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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15 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 forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kongens Lyngby, den 22. februar 2016

Direktionen

Finn Jensen

Bestyrelsen

Tommy Niels Vincentz Larsen

Nicolai Platzer

Jess Julin Ibsen

Formand
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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 01.01.15 - 31.12.15,
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. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.15 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.15 - 31.12.15 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.

Næstved, den 22. februar 2016
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Henrik Holmegaard Frandsen
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

HOVED- OG NØGLETAL
Hovedtal
Beløb i t.DKK

2015

2014

2013

2012

2011

Resultat
Bruttofortjeneste

4.506

4.169

4.272

1.884

2.655

170

157

161

71

100

3.321

2.645

2.590

116

924

359

286

280

13

100

1.473

793

598

-3.211

-2.165

10.631

11.132

10.107

10.074

14.464

73

77

70

70

100

6.971

5.498

5.240

2.006

5.218

134

105

100

38

100

2015

2014

2013

2012

2011

25%

19%

14%

-87%

-50%

66%

49%

52%

20%

36%

Indeks

Resultat før af- og nedskrivninger
Indeks

Årets resultat

Balance
Samlede aktiver
Indeks

Egenkapital
Indeks

Nøgletal

Rentabilitet
Overskudsgrad

Soliditet
Egenkapitalandel

Hoved- og nøgletal for 2. til 4. foregående år er jf. ÅRL § 101 stk. 3 ikke tilpasset som følge af
fundamental fejl. Den fundamentale fejl påvirker indeværende og forrige års hoved- og
nøgletal, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Effekten af den manglende tilpasning
for årene 2011-2013 vurderes at være uvæsentlig.
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Ledelsesberetning

Oversigt
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.
Overskudsudviklingen over de sidste 4 år:

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.
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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.

Markedsudvikling
FastPass løsningen kommer ud i nye lande. I 2015 er blandt andet Thailand og Litauen
kommet til.
Markedstilgangen er fortsat baseret på samarbejde med en række partnere, hvoraf en mindre
kreds i store europæiske lande er strategiske for vores salgsudvikling.
Hele IT-markedet ser en kraftig udvikling fra drift på egne servere til løsninger og services,
som leveres fra Cloud. I samarbejde med vor engelske partner har vi idag en attraktiv og
velfungerende FastPass Cloud, hvor der er et stort antal kunder og brugere i drift. Blandt
danske referencer kan nævnes Frederikshavn og Fredericia kommuner.
Vores styrke på Cloud området har betydet, at to nye USA managed service providers
(outsourcing firmaer) har valgt FastPass til drift af deres kunders password selvbetjening. Vi
ser muligheder for fortsat vækst blandt managed service providers i USA.
FastPass Cloud driftes på AMAZON cloud servers og kan dermed enkelt spredes over hele
verdenen. Vi forventer, at en stor del af vores fremtidige vækst vil komme fra Cloud.
Igennem 2015 har vi vundet et antal prestigefyldte store kunder, som imidlertid ikke ønsker
at offentliggøres, da FastPass løsningen anses som et kritisk element i den samlede ITsikkerhed.

Produktudvikling
I 2015 har der i produktudviklingen været fokus på en løbende forenkling i anvendelsen af
FastPass for såvel brugere som administratorer af produktet. Væksten indenfor Cloud stiller
også krav til en løbende forbedringer af de specielle funktioner, der bruges af Cloud
leverandører.
Den omfattende vækst og omtale af cyber angreb har øget kundernes opmærksomhed på
såvel den reelle som formelle sikkerhed i FastPass’ arkitektur og produkt. Vi har derfor
prioriteret at kunne leve op til de tre væsentligste sikkerheds standarder for WEB
applikationer:
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Ledelsesberetning

• PCI/DSS
• OWASP
• SANS CYBER
Det er derfor med stor glæde, at vi primo 2016 har modtaget internationalt certifikat for
opfyldelse af alle tre standarder. Vi forventer, at det vil styrke os i den internationale
konkurrence.
For at hjælpe vore internationale kunder og internationale partnere, så udvides sprogpaletten
løbende - i 2015 har vi adderet:
•
•
•
•
•

Lettisk
Estisk
Litauisk
Russisk
Braziliansk / Portugisisk

Investeringsniveauet for produktudvikling vil blive øget i 2016.

Aktieudvikling og omsætning
Aktiens kursudvikling igennem 2015:

Fald i aktiekurs og dermed markedsværdi på 28% i løbet af året - Marketcap ultimo : 15,6 mio
kr.
Der har været handlet 135.163 aktier via FirstNorth i 2015 (gennemsnitspris 28,8 kr). I 2014
blev der samlet handlet 58.070 aktier via FirstNorth (gennemsnits pris 40,7 kr.)
Der er samlet udstedt aktieoptioner til bestyrelse og medarbejdere for 85.750 aktier til
udnyttelse fra 2016-20 med en gennemsnitspris på 34,6 kr.
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Forventning 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.

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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Resultatopgørelse

2015
DKK

2014
DKK

Bruttofortjeneste

4.505.964

4.169.472

Personaleomkostninger

-1.185.454

-1.524.874

Resultat før af- og nedskrivninger

3.320.510

2.644.598

Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver

-1.699.110

-1.578.000

Resultat af primær drift

1.621.400

1.066.598

3.112
-82.921

14.357
-120.553

1.541.591

960.402

-68.956

-167.531

1.472.635

792.871

1.472.635

792.871

1.472.635

792.871

Note

1

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Balance

AKTIVER
31.12.15
DKK

31.12.14
DKK

5.906.553

5.929.307

5.906.553

5.929.307

33.044

33.044

33.044

33.044

5.939.597

5.962.351

2.495.775
2.139.656
510
48.911

2.877.255
2.208.612
2.191
75.832

Tilgodehavender i alt

4.684.852

5.163.890

Likvide beholdninger

6.778

5.439

4.691.630

5.169.329

10.631.227

11.131.680

Note

Færdiggjorte udviklingsprojekter
Immaterielle anlægsaktiver i alt
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udskudt skatteaktiv
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Balance

PASSIVER
31.12.15
DKK

31.12.14
DKK

Selskabskapital
Overført resultat

15.768.353
-8.797.367

15.768.353
-10.270.002

Egenkapital i alt

6.970.986

5.498.351

Gæld til kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

302.681
246.738
932.776
2.178.046

1.816.058
347.660
1.439.152
2.030.459

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.660.241

5.633.329

Gældsforpligtelser i alt

3.660.241

5.633.329

10.631.227

11.131.680

Note

2

Passiver i alt

3
4

Sikkerhedsstillelser
Kontraktlige forpligtelser
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Pengestrømsopgørelse

2015
DKK

2014
DKK

1.472.635

792.871

1.847.875

1.866.017

410.086
-100.922
-358.793

-1.083.888
168.496
-319.970

3.270.881

1.423.526

3.112
-82.921

14.357
-120.553

Driftens pengestrømme

3.191.072

1.317.330

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver

-1.676.356
0

-1.534.531
-2.893

-1.676.356

-1.537.424

1.514.716

-220.094

Salg af egne kapitalandele
Afdrag på langfristede lån

0
0

124.368
0

Finansieringens pengestrømme

0

124.368

Årets samlede pengestrømme

1.514.716

-95.726

Likvide beholdninger ved årets begyndelse

-1.810.619

-1.714.893

-295.903

-1.810.619

6.778
-302.681

5.439
-1.816.058

-295.903

-1.810.619

Note

Årets resultat
5

Reguleringer
Forskydning i driftskapital:
Tilgodehavender
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden driftsafledt gæld
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Modtagne renteindtægter og lignende indtægter
Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger

Investeringernes pengestrømme
Frie pengestrømme

Likvide beholdninger ved årets slutning
Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres
således:
Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til kreditinstitutter
I alt
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser for regnskabsklasse C mellem.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Fundamentale fejl
Selskabet har konstateret en fundamental fejl på følgende områder, som har indvirkning på
tidligere aflagte årsrapporter:
• Periodiseret omsætning har ikke været opgjort på baggrund af et korrekt grundlag.
Ændringen indebærer en positiv påvirkning af indeværende års resultat og egenkapital på
t.DKK 122 samt en reduktion af balancesummen på t.DKK 34 som følge af fejlen.
Den akkumulerede effekt af den konstaterede fejl ved regnskabsårets begyndelse er indregnet direkte på egenkapitalen primo indeværende regnskabsår. Skatteeffekten af ændringen
er ligeledes indregnet direkte på egenkapitalen.
Sammenligningstal for 2014 er tilrettet i balance, resultatopgørelse og noter.
Korrektionen af den fundamentale fejl har i sammenligningstallene medført en nettoreduktion af sidste års resultat og egenkapital på henholdvis t.DKK 106 og t.DKK 765 samt en
forøgelse af balancesummen på t.DKK 216.

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 ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering
af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
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.

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 betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger og andre
ikke-monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser.

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 risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til
dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.
Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne og
forholdmæssigt over den periode ydelserne leveres over. Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.
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Andre eksterne omkostninger
Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning
over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Færdiggjorte udviklingsprojekter

7

0

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives over en længere periode end 5 år. Brugstiden er
fastsat under hensyntagen til de forventede fremtidige nettoindtægter fra de produkter eller
processer, som selskabet fremstiller henholdsvis benytter i produktionen som resultat af udviklingsprojekterne.
Nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.800
pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af
fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.
Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser
indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.

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.
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BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Udviklingsprojekter indregnes i balancen, hvor projektet tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller en bestemt proces, som selskabet har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i
produktionen. Omkostninger til udviklingsprojekter indregnes til kostpris omfattende omkostninger, herunder lønninger og afskrivninger, der direkte kan henføres til udviklingsprojekterne. Renter af lån til at finansiere udviklingsprojekter i udviklingsperioden indregnes
ikke i kostprisen. Øvrige udviklingsprojekter og udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det år, de afholdes.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver
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 mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi 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 genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.
Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen 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 enkelte tilgodehavender.

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

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.
Anskaffelses- og afståelsessummer for egne kapitalandele samt udbytte fra disse indregnes
direkte på egenkapitalen under overført resultat.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
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Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der
indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat
eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter
forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

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

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

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, 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 ændringer i tilhørende tilgodehavender og gæld.
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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:

Egenkapitalandel:

Resultat af primær drift x 100
Nettoomsætning
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver

Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger.
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2015
DKK

2014
DKK

996.065
87.099
12.960
89.330

1.335.028
102.870
13.383
73.593

1.185.454

1.524.874

4

4

Selskabskapital

Overført
resultat

Saldo pr. 31.12.13
Nettoeffekt ved rettelse af fundamental fejl

15.768.353
0

-10.528.132
-659.109

Saldo pr. 01.01.14
Salg af egne kapitalandele
Forslag til resultatdisponering

15.768.353
0
0

-11.187.241
124.368
792.871

Saldo pr. 31.12.14

15.768.353

-10.270.002

Saldo pr. 01.01.15
Forslag til resultatdisponering

15.768.353
0

-10.270.002
1.472.635

Saldo pr. 31.12.15

15.768.353

-8.797.367

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger i øvrigt
I alt

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året

2. Egenkapital

Beløb i DKK

Egenkapitalopgørelse 01.01.14 - 31.12.14

Egenkapitalopgørelse 01.01.15 - 31.12.15
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Bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår:
2014
DKK

2013
DKK

2012
DKK

2011
DKK

Saldo, primo
Kapitalforhøjelse

15.768.353
0

15.768.353
0

15.768.353
0

10.552.769
5.215.584

Saldo, ultimo

15.768.353

15.768.353

15.768.353

15.768.353

Selskabskapitalen består af:

Kapitalandele

Antal

Pålydende
værdi

788.417

20

Egne kapitalandele består af:
Pålydende Procent af
Antal
værdi
kapital

Beholdning af egne kapitalandele pr. 31.12.15

20.319

406.380

3%

Bestyrelsen er jf. vedtægternes § 11 stk. 4 bemyndiget til at disponere over 10.000 stk. aktier
til børskurs +/- 10% til honorering af eksterne ydelser og som vederlag til bestyrelsesmedlemmer.

3. 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 tjenesteydelser, varelager, andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Den samlede regnskabsmæssige
værdi af omfattede aktiver udgør t.DKK 8.406.

24

FastPassCorp A/S

Noter

4. Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har indgået huslejekontrakt med en nuværende månedlig forpligtelse på t.DKK 11.
Opsigelsesperioden udgør 1 måned.
Selskabet har herudover indgået leasingaftale med en restløbetid på 1 måned og en
gennemsnitlig ydelse på t.DKK 5, i alt t.DKK 5.

2015
DKK

2014
DKK

Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Skat af årets resultat

1.699.110
-3.112
82.921
68.956

1.578.000
-67
120.553
167.531

I alt

1.847.875

1.866.017

5. Reguleringer
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