 %-15 %-24

Soliditet

Egenkapitalandel %20 %36 %13
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FastPassCorp A/S

Ledelsesberetning

Resume

FastPassCorp har i 2012 mødt vanskelige markedsforhold, som har medført, at væksten i
omsætning ikke har kunnet fortsætte. Som konsekvens heraf blev det i foråret besluttet at
gennemføre en tilpasning og reduktion af organisationen, der afspejler de vanskeligere
markedsvilkår. En styrke ved ændringen er en væsentlig mindre fast omkostningsbase, som
for 2013 og fremad sikrer selskabet positiv driftslikviditet.

Igennem året fortsatte tilgangen af nye kunder og brugere, således at selskabet nu har tæt
ved 750.000 slutbrugere. Vi ser kunder fra mange nye lande blandt andet: 

• Sydafrika: Vivo Energy 
• Namibia: Namibia Energy 
• Philipinerne: SPI Global   

I vore primære markeder har vi i slutningen af året vundet væsentlige og prestigefyldte
ordrer fra blandt andet BBC i England og NRK i Norge. I Danmark har der været fremgang
baseret blandt andet på vores KMD connector, som gør det muligt for ansatte i kommunerne
at kunne erstatte et glemt password i KMD’s systemer. Det letter arbejdet for mange i
hjemmehjælpen, at de kan erstatte et glemt password, selvom IT-afdelingen er lukket om
aftenen!  Blandt de nye kunder kan nævnes Varde og Ringsted kommuner.

Den samlede langsigtede værdi af ordreindgangen i 2012 er tilnærmelsesvis den samme som
i 2011. Vi har imidlertid set et større antal ordre blive indgået som lejekontrakter i stedet for
købsaftaler. Det slår negativt igennem på omsætningen i kontraktsåret; men styrker
omsætningen i de kommende år.

For at give et mere retvisende billede af selskabets drift har vi besluttet at gennemføre en
ændring af kriteriet for indregning af omsætning. Tidligere er omsætningen blevet indregnet
baseret på faktureringstidspunktet, og omkostningerne til de fremtidige forpligtelser er
reserveret. For 2012 og fremover vil omsætning fra abonnements-og supportaftaler blive
periodiseret. 

Bestyrelsen finder resultatet for 2012 utilfredsstillende; men finder at de gennemførte
ændringer har styrket selskabets langsigtede virke på helt afgørende og positiv vis. 

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at udvikle, markedsføre og sælge software.
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FastPassCorp A/S

Ledelsesberetning

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat før af- og nedskrivninger udgør DKK 116.174
Årets resultat udgør DKK -3.211.210.
Egenkapitalen udgør DKK 2.006.418 

Årsag til beholdning af egne aktier

Selskabet ønsker at udnytte FirstNorth noteringen for at kunne belønne og betale med
selskabets aktier. I henhold til generalforsamlingsbeslutninger og vedtægterne, så ønsker
bestyrelsen, at selskabet råder over en vis mængde af egne aktier. Aktierne bliver benyttet til
betaling af eksterne ydelser, og der er også udstedt aktie optioner til medarbejdere, hvor
egne aktier kan anvendes. Selskabets samlede beholdning udgør således nu 6.087.000 stk.
egne aktier, svarende til 7,7% af den nominelle egenkapital pr. 31. december 2012. 

Produktudvikling

Vi ønsker at positionere FastPass som produktet, der sikrer en reel effektiviseringsgevinst,
som kan dokumenteres og forklares. Vores produktudvikling har derfor haft stærk fokus på at
sikre, at brugerne anvender FastPass og undlader at kontakte servicedesken. Til FastPass
Enterprise leveres nu Forced enrollment client, hvormed kunden i en effektiv og automatisk
process kan tvinge sine brugere ind i FastPass og dermed sikre sig, at de kan gennemføre
selvbetjening, når de har glemt password.

Hvis en bruger alligevel ringer til help desken med password problemer, så har vi med
HelpDesk Client et værktøj, som sikrer at brugeren kan blive genindmeldt i FastPass på helt
sikker vis.
Ved anvendelse af ovennævnte nyheder og andre FastPass processer kan vi nu dokumentere
en meget stor selvbetjeningsandel på ca 85% i forhold til en standard på 30-50% for andre
løsninger.

I forbindelse med mange store projekter for engelske offentlige organisationer har vi udviklet
tillæg til FastPass, som muliggør for blinde og svagtseende at kunne bruge FastPass. Det er
nu et krav til nye løsninger i den engelske statslige sektor, at løsninger er tilgængelige for alle
uanset handicap. Det forventes, at det krav vil sprede sig til hele den offentlige sektor i UK.
Vi har tidligere set at krav fra UK spreder sig til andre lande, og vi står dermed med en unik
facilitet indenfor vort område.
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FastPassCorp A/S

Ledelsesberetning

I løbet af første halvår 2013 vil vi frigive ægte iPhone og iPad support for password
selvbetjening. Vi oplever meget stor interesse for løsninger som integrerer brugernes nye
værktøjer, og vi vil også her være i front.

Udvikling i aktien

Der har i 2012 været handlet 2.204.777 aktier til en gennemsnitspris på 26,8 øre.  Slutkursen
for året var 16 øre.

Forventning 2013

Selskabet forventer en væsentlig vækst i omsætningen for 2013 sammenlignet med 2012.
Sammenholdt med fortsat omkostnings tilbageholdenhed forventes der positivt resultat for
2013 efter afskrivninger, finansielle poster og skat. Den positive forventning til 2013
resultatet understøttes af, at det allerede nu er klart, at første kvartal vil vise overskud. Med
den generelle finansielle usikkerhed der fortsat råder i markedet, afstår selskabet fra at
angive konkrete beløbs forventninger. Likviditet fra driften i 2013 vil være positiv og dermed
medvirke til at reducere gælden til de kortfristede kreditorer.

Selskabet vil straks i begyndelsen af andet kvartal 2013 konvertere den sidste udestående
langfristede fremmedkapital til aktier á kurs 0,77 i henhold til gældskonverteringsaftalerne,
som blev indgået i foråret 2011. Det vil medføre en direkte forbedring af egenkapitalen på
over 2 mio kroner. Aktierne findes idag i selskabets egenbeholdning, og der vil ikke ske
nyudstedelse.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.
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FastPassCorp A/S

Resultatopgørelse

2012 2011

Note DKK DKK

Bruttofortjeneste 1.883.858 2.655.484

2 Personaleomkostninger -1.767.684 -1.731.636

Resultat før af- og nedskrivninger 116.174 923.848

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver -3.070.164 -3.194.895

Resultat af primær drift -2.953.990 -2.271.047

3 Indtægter af kapitalandele 6.249 89.092
Andre finansielle indtægter 0 1.376

4 Andre finansielle omkostninger -581.806 -391.147

Resultat før skat -3.529.547 -2.571.726

Skat af årets resultat 318.337 407.182

Årets resultat -3.211.210 -2.164.544

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -3.211.210 -2.164.544

I alt -3.211.210 -2.164.544
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FastPassCorp A/S

Balance

AKTIVER

31.12.12 31.12.11

Note DKK DKK

Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for
immaterielle anlægsaktiver 6.341.336 7.598.036

Immaterielle anlægsaktiver i alt 6.341.336 7.598.036

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8.976 22.440

Materielle anlægsaktiver i alt 8.976 22.440

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 2.089.092
Andre tilgodehavender 35.937 43.023

Finansielle anlægsaktiver i alt 35.937 2.132.115

Anlægsaktiver i alt 6.386.249 9.752.591

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.170.353 2.424.014
Udskudt skatteaktiv 1.992.500 2.124.163
Tilgodehavende selskabsskat 450.000 0
Andre tilgodehavender 2.288 62.157
Periodeafgrænsningsposter 72.884 87.840

Tilgodehavender i alt 3.688.025 4.698.174

Likvide beholdninger 92 13.419

Omsætningsaktiver i alt 3.688.117 4.711.593

Aktiver i alt 10.074.366 14.464.184
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FastPassCorp A/S

Balance

PASSIVER

31.12.12 31.12.11

Note DKK DKK

Selskabskapital 15.768.353 15.768.353
Overkurs ved emission 0 1.469.416
Øvrige reserver 0 10.416.193
Overført resultat -13.761.938 -22.436.337

5 Egenkapital i alt 2.006.415 5.217.625

Anden gæld 1.995.000 1.995.000

6 Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.995.000 1.995.000

Gæld til kreditinstitutter 2.952.858 2.443.229
Leverandører af varer og tjenesteydelser 271.455 440.181
Gæld til tilknyttede virksomheder 0 2.095.341
Anden gæld 1.781.865 1.400.665
Periodeafgrænsningsposter 1.066.773 872.143

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.072.951 7.251.559

Gældsforpligtelser i alt 8.067.951 9.246.559

Passiver i alt 10.074.366 14.464.184

7 Eventualaktiver
8 Sikkerhedsstillelser
9 Kontraktlige forpligtelser

10 Nærtstående parter
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FastPassCorp A/S

Pengestrømsopgørelse

2012 2011

Note DKK DKK

Årets resultat -3.211.210 -2.164.544

11 Reguleringer 3.327.384 3.088.392
Forskydning i driftskapital:

Tilgodehavender 1.328.486 -947.065
Leverandører af varer og tjenesteydelser -168.726 -423.986
Anden driftsafledt gæld 589.682 -818.853

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 1.865.616 -1.266.056

Modtagne renteindtægter og lignende indtægter 0 1.376
Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger -581.806 -391.147

Driftens pengestrømme 1.283.810 -1.655.827

Køb af immaterielle anlægsaktiver -1.800.000 -1.800.000
Køb af finansielle anlægsaktiver -7.086 43.023
Modtaget afdrag 0 88.142

Investeringernes pengestrømme -1.807.086 -1.668.835

Frie pengestrømme -523.276 -3.324.662

Kapitaltilførsel 0 5.485.000
Afdrag på langfristede lån 0 -4.630.750

Finansieringens pengestrømme 0 854.250

Årets samlede pengestrømme -523.276 -2.470.412

Likvide beholdninger ved årets begyndelse -2.429.490 40.602

Likvide beholdninger ved årets slutning -2.952.766 -2.429.810

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres
således:

Likvide beholdninger 92 13.419
Kortfristet gæld til kreditinstitutter -2.952.858 -2.443.229

I alt -2.952.766 -2.429.810
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FastPassCorp A/S

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-
skabsklasse B med tilvalg af bestemmelser for regnskabsklasse C mellem.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Selskabet har ændret regnskabspraksis på følgende områder:

1. Indtægter vedrørende abonnements- og supportaftaler indregnes lineært i resultatop-
gørelsen i takt med den tegnede periode. Hidtil er indtægter vedrørende abonnements-
og supportaftaler blevet indregnet i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoover-
gang til køber havde fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Der blev endvidere
afsat forventede omkostninger vedrørende den resterende del af abonnementsperioden.

Sammenligningstal for 2011 er tilrettet i hoved- og nøgletalsoversigt samt i balance, resultat-
opgørelse og noter.

Effekten af praksisændringerne er indregnet direkte på egenkapitalen primo.

Den samlede virkning af den indregnede effekt som følge af praksisændringer udgør en
forværring af årets resultat før skat med t.DKK 194 og en forøgelse af årets resultat for år 2011
på t.DKK 335. Årets skat af praksisændringen udgør t.DKK 0 og t.DKK 0 for år 2011, hvorefter
årets resultat efter skat forværres med t.DKK 194 mens årets resultat efter skat for år 2011
forøges med t.DKK 335. Balancesummen forøges med t.DKK 0, mens egenkapitalen pr.

31.12.12 forværres med t.DKK 194.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til
sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes lige-
ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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FastPassCorp A/S

Anvendt regnskabspraksis

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde 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 nedenfor for hver enkelt regn-
skabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

FÆLLES KONTROLLEREDE VIRKSOMHEDER

Selskabets andele i fælles kontrollerede virksomheder betragtes som joint ventures og ind-
regnes i regnskabet ved linje for linje at indregne selskabets forholdsmæssige andel (pro rata)
af aktiver, passiver samt resultatopgørelse efter forholdsmæssig eliminering af transaktioner

med selskabet, herunder realiserede og urealiserede fortjenester og tab.

De regnskaber, der anvendes til brug for pro rata indregning, aflægges i overensstemmelse

med selskabets regnskabspraksis.

VALUTA

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsda-
gen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtel-
ser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. For-
skellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resul-

tatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger
og andre ikke-monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske
valutakurser.
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FastPassCorp A/S

Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
samt andre eksterne omkostninger.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoover-
gang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til
dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Indtægter vedrørende abonnements- og supportaftaler indregnes lineært i takt med den
tegnede periode.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk
afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugs-
tider og restværdier:

Brugstid
Rest-
værdi

Software 7 år 0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 0%

Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inven-

tar med kostpris på under DKK 12.300 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelses-
året.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af
fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. 
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Anvendt regnskabspraksis

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

BALANCE

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af-
skrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. 

Udviklingsprojekter indregnes i balancen, hvor projektet tilsigter at udvikle et bestemt pro-
dukt eller en bestemt proces, som selskabet har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i
produktionen. Omkostninger til udviklingsprojekter indregnes til kostpris omfattende om-
kostninger, herunder lønninger og afskrivninger, der direkte kan henføres til udviklingspro-
jekterne. Renter af lån til at finansiere udviklingsprojekter i udviklingsperioden indregnes
ikke i kostprisen. Øvrige udviklingsprojekter og udviklingsomkostninger indregnes i resultat-
opgørelsen i det år, de afholdes.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-
lem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med tillæg af opskrivninger til dagsvær-
di og med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne
er lavere. Opskrivninger sker på grundlag af regnskabsmæssige, uafhængige vurderinger af
dagsværdien.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-
lem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode, hvilket
indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regn-
skabsmæssige indre værdi reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ goodwill
samt tillæg eller fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering
af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Kapitalandele i dattervirksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dags-
værdi i balancen.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvær-
dien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.
Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anven-
delsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet
eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de en-
kelte tilgodehavender. 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes under egenkapitalen i
reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige
værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-
tepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes
i balancen med den gældende skatteprocent. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midler-
tidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre
poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaf-
felsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne rea-
liseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremti-
dig indtjening.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer
til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

20



 

  

 

FastPassCorp A/S

Anvendt regnskabspraksis

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drif-
ten, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten ved årets
begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter,
betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver reguleret for ændrin-
ger i tilhørende tilgodehavender og gæld.

Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering fra og udbetalt udbytte til kapitalejere
samt optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser.

Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger,
værdipapirer uden væsentlig kursrisiko og kortfristet gæld til kreditinstitutter.

NØGLETAL

Overskudsgrad:
Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning

Afkastgrad:
Årets resultat x 100

Gennemsnitlig samlede aktiver

Egenkapitalandel:
Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver

Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger.
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Noter

1. Regnskabsmæssig usikkerhed om going concern

I årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 er følgende usikkerhed om going con-
cern væsentlig at bemærke, idet det har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet ind-
regnede aktiver og forpligtelser:

Der forventes at blive gennemført gældskonvertering af langfristet lån med beholdning af egne
aktier i foråret 2013. Selskabets fortsatte drift er betinget af, at selskabets drift og de nødvendige
investeringer kan finansieres indenfor rammerne af den eksisterende driftskredit. Selskabet har i
år 2012 realiseret et større underskud. Selskabet har i år 2012 været igennem en større proces
med, at få tilpasset omkostningerne til det nuværende aktivitetsniveau herunder opsagt
medarbejdere. Den fulde effekt af tilpasningen af omkostningerne vil først slå igennem i år 2013.
Selskabet har i år 2013 haft en positiv udvikling i selskabets aktivitet og salg. Selskabets
bankforbindelse har tilkendegivet, at de er indstillet på at selskabet kan opretholde sin drift og
stiller likviditet til rådighed i det omfang at behovet kan holdes indenfor den nuværende
kreditramme. 

2. Personaleomkostninger

Lønninger 1.556.426 1.488.639
Pensioner 65.065 106.266
Andre omkostninger til social sikring 19.035 16.200
Personaleomkostninger i øvrigt 127.158 120.531

I alt 1.767.684 1.731.636

Incitamentprogrammet for bestyrelsen og ledende medarbejdere i henhold til punkt 11.3 i
vedtægterne, omfatter muligheden for i perioden 2013-2016 at nytegne aktier på nominelt
DKK 1.930.000, til en gennemsnitlig indløsningspris på DKK 0,32 pr. aktie, svarende til en
kursværdi på DKK 3.125.000.Desuden er der i henhold til vedtægternes punkt 11.8, 2.000.000
aktieoptioner i forbindelse  med konvertering af lån til indløsningskurs på DKK 0,20 i
perioden 2012-2014.

3. Indtægter af kapitalandele

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 6.249 89.092

I alt 6.249 89.092
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Noter

2012 2011
DKK DKK

4. Andre finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder 1.334 125.017
Øvrige finansielle omkostninger 580.472 266.130

I alt 581.806 391.147

5. Egenkapital

Beløb i DKK
Selskabs-

kapital

Overkurs
ved emis-

sion
Øvrige

reserver
Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse 01.01.11 -
31.12.11

Saldo pr. 31.12.10 10.552.769 0 11.616.193 -19.272.793
Nettoeffekt ved ændring af regnskabs-

praksis 0 0 0 -999.000

Saldo pr. 01.01.11 10.552.769 0 11.616.193 -20.271.793
Kontant kapitalforhøjelse 4.015.584 1.469.416 0 0
Køb af egne kapitalandele 1.200.000 0 -1.200.000 0
Forslag til resultatdisponering 0 0 0 -2.164.544

Saldo pr. 31.12.11 15.768.353 1.469.416 10.416.193 -22.436.337

Egenkapitalopgørelse 01.01.12 -
31.12.12

Saldo pr. 01.01.12 15.768.353 1.469.416 10.416.193 -22.436.337
Overførsler, reserver 0 0 -10.416.193 10.416.193
Forslag til resultatdisponering 0 0 0 -3.211.210
Overført fra overkurs ved emission 0 -1.469.416 0 1.469.416

Saldo pr. 31.12.12 15.768.353 0 0 -13.761.938
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Noter

5. Egenkapital  -  fortsat  -

Bevægelser på selskabskapitalen i regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår:

DKK

Saldo pr. 01.01.08 1.600.000
Gældskonvertering år 2009 1.360.000
Børse,ossopm år 2009 4.411.830
Gældskonvertering år 2010 3.180.939
Gældskonvertering år 2011 61.039
Børeemission år 2011 3.954.545
Egne aktier år 2011 1.200.000

Saldo pr. 31.12.12 15.768.353

Selskabskapitalen består af 78.841.767 aktier a DKK 0,20. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Egne kapitalandele består af:

Antal
Pålydende

værdi
Procent af

kapital

Beholdning af egne kapitalandele pr. 01.01.12 6.087.700 1.217.540 %8
Beholdning af egne kapitalandele pr. 31.12.12 6.087.700 1.217.540 %8

6. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK
Afdrag

første år
Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.12.12

Gæld i alt
31.12.11

Anden gæld 0 0 1.995.000 1.995.000

I alt 0 0 1.995.000 1.995.000
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Noter

7. Eventualaktiver

Selskabet har et krav på DKK 996.186 imod en tidligere samarbejdspartner, som er under
konkursbehandling. Det er ikke ledelsens forventning, at tilgodehavendet indbetales fuldt ud.

8. Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med selskabets bankforbindelse er der givet virksomhedspant
t.DKK 2.400 omfattende goodwill, software, tilgodehavender fra salg af varer og tje-
nesteydelser, varelager, andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Den samlede regnskabs-
mæssige værdi af omfattede aktiver udgør t.DKK 7.521. 

9. Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået finansiel leasingaftale med en restløbetid på 23 måneder og en
gennemsnitlig ydelse på t.DKK 2, i alt 24.

Selskabet har indgået huslejekontrakter der kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en
måned. Den årlige husleje udgør t.DKK 153.

10. Nærtstående parter

Ejerforhold:

Følgende kapitalejere er optaget i selskabets ejerbog med en ejerandel på mindst 5% af
selskabskapitalen: 

Fenicia Invest A/S, Holte
Sortedammen ApS og Finn Jensen, København K.
Jesper Østergaard ApS og Jesper Østergaard, Hellerup.
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Noter

2012 2011
DKK DKK

11. Reguleringer

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver 3.070.164 3.194.895

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder -6.249 -89.092
Finansielle indtægter 0 -1.376
Finansielle omkostninger 581.806 391.147
Skat af årets resultat -318.337 -407.182

I alt 3.327.384 3.088.392
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