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FastPassCorp A/S årsresultat 2015 
 
 
FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2015 samt gennemgået 
revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabsmeddelelsen 
indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport 2015. 
 
 
Nedenfor angives et sammendrag af resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse: 
 
Resultatopgørelse 
(kr. 1.000)        2015     2014 
 
Bruttofortjeneste       4.506     4.169 
Personale omk.    -1.185    -1.525 
Resultat før renter, afskr. og skat    3.321     2.645 
 
Årets resultat     1.473        793 
 
Balance 
(kr. 1.000) 
 
Immaterielle anlægsaktiver     5.907      5.929 
Materielle anlægsaktiver             0             0 
Finansielle anlægsaktiver           33           33 
Anlægsaktiver i alt      5.940      5.962 
Tilgodehavender      4.685      5.164 
Likvide beholdninger             7             5 
Omsætningsaktiver i alt      4.692      5.169 
 
Aktiver i alt     10.632    11.131 
 
Egenkapital       6.971      5.498 
Langfristede gældsforpligtelser            0             0 
Kortfristede gældsforpligtelser     3.661      5.633 
 
Passiver i alt    10.632    11.131 
 
 
 
 
 
Egenkapitalforklaring     2015       2014 
(kr. 1.000) 



 

 
Aktiekapital   15.362    15.362 
Beholdning af egne aktier       406         406  
Overkurs ved gældskonvertering          0             0  
Overkurs ved emission                    0                      0 
Frie reserver             0             0  
Overført resultat                      - 8.797   -10.270 
 
I alt     6.971      5.498 
 
 
Pengestrømsopgørelse 
(kr. 1.000)        2015       2014 
 
Resultat før finansielle poster   1.621       1.067   
Pengestrømme driftsaktiviteter   1.570            250 
Pengestrømme investeringsaktiviteter  -1.676      -1.537 
Pengestrømme fra egenfinansiering          0          124 
 
Nettoændring i likviditet    1.515       -    96  
Likvide beholdninger primo  -1.811      -1.715 
Likvider ultimo    -  296      -1.811 
 
 
 
Regnskabsrelaterede nøgletal 
 

 2015 2014 
Overskudsgrad    25 % 21 % 
Afkastningsgrad   27 %   17 % 
Soliditetsgrad     66 %     49 % 

   
 
Aktierelaterede nøgletal 
 

 2015 2014 
Indre værdi pr. aktie   8,84   6.97 
Resultat pr. aktie i kr.  1,87 1,01 
Antal nominelle aktier 788.417 788.417 

 
 
Selskabets revisor har ikke bemærkninger eller forbehold til regnskabet. 
 
Revisionen har påpeget en uhensigtsmæssighed ved periodisering af foregående års omsætning. Den er korrigeret 
tilbage til og med 2013, og påvirker dermed også sammenligningstallene for 2014. Den akkumulerede effekt af 
korrektionen er indregnet direkte på egenkapitalen forrige regnskabsår, som beskrevet i afsnittet ”Anvendt 
regnskabspraksis” i årsrapporten, hvortil der henvises. Korrektionen i egenkapitalen ultimo 2014 er på cirka -765.000 kr. 
Væksten i kortfristede gældsforpligtelser på cirka 980.000 kr udgøres af periodiserede kundeforudbetalinger. 
 

Resume 
 



 

I 2015 har der været fortsat fokus på forbedring af selskabets finansielle styrke samtidig med en kontrolleret 
vækst i omsætning og bundlinje. Resultat på 1.472.635 kr er en fortsættelse af den positive trend de sidste 3 
år, og viser en vækst på 86% sammenholdt med resultat for 2014. 
 
Ved udgangen af 2015 er selskabets korte likviditet (defineret som bank og debitorer minus eksterne 
kreditorer) positiv med cirka 1.5 mio, en fremgang i løbet af året på knap 2 mio. Hermed har selskabet nu 
skabt en ny platform for investeringer i fremtiden, som kan udvikles på basis af egen likviditet. 
Bruttoavancen er vokset med cirka 8% på basis af den underliggende fakturering, der er steget med 16% i 
forhold til 2014. 
 
Ved offentliggørelse af 2014 resultatet var forventningen til 2015: ” Bestyrelsen forventer omsætningsvækst 
samt et forbedret resultat efter skat”. Forventningen blev gentaget efter halvårsregnskabet. Bestyrelsen 
anser, at resultatet er i overensstemmelse med forventningen. På den baggrund udtrykker bestyrelsen 
tilfredshed med de opnåede resultater i 2015. 
 
 

Forventning til 2016 
 
For 2016 planlægges med øgede omkostninger til vækst og produktudvikling udover niveauet i 2015. 
 
Bestyrelsen forventer dermed omsætningsvækst samt et resultat på niveau med 2015. 
 

Kalender 
 
Eksternt årsregnskab tilgængelig under Investor på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Generalforsamling afholdes den 10. marts kl 16:00 på Hotel Eremitage Lyngby Storcenter. 
Halvårsregnskabet for 1. halvår 2016 udsendes den 30. august 2016. 
 
 
Yderligere oplysninger  
FastPassCorp A/S, adm. direktør Finn Jensen, tlf. 48 10 04 10 eller mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com  
 
Certified Adviser 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Att. Gert Mortensen Havneholmen 29; DK-1561 Copenhagen V, Denmark; 
Tel: +45 39 15 52 00   
 
Om FastPassCorp A/S  
Med markedets hurtigste og sikreste selvbetjenings passwordløsning: FastPass, effektiviseres  store dele af 
kundens service desk. Dermed opnår kunden både store omkostningsreduktioner, bedre sikkerhed og større 
medarbejdereffektivitet. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. 
FastPassCorp A/S er noteret på First North, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC] 
 
Læs mere her: www.fastpasscorp.com 


