
 

 
 

       

FirstNorth meddelelse nr. 14/2018                                        Lyngby, den 21. august 2018 

 

FastPassCorp A/S udsender delårsrapport for 1. 
halvår 2018. 
 

Resumé 

 

FastPassCorp A/S har i første halvår af 2018 realiseret et underskud efter skat på DKK 
521.000, hvilket er under resultatet for samme periode 2017.  

Der har været en nedgang i dækningsbidraget sammenlignet med sidste år. Det skyldes først 
og fremmest de planlagte højere omkostninger til salgspersonale og marketing, som 
beskrevet i årsrapporten, samt en lidt lavere omsætning. Generelt er ordreindgangen i første 
halvår meget lav sammenlignet med hele årets ordreindgang, og tilfældigheder i tidspunktet 
for nye ordrer slår relativt kraftigt igennem.  

Nye partner relationer er etableret i første halvår heraf nogle med store internationale IT-
service providers. Der er planlagt med god vækst fremover sammen med de nye service 
providers. 

Der er udbetalt udbytte med DKK 2 per aktie. 

Den forøgede salgsstyrke er kommet godt igang og har skabt en god opbygning af 
salgsprojekter og initiering af nye partnerrelationer for andet halvår. 

Periodens driftsresultat har som budgetteret for første halvår resulteret i negativ 
likviditetspåvirkning. Med en debitor beholdning på cirka mio. DKK 2,4 er der imidlertid en 
fortsat sund position inden andet halvår, hvor der traditionelt er en meget stærk likviditet. 

 

Vort nye modul for sikker manuel autentifikation af brugere har mødt stor interesse. Vi har i 
mødet med partnere og kunder fået input til yderligere væsentlig funktionalitet, som bliver 
indarbejdet inden den endelige produktfrigivelse senere i 2018. Det er vores forventning, at 
FastPass Facilitated Password Reset modulet vil påvirke vores omsætning og indtjening 
positivt i årene fremover. 

 



 

 
 

Selskabets bestyrelse fastholder forventningen til helåret om yderligere vækst i 
omsætningen til at dække de øgede omkostninger ved salg og produktudvikling, mens 
resultat før skat forventes på samme niveau som 2017. Omsætningsforventningen 
indeholder imidlertid stadig en betydelig andel af omsætning fra nye kunder og ordrer, og er 
dermed forbundet med usikkerhed. 

 

Hovedtal for FastPassCorp A/S første halvår 2018      

Ureviderede hovedtal for første halvår 2018 er som følger: 

 

1. halvår 2018 og 2017   
   
Resultatopgørelse   
(DKK 1.000) 1. halvår 2018 1. halvår 2017 
   
   
   
Dækningsbidrag efter personale (DB2) 1.896 2.132 
Andre omkostninger -1.512 -1.231 
Resultat før afskrivninger, finansielle udgifter 
og skat 384 901 
Afskrivning af driftsmidler 0 0 
Afskrivning af udviklingsomkostninger -857 -838 
Afskrivninger og nedskrivninger ialt -857 -838 
Resultat før finansielle poster og skat -473 63 
Finansielle indtægter 0 0 
Finansielle udgifter -48 0 
Finansielle poster -48 0 
Skat 0                    0 
Halvårsresultat -521 63 
   
Balance   
(DKK 1.000)   
   
Anlægsaktiver 6.967 6.347 
Finansielle anlægsaktiver 0 0 
Anlægsaktiver ialt 6.967 6.347 
Udskudt skat 4.666 4.906 
Tilgodehavender 2.456 2.470 
Likvid beholdning 0 0 
Omsætningsaktiver  7.122 7.376 
Aktiver i alt 14.089 13.723 
   



 

 
 

Egenkapital 9.991 10.871 
Hensættelser til udskudt skat 0 0 
Langfristede gældsforpligtelser 0 0 
Kortfristede gældsforpligtelser 4.098 2.852 
Gældsforpligtigelser i alt 4.098 2.852 
Passiver i alt 14.089 13.723 
   
Pengestrømsopgørelse    
(DKK 1.000)   
   
Resultat før finansielle poster -473 63 
Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.338 -585 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten -219 0 
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten -850 -217 
Nettoændring i likviditet -204 -739 
Driftskredit og likvide beholdninger primo -539 296 
Driftskredit og likvide beholdninger ultimo -743 -443 
   
Regnskabsrelaterede nøgletal   
Overskudsgrad (Resultat/DB2) -27% 3% 
Likviditetsgrad 60% 87% 
Soliditetsgrad 70,9% 79,2% 
Forrentning af egenkapital -4,6% 1,0% 
   
   
Aktierelaterede nøgletal   
Indre værdi pr. aktie 11,79 13,18 
Resultat før skat pr. aktie -0,61 0,080 
Antal aktier i stk. 847.917 824.917 

 
Egenkapitalforklaring   
Egenkapital primo året 11.362 10.758 
Resultat efter skat -521 63 
Udloddet udbytte -1.628 -1.357 
Kapitalforhøjelser 778 1.407 
Egenkapital 30.juni 2017. 9.991 10.871 

 
 
Note: Ovenstående hovedtal for 1. halvår 2018 er ikke reviderede eller reviewed af selskabets revisor. 
 

Selskabet offentliggør årsresultat for 2018 den 26. februar 2019. 

 

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. FastPass løser store virksomheders udfordringer med passwords på sikker og 
produktiv vis. Porteføljen består af løsninger til bruger selvbetjening og manuel 
brugerautentifikation. Løsningen levers som software eller som Cloud. FastPass sælges lokalt og 
internationalt gennem stærke salgspartnere. FastPassCorp A/S er noteret på FirstNorth, NASDAQ 
Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]. 


