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Søborg, den 22. februar 2022 

 

2021 FastPassCorp årsresultat 

FastPassCorp A/S’ bestyrelse har godkendt årsregnskabet for 2021 samt gennemgået 
revisionsprotokollatet, og i overensstemmelse hermed offentliggøres regnskabsmeddelelsen 
indeholdende de væsentligste oplysninger fra den kommende årsrapport for 2021. 

Nedenfor angives et sammendrag af konsolideret resultatopgørelse, balance og 
pengestrømsopgørelse for koncernen: 

 
Resultatopgørelse     
(DKK 1.000)  2021  2020 

     
Bruttofortjeneste  5.896  6.623 
Personale omk.  -5.808  -4.476 
Resultat før renter, afskr. og skat  89  2.147 
Primært resultat  -2.400  39 
Resultat før skat  -2.711  -171 

  
   

Årets resultat   -3.878   -2.255 

     

     
Balance     
(DKK 1.000)     

     
Immaterielle anlægsaktiver      13.800  7.743 
Materielle anlægsaktiver  188  86 
Finansielle anlægsaktiver  121  119 
Anlægsaktiver i alt  14.109  7.948 
Tilgodehavender  5.388  5.047 
Likvide beholdninger  655  570 
Omsætningsaktiver i alt  6.043  5.617 

  
   

Aktiver i alt   20.153   13.565 

  
   

Egenkapital  5.429  7.682 
Hensatte forpligtelser  2.957  0 
Langfristede gældsforpligtelser  756  350 
Kortfristede gældsforpligtelser  11.011  5.533 

  
   

Passiver i alt   20.153   13.565 



 

 
 

 
Egenkapitalforklaring  2021  2020 
(DKK 1.000)     

     
Aktiekapital  4.358  4.240 
Reserve for valutaomregning  -78  0 
Reserve for udviklingsomkostninger   6.125  5.674 
Overført resultat   -4.976   -2.231 

  
   

I alt  5.429  7.682 

  
   

  
   

Pengestrømsopgørelse  2021  2020 
(DKK 1.000)  

   

  
   

Årets resultat  -3.878  -2.255 
Pengestrømme driftsaktiviteter  1.317  2.024 
Pengestrømme 
investeringsaktiviteter  

-2.408  -2.132 

Pengestrømme fra egenfinansiering   -269   233 

  
   

Nettoændring i likviditet  -1.118  124 
Valutakursreguleringer likvider  -103  -79 
Likvide beholdninger primo  -494  -611 
Likvider ultimo  -1.715  -565 

     

     
Regnskabsrelaterede nøgletal  2021  2020 
Overskudsgrad  -25,15%  0,46% 
Afkastningsgrad  -11,91%  0,29% 
Soliditetsgrad  27%  57% 

     

     
Aktierelaterede nøgletal  2021  2020 
Indre værdi pr. aktie  6,23  9,06 
Resultat efter skat pr. aktie i DKK  -4,51  -2,66 
Udvandet resultat efter skat pr. aktie i 
DKK -4,39  -2,66 
Antal nominelle aktier ultimo  871.568  847.917 
Gennemsnitligt antal aktier  859.743  847.917 

 
 
Selskabets revision har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.  

Resume 
Årets store begivenhed var opkøbet af vores engelske partner Knowledge Secure Systems. 
Herigennem blev vi ejer af FastPass Cloud, som er strategisk vigtig for de kommende år. Vi øgede 



 

 
 

også vores samlede kontraktsportefølje og fik nye dygtige kollegaer. Hele transaktionen 
finansieredes med udstedelse af nye aktier. 

Resultatet lever ikke op til vores forventning. En væsentlig årsag hertil er forskellig regnskabsmæssig 
behandling af uopsigelige kontrakter. Aftaler om software behandles på en måde – en tilsvarende 
ydelse leveret fra vores nye Cloud behandles anderledes -se nedenfor under økonomi. Vi har ikke 
været klar over denne distinktion, som har haft væsentlig indflydelse på resultatet. 

 

Ændring til regnskabsmæssig realisering af ordrer: 

Selskabet har for 2021 besluttet, at ordrer på subscription (leje) aftaler skal omsætningsføres på 
tidspunktet for kundens ordre. Tidligere er omsætningen periodiseret ind i de år, lejeperioden 
dækker. 

I forbindelse med overtagelsen af FastPass UK er vi blevet ejer af FastPass Cloud, hvor vi kan sælge 
en cloud service. I forbindelse med årsregnskabets revision har revisor Grant Thornton fastlagt en 
skelnen mellem software leje (en rettighed kunden får) og en cloud service (som er en serviceydelse 
på basis af en rettighed). Serviceydelser skal omsætningsføres, når ydelsen er leveret. Vi anerkender 
og accepterer revisors vurdering. 

Konsekvensen for regnskabet er imidlertid stor. En 3 års ordre på eksempelvis 200.000 DKK pr år 
afgivet i december vil påvirke omsætningen med 3*200.000= 600.000DKK. En cloud service på 
samme vilkår vil ikke påvirke omsætningen overhovedet i 2021; men vil give omsætning i de 3 
følgende år. På sigt får vi den samme omsætning; men her og nu har det store konsekvenser for 
regnskabsåret 2021. Tilsvarende vil vi også fremover se, at en vækst i ordreindgangen slår 
langsommere igennem på omsætningen. 

 

Kommentarer til resultat: 

I Nordeuropa er der etableret flere nye salgspartnere, som vi forventer vil give resultater i 2022 og 
frem. 

Corona generer os stadigvæk; men vi tilpasser salgsmodeller og implementeringsmodeller til en tid, 
hvor kunderne ikke forventer fysiske møder i samme omfang som tidligere. 

Omsætning i 2021 er 13% højere end i 2020. Værdien af Annual Recurrent Revenue (ARR) ultimo 
december 2021 er 7,4 millioner kroner svarende til 15% højere end et år tidligere. Dækningsbidrag 
er faldet fra TDKK 6623 til TDKK 5896. 

Resultat af primær drift er TDKK -2400 mod TDKK 39 for året før.  

Resultat efter skat er TDKK -3877 i forhold til året før: TDKK -2255.  



 

 
 

Selskabet ønsker ikke at opgive konkrete omsætningstal af konkurrencehensyn. Faktureringen er 
steget med 13% i 2021. 

Efter opkøbet af KSS blev en ny forventning udtrykt i forbindelse med delårsrapporten for første 
halvår: Selskabet fastholder en fremgang i omsætning på 30% og overskud før skat for hele 2021   

Denne forventning var baseret på, at alle ordrer kunne indtægtsføres. Det er en så væsentlig 
forudsætningsændring, at sammenligning mellem forventning og realiseret ikke giver mening.  

Det samlede resultat er utilfredsstillende; men forøgelse af ARR peger positivt fremad. 

Forventning for 2022 

Selskabets forventning er en forøgelse af ARR på mere end 10% og et resultat før skat på cirka DKK 0. 

 

Generalforsamling og kommende meddelelser 

Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. marts kl 16:00 hos selskabet; Gladsaxevej 376, 
2860 Søborg. Der planlægges med en delvis elektronisk afholdelse. Halvårsmeddelelsen 
offentliggøres den 30. august. Årsregnskabet for 2022 offentliggøres den 28. februar 2023. 

Årsregnskabet for 2021 vil være tilgængelig fra selskabets hjemmeside fra den 28. 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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Om FastPassCorp A/S  

Selskabet udvikler software og SaaS løsninger til beskyttelse af store organisationers passwords og 
password processer. Kunderne opnår store produktivitetesforbedringer og beskyttelse af 
medarbejdernes kodeord. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. 
FastPassCorp A/S er noteret på First North Growth Market, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange 
[FASTPC] 

 


