
 

 
 

Nasdaq First North Growth Market meddelelse nr. 9/2021 
 
Søborg, den 24. august 2021 

 

FastPassCorp halvårsresultat – fastholder 30% 
vækst. 

 

Resumé Delårsrapport for 1. halvår 2021 

Med overtagelsen af vores engelske partner KSS i første halvår har selskabet taget et stort 
skridt frem. Det vil fremskynde vores planer for væksten gennem tilgangen af aftalerne i UK 
og overtagelsen af FastPass Cloud. Annonceringen er blevet positivt modtaget af de engelske 
kunder og medarbejdere. 

Introduktionen af IVM (Identity Verification Manager) fortsætter og vi møder stor interesse fra 
slutkunder og nye partners. Behovet for en sikker verifikation af medarbejdere møder især 
interesse fra IT-sikkerhedschefer og ledere indenfor Identity Management.  

Vi har derfor igangsat en intensiv rekruttering af nye partnere, som netop har kontakt med 
kundernes nøglepersoner indenfor sikkerhed og Identity Management. Igennem foråret har vi 
annonceret flere nye partnerskaber og overvejelser om partnerskab med os foregår hos 
mange andre betydningsfulde samarbejdspartnere. 

Adgang til nye kunder med vores produkter såvel direkte som indirekte gennem partnere er 
imidlertid først nu ved at komme i gang efter Corona begrænsningerne. Som konsekvens heraf 
har selskabet ikke nået nysalgsmålene for første halvår. Igangværende salgssager og partner 
aktiviteter bekræfter imidlertid, at der er stor interesse for vores produkter og services i 
markedet. 

Overtagelsen af vort UK-selskab har inklusiv engangsomkostninger bidraget til halvårets 
underskud. Det har resulteret i et samlet underskud før skat på DKK 1.766.000 sammenlignet 
med underskud i 2020 H1 på DKK 945.000. 

Selskabet fastholder en fremgang i omsætning på 30% og overskud før skat for hele 2021 
(som meddelt i FN 5/21). Markedet begynder at opføre sig normalt, hvor der kan afholdes 
møder, og hvor kunderne igen har tid til at engagere sig i forbedringsprojekter. Der er dog 
stadig væsentlig usikkerhed med hensyn til realisering af de nye ordrer. 

  

Resultat FastPassCorp A/S første halvår 2021 

De ureviderede tal for første halvår 2021 er som følger:  



 

 
 

 

1. halvår 2021 og 2020   

   

Resultatopgørelse   

(kr. 1.000) 1. halvår 2021 1. halvår 2020 
   
   
   

Dækningsbidrag efter personale (DB2) 510 1.203 
Andre omkostninger -1.281 -1.159 
Resultat før afskrivninger, finansielle udgifter 
og skat -771 44 
Afskrivning af driftsmidler 0 0 
Afskrivning af udviklingsomkostninger -944 -943 

Afskrivninger og nedskrivninger i alt -944 -943 
Resultat før finansielle poster og skat -1.715 -899 
Finansielle indtægter 0 0 
Finansielle udgifter -50 -46 

Finansielle poster -50 -46 
Skat 0                       0 
Halvårsresultat -1.766 -945 
   

Balance   
(kr. 1.000)   
   
Anlægsaktiver 7.921 7.773 
Finansielle anlægsaktiver 5.913 0 

Anlægsaktiver i alt 13.835 7.773 
Udskudt skat 2.264 4.743 
Tilgodehavender 3.583 2.940 
Likvid beholdning 0 0 

Omsætningsaktiver  5.847 7.683 
Aktiver i alt 19.682 15.456 
   
Egenkapital 7.618 8.992 
Hensættelser til udskudt skat 0 0 
Langfristede gældsforpligtelser 0 0 
Kortfristede gældsforpligtelser 12.064 6.464 

Gældsforpligtigelser i alt 12.064 6.464 
Passiver i alt 19.682 15.456 
   

Pengestrømsopgørelse    
(kr. 1.000)   
   

Resultat før finansielle poster -1.766 -899 



 

 
 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.015 585 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten -2.611 -958 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten 1.703 0 

 
 

 

Nettoændring i likviditet -1.659 -1.272 
Driftskredit og likvide beholdninger primo -565 -611 
Driftskredit og likvide beholdninger ultimo --2.224 -1.883 
   
Regnskabsrelaterede nøgletal   
Overskudsgrad (Resultat/DB2) -346% -79% 
Likviditetsgrad 39% 45% 
Soliditetsgrad 39,0% 58,0% 
   
   
Aktierelaterede nøgletal   
Indre værdi pr. aktie 8,94 10,61 
Resultat før skat pr. aktie -2,07 -1,11 
Antal aktier i stk. 871.568 847.917 
Gennemsnitligt antal aktier i perioden 851.859 

 
Egenkapitalforklaring   
Egenkapital primo året 7.682 9.937 
Resultat efter skat -1.766 -945 
Udloddet udbytte 0 0 
Kapitalforhøjelser 1.702 0 
Egenkapital 30.juni 2021. 7.618 8.992 

 
 
Note: Ovenstående hovedtal for 1. halvår 2021 er ikke reviderede eller reviewed af selskabets revisor. 
 

Selskabet offentliggør årsresultat for 2021 den 22. februar 2022. 

 

Yderligere oplysninger  

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, 
fj@fastpasscorp.com  

 

Certified Adviser 

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, 
gmm@bakertilly.dk 

 

 



 

 
 

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] 

 

Vigtige links: 

Hjemmesiden: www.fastpasscorp.com 

Finansielle rapporter: www.fastpasscorp.com/investor-relations/ 

 

For løbende opdateringer fra selskabet: 

www.linkedin.com/company/fastpasscorp 

www.facebook.com/fastpasscorp 

 


