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First North meddelelse nr. 5/2016 
 
Lyngby, den 30. august 2016 
 

 
 
 
FastPassCorp A/S udsender delårsrapport  
for 1. halvår 2016. 
 
 
Resumé 
 
FastPassCorp A/S har i første halvår af 2016 realiseret et overskud efter skat på kr. 
631.000 – en forbedring på 134% i forhold til samme periode 2015.  
 
Forbedringen skyldes først og fremmest en fremgang i DB2 på 30%. Fremgangen er 
bredt funderet på markeder og omsætningstyper. I salget prioriteres løbende at øge 
tilbagevendende omsætning (recurrent revenue). Denne andel af omsætningen er i linje 
med den langsigtede trend, som er cirka 60-70% på årsbasis. 
 
Der er i halvåret investeret i markedsføringsinitiativer overfor HP-kunder og indenfor 
området for Managed Service Providers. Selskabet vil fortsætte med at investere i 
markedsføringsinitiativer, som vil hjælpe vore partnere med at vinde nye ordrer og 
hjælpe os med at vinde nye partnere. 
 
Likviditeten udvikler sig fortsat positivt, hvilket ses i de kortfristede gældsforpligtelser, 
som i løbet af halvåret er faldet fra 3.661.000 til 2.337.000, en samlet forbedring på 
1.324.000 kr. 
 
Selskabets bestyrelse forventer nu omsætningsvækst og en forøgelse af overskuddet 
efter skat sammenlignet med resultat for 2015. Den bedre forventning til årets resultat 
er begrundet med resultatet i første halvår. Omsætningsforventningen indeholder 
imidlertid stadig en væsentlig andel af omsætning fra nye kunder og ordrer, og er 
dermed forbundet med usikkerhed. 
 
Med baggrund i selskabets forventede likviditetsposition ultimo året påtænker 
bestyrelsen at foreslå den ordinære generalforsamlingen i 2017, at der udloddes 1-2 
kr. per aktie under hensyntagen til behov for afsætning af midler til vækstinitiativer. 

 
 
Hovedtal for FastPassCorp A/S første halvår 2016 
 
 
De ureviderede hovedtal sammenlignet med første halvår 2016 er, som følger: 
   

  



  
 
 
 

 Side 2 af 3 
 

   

   
 1. halvår 2016 og 2015   
   
Resultatopgørelse   
(kr. 1.000) 1. halvår 2016 1. halvår 2015 
   
   
   
Dækningsbidrag efter personale (DB2) 2.536 1.951 
Andre omkostninger -1.018 -842 
Resultat før afskrivninger, finansielle udgifter 
og skat 1.518 1.115 
Afskrivning af driftsmidler 0 0 
Afskrivning af udviklingsomkostninger -883 -780 
Afskrivninger og nedskrivninger ialt -883 -780 
Resultat før finansielle poster og skat 635 335 
Finansielle indtægter 0 0 
Finansielle udgifter -4 -65 
Finansielle poster -4 -65 
Skat 0             0 
Halvårsresultat 631 270 
   
Balance   
(kr. 1.000)   
   
Anlægsaktiver 6.010 5.798 
Finansielle anlægsaktiver 0 0 
Anlægsaktiver ialt 6.010 5.798 
Udskudt skat 2.140 1.993 
Tilgodehavender 1.829 1.876 
Likvid beholdning 0 0 
Omsætningsaktiver  3.969 3.869 
Aktiver i alt 9.979 9.667 
   
Egenkapital 7.602 6.533 
Hensættelser til udskudt skat 0 0 
Langfristede gældsforpligtelser 0 0 
Kortfristede gældsforpligtelser 2.377 3.134 
Gældsforpligtigelser i alt 2.377 3.134 
Passiver i alt 9.979 9.667 
   
 
 
 
 
 
   



  
 
 
 

 Side 3 af 3 
 

 
 
Pengestrømsopgørelse    
(kr. 1.000)   
   
Resultat før finansielle poster 635 335 
Pengestrømme fra driftsaktivitet -740 227 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten 0 0 
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten -4 -65 
Nettoændring i likviditet -109 497 
Driftskredit og likvide beholdninger primo -295 -1.916 
Driftskredit og likvide beholdninger ultimo -404 -1.419 
   
Regnskabsrelaterede nøgletal   
Overskudsgrad (Resultat/DB2) 25% 14% 
Likviditetsgrad 39,8% 40,0% 
Soliditetsgrad 76,6% 67,6% 
Forrentning af egenkapital 9,1% 4,3% 
   
   
Aktierelaterede nøgletal   
Indre værdi pr. aktie 9,642 8.286 
Resultat før skat pr. aktie 0,800 0,342 
Antal aktier i stk. 788.417 788.417 

 
 
Note: Ovenstående hovedtal for 1. halvår 2016 er ikke reviderede eller reviewed af selskabets revisor. 
 
 
Selskabet offentliggør årsresultat for 2016 den 21. februar 2017. 
 
 
 
Yderligere oplysninger  
 
FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, 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  kundens password processer. 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]. 


