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FirstNorth meddelelse nr. 7/2017 
 
Lyngby, den 22. august 2016 
 

 
FastPassCorp A/S udsender delårsrapport 
for 1. halvår 2017. 
 
 
Resumé 
 
FastPassCorp A/S har i første halvår af 2017 realiseret et overskud efter skat på kr. 
63.000 - under resultatet for samme periode 2016.  
 
Der har været en nedgang i dækningsbidraget sammenlignet med sidste år. Det skyldes 
i væsentlig grad at omsætningen har en meget højere andel af abonnementsydelser end 
året før (78% i forhold til 42% i 2016), og en stor del af denne omsætning periodiseres 
ud til kommende perioder. Den samlede kundefakturering er vokset 7%, som udtryk for 
en positiv udvikling i periodens aktiviteter.  
 
Der er for første gang i selskabets historie udbetalt udbytte med 2 kr per aktie, som 
naturligvis har påvirket likviditeten 
 
I overensstemmelse med strategien som udtrykt i årsrapporten er der igangsat aktiviteter 
indenfor produktudvikling og markedsføring som har øget de løbende omkostninger i 
forhold til tidligere. Vi har nu øget med en medarbejder ekstra i produktudvikling og en 
ny salgschef for Norden. I henhold til planen er der også anvendt yderligere 
omkostninger indenfor markedsføring i forhold til tidligere. 
 
Periodens drift har som budgetteret for første halvår resulteret i negativ 
likviditetspåvirkning. Med en debitor beholdning på knap 2,5 mio er der imidlertid en 
fortsat sund position inden andet halvår, hvor der traditionelt er en meget stærk likviditet. 
 
Vi vil i 2017 annoncere et nyt modul til FastPass, som vil hjælpe kunderne med at styrke 
sikkerhed i password behandlingen, ud over hvad vores nuværende løsning kan. Med 
det trusselsniveau som mange store organisationer ser, så sker der en stor vækst i IT-
sikkerhedsbudgetter. Det er vores forventning, at vi kan drage nytte heraf. FastPass vil 
blive relevant i flere salgssager med den nye funktionalitet, vi vil øge vores 
konkurrenceevne i forhold til andre selvbetjeningsløsninger, og vi vil kunne øge værdien 
per ordre. Desuden vil den nye funktionalitet åbne for opsalgs muligheder til nuværende 
kunder. 
 
Selskabets bestyrelse fastholder forventningen til helåret om omsætningsvækst samt 
et forbedret resultat efter skat med en fortsat netto positiv likviditet fra driften. 
Omsætningsforventningen indeholder imidlertid stadig en væsentlig andel af omsætning 
fra nye kunder og ordrer, og er dermed forbundet med usikkerhed. 
 
 
Hovedtal for FastPassCorp A/S første halvår 2017 
De ureviderede hovedtal for første halvår 2017 er som følger: 
 
  



  
 
 
 

 Side 2 af 3 
 

   

   
 1. halvår 2017 og 2016   
   
Resultatopgørelse   
(kr. 1.000) 1. halvår 2017 1. halvår 2016 
   
   
   
Dækningsbidrag efter personale (DB2) 2.132 2.536 
Andre omkostninger -1.231 -1.018 
Resultat før afskrivninger, finansielle udgifter 
og skat 901 1.518 
Afskrivning af driftsmidler 0 0 
Afskrivning af udviklingsomkostninger -838 -883 
Afskrivninger og nedskrivninger ialt -838 -883 
Resultat før finansielle poster og skat 63 635 
Finansielle indtægter 0 0 
Finansielle udgifter 0 -4 
Finansielle poster 0 -4 
Skat 0             0 
Halvårsresultat 63 631 
   
Balance   
(kr. 1.000)   
   
Anlægsaktiver 6.347 6.010 
Finansielle anlægsaktiver 0 0 
Anlægsaktiver ialt 6.347 6.010 
Udskudt skat 4.906 2.140 
Tilgodehavender 2.470 1.829 
Likvid beholdning 0 0 
Omsætningsaktiver  7.376 3.969 
Aktiver i alt 13.723 9.979 
   
Egenkapital 10.871 7.602 
Hensættelser til udskudt skat 0 0 
Langfristede gældsforpligtelser 0 0 
Kortfristede gældsforpligtelser 2.852 2.377 
Gældsforpligtigelser i alt 2.852 2.377 
Passiver i alt 13.723 9.979 
   
 
 
 
 
 
   



  
 
 
 

 Side 3 af 3 
 

 
 
Pengestrømsopgørelse    
(kr. 1.000)   
   
Resultat før finansielle poster 63 635 
Pengestrømme fra driftsaktivitet -585 -740 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten 0 0 
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten -217 -4 
Nettoændring i likviditet -739 -109 
Driftskredit og likvide beholdninger primo 296 -295 
Driftskredit og likvide beholdninger ultimo -443 -404 
   
Regnskabsrelaterede nøgletal   
Overskudsgrad (Resultat/DB2) 3% 25% 
Likviditetsgrad 87% 77% 
Soliditetsgrad 79,2% 76,6% 
Forrentning af egenkapital 1,0% 9,1% 
   
   
Aktierelaterede nøgletal   
Indre værdi pr. aktie 13,18 9,64 
Resultat før skat pr. aktie 0,080 0,800 
Antal aktier i stk. 824.917 788.417 

 
Egenkapitalforklaring   
Egenkapital primo året 10.758 6.971 
Resultat efter skat 63 631 
Udloddet udbytte -1.357 0 
Kapitalforhøjelser 1.407  
Egenkapital 30.juni 2017. 10.871 7.602 

 
 
Note: Ovenstående hovedtal for 1. halvår 2017 er ikke reviderede eller reviewed af selskabets revisor. 
 
 
Selskabet offentliggør årsresultat for 2017 den 20. februar 2018. 
 
 
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 
FirstNorth, NASDAQ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]. 


