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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020
for FastPassCorp A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 23. marts 2021
Direktion

Finn Jensen
Bestyrelse

Tommy Niels Vincent Larsen

Jess Julin Ibsen

Christian Kanstrup

Kurt Groth Bager
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionærerne i FastPassCorp A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for FastPassCorp A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

FastPassCorp A/S · Årsrapport for 2020

2

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 23. marts 2021

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Martin S. Haaning
statsautoriseret revisor
mne32793
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Selskabsoplysninger

Selskabet

FastPassCorp A/S
Lyngby Hovedgade 98
2800 Kgs. Lyngby

Bestyrelse

Hjemmeside:

www.fastpasscorp.com

CVR-nr.:

25 53 66 06

Stiftet:

19. juli 2000

Hjemsted:

Lyngby-Taarbæk

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Tommy Niels Vincent Larsen
Jess Julin Ibsen
Nicolai Platzer
Christian Kanstrup
Kurt Groth Bager

Direktion

Finn Jensen

Revision

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø
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Hovedtal og nøgletal

2020
t.kr.

2019
t.kr.

2018
t.kr.

2017
t.kr.

2016
t.kr.

6.623
39
-2.255

6.515
455
276

7.187
1.165
792

6.960
1.227
840

6.259
1.039
3.787

13.565
7.682

15.421
9.937

15.920
11.304

16.211
11.362

13.961
10.758

6

5

6

5

5

56,6

64,4

71,0

70,1

77,1

Resultatopgørelse:
Bruttofortjeneste
Resultat af primær drift
Årets resultat
Balance:
Balancesum
Egenkapital
Medarbejdere:
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
medarbejdere
Nøgletal i %:
Soliditetsgrad

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:
Soliditetsgrad

Overskudsgrad

Egenkapital ultimo x 100
Aktiver i alt ultimo
Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning
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Ledelsesberetning

2020: Positivt primært resultat på trods af COVID
Oversigt
2020 var budgetteret til at være året, hvor FastpassCorp ville realisere vækst i både omsætning og kunder.
Nye sælgere, nyt marketing team og annoncering af nyt produktmodul skabte store interne forventninger.
Med den drastiske nedlukning i begyndelsen af marts blev forudsætningerne omgående ændret. Selvom
der var en forbedring i mulighederne for at være i kontakt med omverdenen i slutningen af sommeren, så
blev der igen lukket ned fra oktober og frem. På trods af markedsvilkårene lykkedes det at komme
igennem 2020 med organisation og økonomi i god tilstand.
Resultat af primær drift er TDKK 39 mod TDKK 455 for året før. Dækningsbidrag er øget fra TDKK
6.515 til TDKK 6.623. Værdien af Annual Recurrent Revenue (ARR) ultimo december 2020 er 6,4
millioner kroner.
Resultat efter skat er negativt med TDKK 2.255. Selskabet har i lyset af den fortsatte usikkerhed
reduceret værdien af skatteaktivet, og det påvirker resultatet efter skat negativt.
Selskabet ønsker ikke at opgive konkrete omsætningstal af konkurrencehensyn. Selskabet offentliggør
indeks over den årlige faktureringsudvikling. Faktureringen er steget med 1,5% i 2020.
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Ledelsesberetning

På grund af det begrænsede nysalg igennem perioden er der sket en reduktion i værdien af uopsagte
aftaler primo året:

Den 17. marts besluttede selskabet at suspendere forventninger til 2020 på grund af COVID usikkerheden.
Ved udsendelse af halvårsregnskabet den 22. august var vores marked begyndt at normaliseres og en ny
forventning blev udtrykt. I november måtte selskabet imidlertid konstatere, at COVID skabte nye
forsinkelser. Forventningen på det tidspunkt:
For året som helhed forventer vi nu - i bedste fald - en marginal vækst og et resultat før skat omkring
plus/minus 0. Det endelige resultat har hermed levet op til denne forventning.
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Ledelsesberetning
Produktudvikling
I april lanceredes modulet Identity Verification Manager (IVM). Det er et nyt modul, som ikke kun
sælges i tilknytning til vores Password Self-service løsning; men som også kan sælges som et stand-alone
produkt.
IVM er et sikkerhedsprodukt. Det skaber beskyttelse mod telefonbaseret Social Engineering – dvs.
hacking ved hjælp af fup og svindel – især i forhold til interne servicedesks.
Det enkle eksempel er:
En hacker ringer til en servicedesk og udgiver sig for at være en rigtig medarbejder. Han forklarer, at
han har glemt sit password og ønsker et nyt. Der er nu en risiko for, at servicedesk medarbejderen har
for travlt eller simpelthen bliver snydt, og derfor giver passwordet til hackeren. Nu ligger vejen åben for
et databrud, som kan koste dyrt økonomisk eller på image.
Med IVM kan kunden etablere en sikker valideringsproces, som support medarbejderen ikke kan omgå,
og dermed kan hackeren heller ikke lokke supporteren til at bryde instruktionerne.
Indtil nu er der ikke observeret nogen direkte konkurrence til dette modul fra vores normale
konkurrenter.
Derudover er der introduceret en række forbedringer til kundernes Password Policy. Det drejer sig først
og fremmest om beskyttelse mod de situationer, hvor medarbejdere genbruger passwords fra eksterne
web-løsninger på arbejdscomputeren, eller bruger fraser, der er nemme at gætte.
Produktnyhederne har flyttet FastPassCorp strategisk fra at være et produktivitetsprodukt til også at være
et sikkerhedsprodukt.
Indenfor selv-betjeningsløsningen er der også annonceret en væsentlig nyhed, som er en unik
FastPassCorp løsning: Manager Approval
- Når en bruger har glemt sit password, så har brugeren måske også glemt svarene til sine
sikkerhedsspørgsmål. Tidligere skulle der ringes til servicedesken. Nu kan brugeren i stedet kontakte sin
chef om at godkende det nye password. Det øger sikkerheden og beskytter servicedesken mod ekstra
belastning.
Sammen med en række andre mindre nyheder er FastPassCorp V4 under temaet ”Secure Enterprise
Passwords” lanceret.
Fremtidig produktudvikling vil understøtte dette tema, da der er et stort potentiale for at udnytte
FastPassCorps ekspertise til at skabe øget sikkerhed i relation til passwords og sikker verifikation af
brugere / ansatte.
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Ledelsesberetning
Markedsudvikling
Digital marketing
Annoncering af IVM og FastPassCorp V4 er blevet understøttet af vellykkede kampagner på LinkedIn og
Facebook samt omfattende e-mail udsendelser. Resultaterne herfra har dog været mindre end håbet,
sandsynligt på grund af COVID-situationen.
Der er dog opbygget en stor erfaring i 2020, som forventes at påvirke positivt i 2021.
Vi opfordrer aktionærerne til, at følge vores udvikling med informationer, videoer, dokumenter, demoer
etc. rettet til markedet på www.FastPassCorp.com.
Salg
Produktnyheden IVM appellerer imidlertid til nye partnerkategorier indenfor Identity Management og ITsecurity. I 2020 har vi skabt mange nye relationer og samarbejde med nye partnere, som ser lovende ud
for fremtiden. IT-sikkerheds software forventes af førende markedsanalytikere at fortsætte med stærk
vækst i de kommende år.
Med tilkomsten af IVM øges potentialet i hver ny kunde. Det forventes, at prisen for en samlet løsning
vil resultere i en 40-60% højere indtjening i forhold til tidligere. Derudover vil konsekvensen af nye
partnerkategorier indenfor Identity Management og IT-security også øge sandsynligheden for mersalg af
basis produktet. Samlet vil det skabe mulighed for kraftigere vækst og indtjening end tidligere.
Kombinationen af:




Nyt produkt
Højere værdi per salg
Flere partnere

giver selskabet forventning om god vækst, når markedssituationen bliver normaliseret.
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Ledelsesberetning
Økonomi
Selskabets internationaliseringsgrad er fastholdt i 2020 med 76% af faktureringen som eksport i 2020.
Dette er i overensstemmelse med prioritering af salgs- og markedsføringsaktiviteter. En konsekvens heraf
er dermed større følsomhed overfor valutaudsving. Med den store andel af omsætning i GBP og USD er
selskabet følsomt overfor valutaudsving, som i 2020 har ført til tab. FastPassCorp har p.t. valgt ikke at
afdække disse valutarisici.

Fakturering fra løbende kontrakter øgedes yderligere i 2020 og nåede op på over 93% af den samlede
fakturering. Det var højere end forventet og desuden et udtryk for, at flere ordrer nu tegnes som løbende
aftaler fremfor køb.

I tillæg til det i regnskabet oplyste beløb for personaleomkostninger, har selskabet omkostninger til
personale i udlandet, som optræder under andre omkostninger.
Bestyrelsen foreslår ikke udbyttebetaling.
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Ledelsesberetning
Vision
Med udgangspunkt i produktnyhederne i 2020 ændres udsigterne:





FastPass V4 har relevans for flere kunder
FastPass V4 har mere relevans for den enkelte kunde - og har flere unikke fordele sammenlignet
med konkurrencen
Omsætningen per ordre og kunde er højere
FastPass V4 er et mere attraktivt supplement for mange MSP'er, IT-forhandlere og konsulenter
hvorved vi kommer ud i flere reelle salgssituationer

Vi er allerede velpositionerede med mange kunder og stærke partners inklusiv nogen af verdenens
førende MSP'er primært i Vesteuropa og USA.
Ambitionen er kontinuerlig vækst, der er højere end de foregående år.
Selskabet udelukker ikke, at der undervejs i 2021 og 2022 kan være behov for yderligere likviditet,
udover hvad den løbende drift tilvejebringer. Det vil imidlertid være begrundet i vækst i form af
ansættelser, produktudvikling og markedsføring, så snart vi ser, at vækstmotoren er kommet i gang.
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Ledelsesberetning
Aktieudvikling og omsætning

Aktiekursen er gået fra kurs 39,6 til 43,4 og dermed en stigning på 9,6% i løbet af året - Marketcap
ultimo 2020: DKK 36,9 mio.
Der har været handlet 97.910 stk. aktier via FirstNorth i 2020 (gennemsnitskurs 34,6). Laveste pris var
kurs 26,6 og højeste pris i året var kurs 43,8. I 2019 blev der samlet handlet 39.627 stk. aktier via
FirstNorth (gennemsnitskurs 43,6).
Selskabet har i 2018 introduceret et medarbejderaktieprogram, hvor medarbejdere med mindst 12
måneders anciennitet kan deltage. Der er udleveret aktier i henhold til dette program, hvor selskabets
egen beholdning af aktier anvendes. Da selskabets beholdning af egne aktier er utilstrækkelige til
medarbejderaktier, stilles der forslag til generalforsamlingen om udstedelse af fondsaktier til egen
beholdning.

Forventning for 2021
For 2021 forventer selskabet højere vækst i omsætningen end de foregående år og et primært resultat på
niveau med 2020.
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Ledelsesberetning
Egne kapitalandele
Egne kapitalandele består af:
Købs/salgspris
DKK
Beholdning af egne kapitalandele
pr. 01.01.20
Årets afgang
Beholdning af egne kapitalandele
pr. 31.12.20

Antal

Nominel
værdi
DKK

Procent af
kapital

5.872
-4.429

29.360
-22.145

0,7%
-0,4%

1.443

7.215

0,3%

Erhvervelsen af egne kapitalandele er sket med henblik på indgåelse af aktielønsordninger.
Bestyrelsen er jf. vedtægternes §11 stk. 4 bemyndiget til at disponere over 10.000 aktier til børskurs +/10% til honorering af eksterne ydelser og som vederlag til bestyrelsesmedlemmer.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2020

2019

6.623.111

6.515.218

-4.476.227

-4.221.971

-2.107.968

-1.837.781

38.916

455.466

Andre finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

0
-209.701

26.325
-128.829

Resultat før skat

-170.785

352.962

Skat af årets resultat

-2.084.336

-76.959

Årets resultat

-2.255.121

276.003

Overføres til øvrige lovpligtige reserver
Disponeret fra overført resultat

583.017
-2.838.138

911.962
-635.959

Disponeret i alt

-2.255.121

276.003

Bruttofortjeneste
1

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Driftsresultat

2

Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2020

2019

Færdiggjorte udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter under udførelse

7.742.561
0

6.628.621
1.016.779

Immaterielle anlægsaktiver i alt

7.742.561

7.645.400

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

86.433

112.635

Materielle anlægsaktiver i alt

86.433

112.635

Deposita

119.019

165.626

Finansielle anlægsaktiver i alt

119.019

165.626

7.948.013

7.923.661

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udskudte skatteaktiver
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

2.623.213
2.264.473
1.352
157.997

2.660.612
4.359.834
30.353
81.541

Tilgodehavender i alt

5.047.035

7.132.340

Likvide beholdninger

569.928

365.446

5.616.963

7.497.786

13.564.976

15.421.447

Anlægsaktiver
3
4

5

6

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Balance 31. december
Passiver
Note

2020

2019

4.239.585
5.673.509
-2.231.419

4.239.585
5.090.492
606.718

7.681.675

9.936.795

Anden gæld

350.124

117.617

Langfristede gældsforpligtelser i alt

350.124

117.617

Gæld til øvrige kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

1.135.224
387.476
1.692.421
2.318.056

976.010
323.369
1.388.499
2.679.157

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

5.533.177

5.367.035

Gældsforpligtelser i alt

5.883.301

5.484.652

13.564.976

15.421.447

Egenkapital
Virksomhedskapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
7

Passiver i alt

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9

Eventualposter

FastPassCorp A/S · Årsrapport for 2020

17

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Egenkapitalopgørelse

Virksomhedskapital

Egenkapital 1. januar 2019

Reserve for udForeslået udbytviklingsomkostte for regnskabsninger Overført resultat
året

I alt

4.239.585

4.178.530

1.189.983

1.695.834

11.303.932

underskud

0

0

-635.959

-1.695.834

-2.331.793

Overført fra Overført resultat

0

911.962

0

0

911.962

Salg af egne kapitalandele

0

0

35.000

0

35.000

Udbytte af egne kapitalandele

0

0

17.694

0

17.694

4.239.585

5.090.492

606.718

0

9.936.795

underskud

0

0

-2.838.137

0

-2.838.137

Overført fra Overført resultat

0

583.017

0

0

583.017

4.239.585

5.673.509

-2.231.419

0

7.681.675

Årets overførte overskud eller

Egenkapital 1. januar 2020
Årets overførte overskud eller
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2020

2019

-2.255.121
4.402.005
-3.127

276.003
2.003.732
441.054

2.143.757

2.720.789

-119.669

-115.318

Pengestrøm fra ordinær drift

2.024.088

2.605.471

Pengestrømme fra driftsaktivitet

2.024.088

2.605.471

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Salg af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver
Salg af finansielle anlægsaktiver
Modtagne udbytter

-3.195.706
1.016.779
0
0
46.607
0

-2.214.229
0
-110.173
-118.196
0
17.694

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-2.132.320

-2.424.904

Afdrag på langfristet gæld
Salg af egne aktier
Udbetalt udbytte

232.507
0
0

117.617
35.000
-1.695.834

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

232.507

-1.543.217

Ændring i likvider

124.275

-1.362.650

Likvider 1. januar 2020
Valutakursreguleringer (likvider)

-610.564
-79.007

725.761
26.325

Likvider 31. december 2020

-565.296

-610.564

569.928
-1.135.224

365.446
-976.010

-565.296

-610.564

Årets resultat
10 Reguleringer til pengestrømsopgørelse
11 Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteudbetalinger og lignende

Likvider
Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til øvrige kreditinstitutter
Likvider 31. december 2020
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Noter

1.

2020

2019

4.197.653
246.039
32.535

3.977.883
205.746
38.342

4.476.227

4.221.971

6

5

209.701

128.829

209.701

128.829

Kostpris 1. januar 2020
Tilgang i årets løb

37.345.241
3.195.706

36.147.791
1.197.450

Kostpris 31. december 2020

40.540.947

37.345.241

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020
Årets afskrivninger

-30.716.620
-2.081.766

-28.892.698
-1.823.922

Af- og nedskrivninger 31. december 2020

-32.798.386

-30.716.620

7.742.561

6.628.621

1.016.779
0
-1.016.779

0
1.016.779
0

Kostpris 31. december 2020

0

1.016.779

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

0

1.016.779

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
Personaleomkostninger omfatter løn til danske medarbejdere

2.

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

3.

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

4.

Udviklingsprojekter under udførelse
Kostpris 1. januar 2020
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
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Noter

5.

31/12 2020

31/12 2019

Kostpris 1. januar 2020
Tilgang i årets løb

126.841
0

110.173
16.668

Kostpris 31. december 2020

126.841

126.841

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020
Årets afskrivninger

-14.206
-26.202

-13.859
-347

Af- og nedskrivninger 31. december 2020

-40.408

-14.206

86.433

112.635

Kostpris 1. januar 2020
Afgang i årets løb

165.626
-46.607

165.626
0

Kostpris 31. december 2020

119.019

165.626

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

119.019

165.626

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

6.

Deposita
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Noter

7.

31/12 2019

350.124

117.617

350.124

117.617

Anden gæld
Feriepengeforpligtelse til funktionærer

8.

31/12 2020

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter er der givet virksomhedspant t.DKK 2.400
omfattende goodwill, immaterielle rettigheder, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt
tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Den samlede regnskabsmæssige værdi af omfattede
aktiver udgør t.DKK 10.608.

9.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser:
Selskabet har indgået leasingkontrakter med en restløbetid på 12 måned og en gennemsnitlig
ydelse på t.DKK 6 pr. måned.
Selskabet har indgået huslejekontrakt med en nuværende månedlig forpligtelse på t.DKK 20.
Opsigelsesperioden udgør 6 måned.

10.

2019

2.107.968
0
209.701
2.084.336

1.824.269
-26.325
128.829
76.959

4.402.005

2.003.732

-10.056
6.929

605.109
-164.055

-3.127

441.054

Reguleringer til pengestrømsopgørelse
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Andre finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Skat af årets resultat

11.

2020

Ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld og anden gæld
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for FastPassCorp A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, 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.
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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen i en dagsværdireserve.
Tilgodehavender, gæld 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 årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle
indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta måles til kursen på transaktionsdagen.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, værdi af arbejde udført for egen regning og opført under
aktiver samt eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver omfatter personaleomkostninger og andre interne
omkostninger, der er afholdt i regnskabsåret og indregnet i kostprisen for egenudviklede immaterielle anlægsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, patenter og licenser
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.
Udviklingsprojekter måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med
tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen, herunder lønninger og afskrivninger, der
direkte kan henføres til udviklingsprojekterne, indtil aktivet er klar til brug. 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.
Udviklingsprojekter måles efterfølgende i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært baseret på brugstider, som udgør 7 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede
kostpris.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
4-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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Anvendt regnskabspraksis
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Leasingkontrakter
Leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og
øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse
vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver 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 gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra
anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-strømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.
Finansielle anlægsaktiver
Deposita
Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.
Deposita, der er indregnet under aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende selskabets
indgåede lejeaftaler.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller
portefølje.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
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Anvendt regnskabspraksis
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Egenkapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger med fradrag af tilknyttede udskudte skatteforpligtelser.
Reserven kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud.
Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af
virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der
føres direkte på egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån
svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og afslutning.
Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets andel af resultatet reguleret for ikke-kontante
driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Udbytteindtægter fra kapitalandele indregnes
under ”Renteindtægter og udbytter, modtaget”.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder
og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets
selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld
og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
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