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FastPassCorp A/S årsresultat 2017 
 
 
FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2017 samt gennemgået 
revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabsmeddelelsen 
indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport for 2017. 

Nedenfor angives et sammendrag af resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse: 

 
 
Resultatopgørelse 
(DKK 1.000)        2017     2016 
 
Bruttofortjeneste       4.973     4.519 
Personale omk.    -1.989    -1.685 
Resultat før renter, afskr. og skat    2.984     2.834 
 
Årets resultat       840     3.787 
 
Balance 
(DKK 1.000) 
 
Immaterielle anlægsaktiver     6.560      6.065 
Materielle anlægsaktiver             0             0 
Finansielle anlægsaktiver           46           46 
Anlægsaktiver i alt      6.606      6.111 
Tilgodehavender      9.218      7.502 
Likvide beholdninger         388         349 
Omsætningsaktiver i alt      9.605      7.851 
 
Aktiver i alt     16.211    13.962 
 
Egenkapital     11.362    10.758 
Langfristede gældsforpligtelser            0             0 
Kortfristede gældsforpligtelser     4.849      3.204 
 
Passiver i alt    16.211    13.962 
 
 
 
 
 
 
 



 

Egenkapitalforklaring     2017       2016 
(DKK 1.000) 
 
Aktiekapital     4.053    15.362 
Beholdning af egne aktier         72         406  
Overkurs ved gældskonvertering          0             0  
Overkurs ved emission                    0                      0 
Reserve for udviklingsomkostninger    2.828      1.415  
Overført resultat                        4.409    - 6.425 
 
I alt   11.362    10.758 
 
 
Pengestrømsopgørelse 
(DKK 1.000)        2017       2016 
 
Resultat før finansielle poster   1.227       1.039   
Pengestrømme driftsaktiviteter   1.222         1.572 
Pengestrømme investeringsaktiviteter  -2.212      -1.966 
Pengestrømme fra egenfinansiering    - 276              0 
 
Nettoændring i likviditet       - 39         645  
Likvide beholdninger primo      349       - 296 
Likvider ultimo       388         349 
 
 
 
Regnskabsrelaterede nøgletal 
 

 2017 2016 
Overskudsgrad    39 % 43 % 
Afkastningsgrad   20 %   24 % 
Soliditetsgrad     70 %     77 % 

   
 
Aktierelaterede nøgletal 
  

 2017 2016 
Indre værdi pr. aktie   13,77   13,65 
Resultat efter skat pr. aktie i DKK  1,02 4,80 
Antal nominelle aktier 824.917 788.417 

 
 
Selskabets revisor har følgende bemærkninger: 

Overtrædelse af selskabsloven 
Selskabets kapitalforhold har ikke været korrekt registreret hos Erhvervsstyrelsen, hvorved 
ledelsen kan ifalde ansvar. Registreringsforholdene er berigtiget efter balancedagen. 
 
Overtrædelse af skattelovgivningen 
I strid med skattelovgivningen er der ikke foretaget rettidig indberetning af 
udbytteangivelse, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Forholdet er berigtiget efter balancedagen. 



 

 

Selskabets kommentar til revisors bemærkninger: 

Fejl i registrering af selskabskapital skyldes en tastefejl i Erhvervsstyrelsen på DKK 3.000. 

Indberetning af udbytteangivelse: En intern misforståelse er årsag hertil. Forholdet blev berigtiget 
omgående, da selskabet blev gjort opmærksom på fejlen. 

Resume 
 
I 2017 fortsatte den positive udvikling fra de foregående år: 

 Ekstern fakturering er 23% højere end i 2016 
 Fortsat fremgang i omsætning og aftaler med managed service providers /IT-outsourcing 

firmaer (MSP)  
 Annoncering af nyt FastPass modul 
 Nye kunder i Mellem- og Sydamerika for første gang 
 Stærk vækst i omsætning i kontinental Europa 
 Udvidelse af organisationen 
 Fortsat positivt resultat og cashflow fra driften 

 

Resultat før skat på TDKK 1080 er fremgang på 6%. Resultat efter skat på TDKK 840 er 
tilbagegang i forhold til 2016, hvor indtægtsførelse af skatteaktivet var en eengangs foreteelse. 

Selskabet ønsker ikke at opgive konkrete omsætningstal af konkurrencehensyn.  Flere aktionærer 
har  efterspurgt indikatorer for selskabets vækst. Vi har derfor besluttet at offentliggøre indeks over 
den årlige faktureringsudvikling, som giver et direkte indtryk af udviklingen i markedsaccepten. 
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Værdien af uopsagte aftaler og backlog er den højeste nogensinde. Værdien heraf plus den frie 
korte likviditet overgår det planlagte omkostningsniveau for 2018. 

Det er lykkedes at fortsætte med en høj andel af tilbagevendende omsætning samtidig med 
væksten i fakturering. Denne illustration viser den procentvis udvikling i selskabets interne 
opgørelse over aftaler, som forventes at fortsætte. De fleste aftaler kan imidlertid opsiges af 
kunderne med relativt kort varsel, så der gives ingen garanti for fortsættelse.  

 

Ved offentliggørelse af 2017 halvårs-resultatet var forventningen til hele 2017: ”Selskabets 
bestyrelse fastholder forventningen til helåret om omsætningsvækst samt et forbedret resultat før 
skat med en fortsat netto positiv likviditet fra driften.” Bestyrelsen anser, at resultatet er i 
overensstemmelse med forventningen. På den baggrund, udtrykker bestyrelsen tilfredshed med de 
opnåede resultater i 2017. 

Generelt har selskabets årsforventning over de seneste år stemt godt overens med resultatet: 

 2014 2015 2016 2017 
Års 
forvent-
ning 

forventer 
omsætningsvækst samt 
et forbedret resultat 
efter skat med en 
fortsat netto positiv 
likviditet fra driften 

Bestyrelsen 
forventer 
omsætningsvækst 
samt et forbedret 
resultat efter 
skat. 

..forventer nu 
omsætningsvækst og 
en forøgelse af 
overskuddet efter skat 
sammenlignet med 
resultat for 2015 

Der forventes 
yderligere vækst i 
omsætningen, mens 
resultat før skat 
forventes på samme 
niveau som 2016 

Opnået JA JA JA JA 
 

 

Opfølgning på strategiske mål og vision 

I årsrapporten for 2017 meldtes en ny strategisk vision ud. Hovedlinjen er en udvidelse af vores 
softwares anvendelsesområde udover password selvbetjening til at dække Enterprise Password 
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Management. Denne forbedring skal understøttes af en betydelig udvidelse af vores indsats 
indenfor markedsføring og salg. De forøgede ambitioner må dog ikke udsætte selskabet for 
finansielle risici. 

I 2017 er det første vigtige trin taget med annonceringen af FastPass FPR. Endvidere er 
salgsstyrken blevet udvidet med ansættelse af salgschef for det Nordamerikanske marked. 

Fra starten af 2018 fortsætter forøgelse af salgsindsatsen samt igangsætning af spændende web-
baserede markedsføringstiltag. Produktudviklingen vil fortsat øges og bibringe nye faciliteter til 
FastPass. 

 

Forventning til 2018 

For 2018 planlægges øgede omkostninger til vækst og produktudvikling udover niveauet i 2017. 
Der forventes yderligere vækst i omsætningen til at dække de øgede omkostninger, mens resultat 
før skat forventes på samme niveau som 2017. I 2018 vil fremgang i de strategiske mål være 
vigtigere end resultatet før skat isoleret set.  

 

Generalforsamling 
 
På basis af selskabets resultater og likviditet, samt forventning om fortsat tilfredsstilende udvikling i 
likviditeten, så anbefaler bestyrelsen til den kommende ordinære generalforsamling, at der 
udbetales et udbytte på DKK 2 per aktie.  
 

Kalender 
 
Eksternt årsregnskab er tilgængelig under ”Investor” på hjemmesiden senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Generalforsamling afholdes den 22. marts 2018 kl 16:00 på Spar Nord Banks afdeling på 
Regnbuepladsen 5, 1550 København V. Vi takker Spar Nord Bank for deres imødekommenhed. 
Der udsendes kun dagsorden via e-mail til de aktionærer, som har anmeldt deres e-mail til VP eller 
direkte til selskabet. 
 
Halvårsregnskabet for 1. halvår 2018 udsendes den 21. august 2018. 
 
 
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 


