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FastPassCorp halvårsresultat – første IVC
installation.
Resumé Delårsrapport for 1. halvår 2020
Vi har i første halvår frigivet Identity Verification Client og har modtaget mange positive
tilkendegivelser vedrørende produktets kvaliteter og værdi som beskyttelse mod social
engineering. I den forbindelse er der produceret videos, afholdt webinars, udsendt whitepapers og afholdt mange web-møder med partners, kunder og kundeemner. Første
kundeinstallation er under implementering.
FastPassCorp A/S havde til foråret 2020 forberedt sig på annoncering af vort nye produkt
Identity Verification Client. Digital marketing, e-mailing og nye sælgere var på plads. Med
fremkomsten af Corona begrænsninger overalt i verdenen blev salgsmulighederne
vanskeligere end forventet. Vi har derfor afholdt omkostninger, som vi endnu ikke har set
materialisere sig i nye ordrer. Blandt andet UK og USA har været hårdt ramt af Corona, og
da det netop er markeder, vi satser på, har vi måttet erkende, at salgsmålene for første halvår
ikke er nået.
Selskabet har i første halvår af 2020 realiseret en omsætningsfremgang på 5%; men har
samtidigt øget medarbejder antallet kraftigt i udlandet. Det har resulteret i et underskud før
skat på DKK 945.000 sammenlignet med underskud i 2019 H1 på DKK 87.000.
Vi ser spirende tegn på, at 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. Selskabet forventer
fortsat fremgang i omsætning og overskud før skat for året; men der er fortsat væsentlig
usikkerhed.

Hovedtal for FastPassCorp A/S første halvår 2020
De ureviderede hovedtal for første halvår 2020 er som følger:

1. halvår 2020 og 2019
Resultatopgørelse
(kr. 1.000)

Dækningsbidrag efter personale (DB2)
Andre omkostninger
Resultat før afskrivninger, finansielle udgifter
og skat
Afskrivning af driftsmidler
Afskrivning af udviklingsomkostninger
Afskrivninger og nedskrivninger ialt
Resultat før finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Finansielle poster
Skat
Halvårsresultat

1. halvår 2020

1. halvår 2019

1.203
-1.159

2.113
-1.402

44
0
-943
-943
-899
0
-46
-46
0
-945

711
0
-759
-759
-48
0
-39*
-39*
0
-87

Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver ialt
Udskudt skat
Tilgodehavender
Likvid beholdning
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

7.773
0
7.834
4.743
2.940
0
7.683
15.456

7.834
0
7.834
4.666
3.668
0
8.334
16.168

Egenkapital
Hensættelser til udskudt skat
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtigelser i alt
Passiver i alt

8.992
0
0
6.464
6.464
15.456

9.760
0
0
6.408
6.408
16.168

-899

-48

Balance
(kr. 1.000)

Pengestrømsopgørelse
(kr. 1.000)

Resultat før finansielle poster

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten
Nettoændring i likviditet
Driftskredit og likvide beholdninger primo
Driftskredit og likvide beholdninger ultimo

-1.272
-611
-1.883

308
-1.415
-1.643
-2.798
-726
-2.072

Regnskabsrelaterede nøgletal
Overskudsgrad (Resultat/DB2)
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad

-79%
45%
58,0%

-4%
57%
60,0%

Aktierelaterede nøgletal
Indre værdi pr. aktie
Resultat før skat pr. aktie
Antal aktier i stk.
Gennemsnitligt antal aktier i perioden

585
-958

10,61
-1,11
847.917
847.917

Egenkapitalforklaring
Egenkapital primo året
Resultat efter skat
Udloddet udbytte
Kapitalforhøjelser
Egenkapital 30.juni 2019.

9.937
-945
0
8.992

11,51
-0,10
847.917

11.490
-87
-1.643
0
9.760

Note: Ovenstående hovedtal for 1. halvår 2020 er ikke reviderede eller reviewed af selskabets revisor.

Selskabet offentliggør årsresultat for 2020 den 23. februar 2021.
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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

