
 

Viktiga punkter 
• Bruttomarginalen stärktes med 8 procentenheter gentemot det fjärde kvartalet föregående år. 

• Beställning av den senaste generationens T-Shape-sensormodul (T2) från en av världens tre största korttillverkare. 

• En uppdelning av affärsverksamheterna i två helägda dotterbolag genomfördes för att öka fokus inom respektive 
område och därmed driva lönsam tillväxt. 

• Fingerprints emitterade seniora säkerställda obligationer om 300 Mkr i syfte att accelerera tillväxten. 

Fjärde kvartalet 2021 
• Intäkterna uppgick till 356,6 Mkr (369,4) 

• Bruttomarginalen uppgick till 31,7 % (23,7) 

• EBITDA uppgick till 26,7 Mkr (32,4) 

• Rörelseresultatet uppgick till 3,9 Mkr (-326,8) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 kr (-1,02) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,8 Mkr (46,9) 

Januari – december 2021 
• Intäkterna uppgick till 1 355,8 Mkr (1 255,7) 

• Bruttomarginalen uppgick till 29,3 % (21,9) 

• EBITDA uppgick till 85,6 Mkr (59,4) 

• Rörelseresultatet uppgick till -7,6 Mkr (-365,8) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 kr (-1,1) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,3 Mkr (158,1) 

 

 

 

Mkr

Intäkter 356,6 369,4 -3% 1 355,8 1 255,7 8%

Bruttoresultat  113,1 87,4 29% 396,9 275,2 44%

Bruttomarginal, % 31,7 23,7 29,3 21,9

Rörelseresultat 3,9 -326,8 -7,6 -365,8

Rörelsemarginal, % 1,1 -88,5 -0,6 -29,1

EBITDA 26,7 32,4 -18% 85,6 59,4 44%

Resultat före skatt 5,4 -338,5 -1,0 -381,2

Periodens resultat  5,3 -313,3 0,1 -340,8

Periodens resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 0,02 -1,02 0,00 -1,10

Likvida medel 374,3 377,0 -1% 374,3 377,0 -1%

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,8 46,9 -136% 24,3 158,1 -85%

Soliditet, % 57,1 75,1 57,1 75,1

Medelantal anställda 255 237 8% 250 232 8%

Okt-dec

2021

Okt-dec

2020 Förändring 

Jan-dec

2021

Jan-dec

2020 Förändring

Bokslutskommuniké 
januari – december 
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Kommentar från vd 
Omsättningen i det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 357 Mkr, samtidigt som vi 

fortsatte att förbättra bruttomarginalen, som uppgick till 32 procent. Detta innebär en 

marginalökning med 8 procentenheter gentemot motsvarande period 2020 och med 

tre procentenheter jämfört med föregående kvartal. Även om kvartalsomsättningen i 

konstant valuta minskade med fyra procent jämfört med motsvarande period 2020, är 

trenden positiv. Detta avspeglas i en omsättningsökning i konstant valuta om 16 

procent för helåret 2021 jämfört med 2020. Vi kunde leverera denna tillväxt trots att 

tillgången till produktionskapacitet under hela året var otillräcklig på grund av den 

rådande halvledarbristen i världen. Jag tycker att det visar på styrkan och stabiliteten i 

vår verksamhet, som under året också började breddas till nya områden i en betydligt 

högre takt än tidigare. Tillväxten inom PC och Access bidrog till förbättringen av 

bruttomarginalen, både i kvartalet och på helårsbasis. Samtidigt har produktmixen 

inom Mobile fortsatt att förskjutas mot nyare produkter, med en positiv effekt på 

bruttomarginalen.  

 

Vår verksamhet inom Mobile fortsatte att utvecklas starkt under det fjärde 

kvartalet och även om det första kvartalet normalt sett är säsongsmässigt svagt, 

förväntar vi oss en positiv utveckling också under 2022. Detta reflekteras i vår 

tidigare meddelade intäktsprognos om 1 600 – 2 000 Mkr för helåret 2022. Efter 

ett svagt 2020, då många konsumenter på grund av coronapandemin avvaktade 

med att uppgradera sina smartphones, såg vi en ökad efterfrågan under 2021, 

vilket också drev marknaden för fingeravtryckssensorer. Den kapacitiva sensorn är 

fortsatt den i särklass vanligaste biometriska modaliteten i mobilbranschen. Den 

senaste generationens ultratunna sensorer, avsedda för sidomontering, fortsatte 

att utöka sin andel av marknaden under året. Fingerprints leder utvecklingen 

inom detta område, och den ökande andelen nya produkter bidrog till den 

positiva bruttomarginalutvecklingen i det fjärde kvartalet. 

 

Under 2021 mottog vi de första volymbeställningarna av vår nya biometriska PC-

lösning, och vi kunde under det fjärde kvartalet tillkännage att ytterligare en PC-

modell har lanserats med vår teknologi: HONOR MagicBook V14. Vi dominerar 

sedan tidigare marknaden för fingeravtryckssensorer i Chromebooks, samtidigt 

som tre av världens fem största tillverkare av Windows PC-datorer redan jobbar 

med att integrera vår teknologi i sina produkter. Hittills har vi kunnat offentliggöra 

Windows PC-lanseringar med vår sensor i produkter från Dell, HONOR, Huawei 

och Xiaomi. Jag förväntar mig att vi kommer att kunna namnge fler kunder som 

använder vår teknologi inom den närmaste framtiden. Som tidigare meddelats 

har vår försäljning till PC-branschen alla förutsättningar att växa om Access-området inom de 

kommande 12-18 månaderna och därmed utvecklas till det näst största tillämpningsområdet 

för våra produkter. 

 

Under det fjärde kvartalet genomfördes ännu en kommersiell lansering av biometriska 

betalkort med vår teknologi, denna gång i Polen av Bank Pocztowy. Vi förväntar oss att se ett 

ökande antal lanseringar under 2022 och vi fortsätter driva utvecklingen framåt i samarbete 

med våra partners. Samtliga av de tre största leverantörerna i världen av säkra chip till 

betalkort har valt Fingerprint Cards teknologi för sina referensdesigns och en av dem, 

”Vi fortsatte att 
förbättra 
bruttomarginalen 
som ökade med 
8 procentenheter 
gentemot 
motsvarande 
period 2020” 
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STMicroelectronics, uppmärksammades i början av januari med en CES 2022 Innovation Award 

för STPayBio, en avancerad plattform för biometriska betalkort utvecklad i samarbete med 

Fingerprint Cards och Linxens. Under kvartalet mottog vi också en initial beställning av den 

senaste generationens T-Shape-sensormodul (T2) från en av världens tre största 

korttillverkare, att användas för att kommersialisera nästa generations biometriska betalkort. I 

januari 2022 kunde vi meddela att denna senaste generations T-Shape-sensormodul (T2) 

uppfyller Mastercards uppdaterade säkerhetskrav för fingeravtryckssensorer. 

 

Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten i det fjärde kvartalet beror på en 

ökning av kundfordringar och varulager, en konsekvens av våra tillväxtinitiativ. Vi ser en fortsatt 

positiv utveckling av den underliggande marknaden för våra produkter, och Fingerprints har 

ambitiösa tillväxtplaner. Detta ökar behovet av rörelsekapital och investeringar i FoU, och jag 

är därför mycket nöjd med att vi i december 2021 framgångsrikt kunde emittera seniora 

säkerställda obligationer om 300 Mkr i syfte att ytterligare accelerera bolagets tillväxt.  

 

För att ytterligare utöka våra möjligheter att driva lönsam tillväxt inom våra olika 

fokusområden genomförde vi också i slutet av året en uppdelning av våra affärsverksamheter i 

två helägda dotterbolag. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2022 och innebär att vår 

verksamhet inom Payments & Access leds av dotterbolaget Fingerprint Cards Switzerland AG, 

baserat i Zug, Schweiz, och att vår verksamhet inom Mobile och PC leds av dotterbolaget 

Fingerprint Technology Company (FPC) i Shanghai, Kina. Förändringen möjliggör ett ännu 

skarpare fokus på våra två enskilda affärsverksamheter, vars branschförutsättningar skiljer sig 

åt med avseende på struktur, geografi, kunder, partners och regleringar. Vår nya organisation 

ger oss också bättre möjligheter att utforska välavgränsade och separata utvecklingsvägar och 

finansieringsalternativ för de olika enheterna i vår koncern.   

 

Christian Fredrikson, vd och koncernchef 
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Intäkter och rörelseresultat 
Intäkter 
Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet uppgick till 356,6 Mkr (369,4) vilket motsvarar en 

minskning med 3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020 (minskning med 4 procent i 

konstant valuta). Efterfrågan på Fingerprints produkter var fortsatt god inom mobilsegmentet, 

samtidigt som våra intäktsströmmar nu börjar diversifieras till nya områden i en högre takt än 

tidigare. Vår tillgång till produktionskapacitet har förbättrats, men är fortfarande otillräcklig på 

grund av den globala halvledarbristen. 

 

 

Intäkter och bruttomarginal, rullande 12 månader 

 

 
 

Rörelseresultatets utveckling 
Bruttoresultatet för det fjärde kvartalet var 113,1 Mkr (87,4) och bruttomarginalen uppgick till 

31,7 procent (23,7). En gynnsam produktmix, med en hög andel nya produkter, bidrog till att 

förbättra bruttomarginalen i kvartalet, samtidigt som försäljningen till nya segment utanför 

mobilbranschen ökade. 

 

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 3,9 Mkr (-326,8). Rörelsemarginalen var 

1,1 procent (-88,5). Rörelsekostnaderna uppgick till 109,2 Mkr (414,2). Under kvartalet 

aktiverades 19,9 Mkr (31,6) av utvecklingskostnaderna, vilket motsvarar 34,3 procent av de 

totala utvecklingskostnaderna, jämfört med 66,0 procent för motsvarande kvartal 2020. 

 

EBITDA uppgick i kvartalet till 26,7 Mkr (32,4). 
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Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnetto uppgick till 1,5 Mkr (-11,7). Posten avser huvudsakligen effekten av orealiserade 

valutakursförändringar på valutakonton. 

Rapportperiodens resultat och resultat per aktie 
Periodens resultat i det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 5,3 Mkr (-313,3). Resultat per aktie i 

det fjärde kvartalet blev 0,02 kr (-1,02). 

Kassaflöde och balansräkning 
Kassaflöde  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,8 Mkr (46,9). Det negativa 

kassaflödet beror på en ökning av kundfordringar och varulager, en konsekvens av bolagets 

tillväxtinitiativ. 

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick i det fjärde kvartalet till -23,7 Mkr (-33,1) 

varav -19,9 Mkr (-31,6) avser balanserade utvecklingsutgifter. 

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 294,8 Mkr (-76,3). Emitterat obligationslån om 

300 Mkr har givit positivt kassaflöde om 292,6 Mkr efter avdrag för kostnader i samband med 

emissionen. 

 

Effekten av valutakursförändringar på likvida medel uppgick till -0,7 Mkr (-13,3) för kvartalet. 

Större delen av bolagets kassa är hänförlig till USD. 

Likviditet och eget kapital 
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 31 december 2021 till 374,3 Mkr (377,0), 

och koncernens nettokassa uppgick vid samma tidpunkt till 58,7 Mkr (354,4). Räntebärande 

skulder består av det obligationslån som utfärdades i december 2021 om 292,6 Mkr samt 

leasingskulder avseende kontorslokaler om 22,9 Mkr (16,2), redovisat enligt IFRS 16.  

Bolaget har emitterat seniora säkerställda obligationer om 300 Mkr med en löptid om tre år 

och en rörlig ränta på Stibor 3 månader +9% per år. 

Eget kapital i koncernen uppgick till 1 027,2 Mkr (1 182,9) och soliditeten i koncernen uppgick 

till 57,1 procent (75,1) vid periodens slut. 

 

 

Intäkter, rörelseresultat, bruttomarginal och rörelsemarginal, per kvartal 
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Investeringar, anläggningstillgångar och avskrivningar 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till -22,1 Mkr (-32,8). 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till -1,3 Mkr (-0,3), och i 

övriga finansiella tillgångar till 0,3 Mkr (-). Avskrivningar enligt plan uppgick under kvartalet till 

22,8 Mkr (18,6).  

 

 

Likvida medel och kassaflöde från löpande verksamheten, Mkr 

 

Kommentarer avseende perioden januari-
december 2021 
Efterfrågan på Fingerprints produkter var god under perioden, men intäkterna under det andra 
kvartalet påverkades negativt av att vietnamesiska myndigheter, på grund av ett covid-19-
utbrott, tillfälligt stängde ner ett industrikomplex i vilken en av Fingerprints leverantörer har 
tillverkning. Produktionskapaciteten hos vår vietnamesiska leverantör återställdes till fullo 
under det tredje kvartalet, samtidigt som vi säkrade ytterligare kapacitet hos andra 
leverantörer. Nedstängningen i Vietnam under det andra kvartalet var den enda väsentliga 
direkta påverkan av covid-19-pandemin på Fingerprints verksamhet. Den globala 
halvledarbristen, som påverkat Fingerprints tillgång till produktionskapacitet, kan sägas vara en 
indirekt effekt av covid-19-pandemin, eftersom den ökade digitaliseringen i världen lett till 
högre efterfrågan på chip. 

 

En mer gynnsam produktmix, med en högre andel nya produkter, bidrog till att förbättra 

bruttomarginalen under perioden. Lönsamheten gynnades även av fortsatt god 

kostnadskontroll. 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt under perioden, men den ökade 

efterfrågan på våra produkter har lett till en ökning av kundfordringar och varulager. 
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Övriga händelser under det fjärde kvartalet 2021 
Affärsutveckling 
Fingerprints meddelade att bolaget har ingått ett flerårsavtal med det indiska bolaget Mantra 

Softech India Pvt Ltd, avseende Fingerprints lösning för irisigenkänning. 

 

Det brittiska bolaget Freevolt Technologies (tidigare Drayson Technologies) lanserade S-Key, 

ett biometriskt accesskort som integrerar Fingerprints T-Shape-sensormodul.  

 

Bird Home Automation, en Berlin-baserad tillverkare av 

”DoorBird” accesskontrollsystem, expanderade sin 

produktportfölj med ett dörrsystem som inkluderar en 

fingeravtryckssensormodul från Fingerprints. 

 

Fingerprints mottog en initial beställning av den senaste 

generationens T-Shape-sensormodul (T2) från en av världens 

tre största korttillverkare. Sensormodulen kommer att 

användas för att kommersialisera nästa generations 

biometriska betalkort. Den senaste generationens T-Shape 

ger högre prestanda än sin föregångare samtidigt som den är 

världsledande även när det gäller kostnadseffektivitet, med 

ett indikerat pris under 3 USD vid volymproduktion. I januari 

2022 kunde vi meddela att denna senaste generations T-

Shape-sensormodul (T2) uppfyller Mastercards uppdaterade säkerhetskrav för 

fingeravtryckssensorer. 

 

Fingerprints biometriska lösning för PC används i den nyligen lanserade datorn HONOR 

MagicBook V14. 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021 
Den 16 december 2021 meddelade Fingerprints att bolaget framgångsrikt har emitterat 

seniora säkerställda obligationer om 300 Mkr med en löptid om tre år och en rörlig ränta på 

Stibor 3 månader + 9,0 % per år under ett ramverk om 500 miljoner kronor. Nettolikviden från 

emissionen kommer att gå till allmänna bolagsändamål, inklusive investeringar i rörelsekapital 

och forskning och utveckling för att accelerera fortsatt tillväxt.  

 

Fingerprints meddelade den 22 november 2021 att koncernens intäkter för helåret 2022 

förväntas ligga i intervallet 1 600-2 000 MKr, baserat på valutakursen SEK/USD 8,70, samt att 

EBITDA-marginalen förväntas ligga inom intervallet 14-18 procent för det fjärde kvartalet 2022. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.  

Fingerprints mottog under kvartalet en 
beställning av den senaste generationens 
T-Shape-sensormodul (T2) från en av 
världens tre största korttillverkare. 
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Organisation och medarbetare 
Antalet anställda per den 31 december 2021 uppgick till 261 (240), och utöver anställd 

personal har under det fjärde kvartalet även 49 (36) konsulter inom främst teknisk utveckling 

samt försäljning anlitats. Företaget sysselsatte därmed totalt per den 31 december 2021, 

inräknat anställda och konsulter, 310 (276) personer. 

Aktiekapitalets utveckling 
I enlighet med beslutet på årsstämman 2021 har makulering av återköpta aktier samt 
fondemission, utan utgivande av nya aktier, registrerats av Bolagsverket under juni 2021. 
Fingerprint Cards AB:s registrerade aktiekapital har ej förändrats men antalet aktier och röster 
har minskat. 

Efter makulering av 15 967 675 B-aktier som Bolaget innehade och som återköpts efter beslut 

på årsstämman 2020, uppgår antalet aktier till 298 000 000, varav 6 000 000 utgörs av A-aktier 

och 292 000 000 utgörs av B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 352 000 000. 

Aktiekapitalet förblir oförändrat efter fondemissionen, och uppgår till 12 975 667 kronor. 

Under det fjärde kvartalet 2021 har inga egna aktier återköpts. Återköpta aktier utgör eget 

innehav och har inget värde bland tillgångarna eller eget kapital.  

 

Återköp av egna aktier 

 

 

 

Antal aktier 
 

 

 

Mkr

Okt-dec

2021

Okt-dec

2020

Jan-dec

2021

Jan-dec

2020

Antal återköpta aktier (tusen)

Antal aktier i eget innehav vid periodens ingång 3 800 7 968 12 424 -

Antal återköpta aktier under perioden - 4 456 7 344 12 424

Antal makulerade aktier under perioden - - -15 968 -

Antal aktier i eget innehav vid periodens utgång 3 800 12 424 3 800 12 424

Pris för återköpta aktier

Pris för återköpta aktier under perioden - 71,7 225,4 190,4

Genomsnittligt pris återköpta aktier (kr) - 16,09 30,70 15,33

Okt-dec

2021

Okt-dec

2020

Jan-dec

2021

Jan-dec

2020

Antal aktier (tusen)

Antal aktier före och efter utspädning vid periodens utgång 298 000 313 968 298 000 313 968

    Varav A-aktier 6 000 6 000 6 000 6 000

    Varav B-aktier 292 000 307 968 292 000 307 968

   Antal B-aktier i eget innehav vid periodens utgång -3 800 -12 424 -3 800 -12 424

Antal utestående aktier före  och efter utspädning vid periodens utgång 294 200 301 544 294 200 301 544

Antal utestående aktier före  och efter utspädning vid periodens utgång 294 200 301 544 294 200 301 544

Medelantalet aktier för perioden (tusen)

Genomsnittligt antal aktier i eget innehav för perioden -3 800 -8 231 -9 923 -5 139

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 294 200 305 737 295 351 308 829
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Redovisningsprinciper 
Denna rapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med International 

Financial Reporting Standards (IFRS) som den är upprättad enligt International Accounting 

Standards Board (IASB). Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i 

överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade 31 

december 2020 och skall läsas tillsammans med årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 

34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i 

övriga delar av delårsrapporten. Inga av övriga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2021 

har haft någon påverkan på koncernen. Koncernredovisningsvalutan är SEK och rapporten är 

utfärdad i Mkr.  

 

Moderbolagets rörelsekostnader i denna delårsrapport är omklassificerade per funktion 

jämfört med bokslutskommunikén för januari-december 2020. Därför föreligger bristande 

jämförelse mellan denna rapport och bokslutskommunikén för januari-december 2020. 

Transaktioner med närstående 
Några väsentliga transaktioner mellan företaget och närstående har ej förekommit i koncernen 

eller moderbolaget under rapportperioden.  

Moderbolaget 
Moderbolagets intäkter för det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 166,9 Mkr (368,8), varav 

kvartalets försäljning avser internförsäljning till dotterbolag med 161,2 Mkr (0) som en del i 

förändring av den legala strukturen i koncernen. Periodens resultat efter finansiella poster 

uppgick till -12,4 Mkr (-1 028,1). Periodens resultat uppgick till -4,4 Mkr (-1 005,5). 

Moderbolagets disponibla likvida medel vid periodens slut uppgick till 279,9 Mkr (337,5).  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
– Koncernen och Moderbolaget 
För att förekomma risker och minimera dess effekter har Fingerprints processer för att löpande 

identifiera och hantera risker som kan påverka verksamheten. I detta arbete sannolikhets- och 

konsekvensbedöms operativa risker, marknadsrisker, finansiella risker samt legala och övriga 

risker. 

 

Riskerna och osäkerheterna som beskrivs nedan är inte ordnande efter betydelse och utgör 

inte heller de enda risker och osäkerheter som Bolaget ställs inför. Ytterligare risker och 

osäkerhetsfaktorer som Bolaget för närvarande inte känner till eller inte bedömer som 

väsentliga kan också komma att utvecklas till faktorer som kan komma att ha en avsevärd 

påverkan på Bolagets verksamhet, resultat, finansiella ställning eller framtidsutsikter. 

Nedanstående beskrivning gör inte anspråk på att vara komplett eller exakt då risker och dess 

grad varierar över tiden: 

 



 
 

 
Fingerprint Cards AB (Publ) 10 Bokslutskommuniké januari – december 2021 

Marknadsrisker: Geopolitisk instabilitet, Leverantörskostnader, Inkuransrisk, 
Konjunktursvängningar, Valutarisk, Kundförlust och prispress från ökad 
konkurrens. 

Operativa risker: Leveransförmåga hos leverantörer, Kompetensförsörjning, Förlust av 
nyckelkompetenser, Minskat tekniskt försprång, Informationsläckage. 

Finansiella risker: Finansieringsrisk, Kreditrisk  
Legala risker: Produktfel och produktansvar, Patentrisk, Korruption. 
Övriga risker: Epidemier/pandemier, Konfliktmineraler, Begränsningar för planerad 

affärsutveckling, Biometri och integritet, Skalbarhet internt, 
Diskriminering och brist på mångfald. 

 

För ytterligare information om koncernens risker se årsredovisningen för 2020 som finns 

tillgänglig på vår webbplats www.fingerprints.com.  

Årsstämma 2022 
Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 24 maj 2022. Aktieägare som önskar få ett 

ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till 

investrel@fingerprints.com eller till Bolagssekreteraren, Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 

16 Göteborg, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan inkluderas i 

kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer 

att offentliggöras före årsstämman. 

Ytterligare information 
Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022 kl. 07:00 CET. 

 

Välkommen till Fingerprints presentation av resultatet för fjärde kvartalet 2021, den 28 januari 

kl. 09:00 CET. Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig via 

nedanstående länk. 

 

https://edge.media-server.com/mmc/p/ae2ki69u  

 

För media och analytiker: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella 

deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 6498218. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Stefan Pettersson, Head of Investor Relations 

Tel: +46 (0) 101 720 010 

Investrel@fingerprints.com 

 

www.fingerprints.com/ 

 

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan 

vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda 

detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive 

jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva 

eller teckna några värdepapper i Fingerprint Cards AB i någon jurisdiktion. 

http://www.fingerprints.com/
https://edge.media-server.com/mmc/p/ae2ki69u
mailto:Investrel@fingerprints.com
http://www.fingerprints.com/
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Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt 

av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför. 

 

Göteborg den 27 januari 2022 

 

     

Johan Carlström 
Ordförande 

 Sofia Bertling 
Ledamot 

 Ted Elvhage 
Ledamot 

     

Tomas Mikaelsson 
Ledamot 

 Alexander Kotsinas 
Ledamot 

 Dimitrij Titov 
Ledamot 

    

Juan Vallejo 
Ledamot 

 Christian Fredrikson 
Verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskningsrapport  
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat, koncernen i sammandrag 

 
 

 

Rapport över finansiell ställning, koncernen i sammandrag  

 
 

 
 

Intäkter 356,6 369,4 1 355,8 1 255,7

Kostnad sålda varor  -243,5 -282,0 -958,9 -980,5

Bruttoresultat  113,1 87,4 396,9 275,2

Bruttomarginal, % 31,7 23,7 29,3 21,9

Försäljningskostnader -41,5 -35,9 -159,8 -130,4

Administrationskostnader -28,0 -27,1 -102,1 -84,4

Utvecklingskostnader   -38,0 -16,3 -138,2 -94,5

Övriga rörelseintäkter/kostnader -1,7 -334,9 -4,4 -331,7

Rörelseresultat  3,9 -326,8 -7,6 -365,8

Rörelsemarginal, % 1,1 -88,5 -0,6 -29,1

Finansiella intäkter och kostnader 1,5 -11,7 6,6 -15,4

Resultat före skatt 5,4 -338,5 -1,0 -381,2

Inkomstskatt -0,1 25,2 1,1 40,4

Periodens resultat  5,3 -313,3 0,1 -340,8

Övrigt totalresultat  22,6 -56,5 69,6 -84,8

Periodens totalresultat  27,9 -369,8 69,7 -425,6

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning kr 0,02 -1,02 0,00 -1,10

Jan-dec

2021

Jan-dec

2020

Okt-dec

2021

Okt-dec

2020Mkr

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 838,5 759,3

Materiella anläggningstillgångar 6,5 7,0

Nyttjanderättstillgångar 24,2 24,8

Finansiella anläggningstillgångar 53,6 46,8

Summa anläggningstillgångar 922,8 837,9

Varulager 159,3 136,3

Kundfordringar 280,0 196,2

Övriga fordringar 51,3 15,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11,3 12,2

Likvida medel 374,3 377,0

Summa omsättningstillgångar 876,2 737,2

Summa tillgångar 1 799,0 1 575,1

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 027,2 1 182,9

Uppskjuten skatteskuld 16,6 20,6

Långfristiga skulder 304,2 9,8

Kortfristig del av långfristig leasingskuld 11,3 12,8

Leverantörsskulder 221,8 200,7

Aktuell skatteskuld 14,0 2,0

Övriga kortfristiga skulder 35,5 15,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 168,4 131,3

Summa kortfristiga skulder 451,0 361,8

Summa eget kapital och skulder 1 799,0 1 575,1

31-Dec

2021

31-Dec

2020Mkr
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Rapport över kassaflöden, koncernen i sammandrag

 

 

  

  

   

 

Rörelsesegment, koncernen 
 

 

  

Resultat före skatt 5,4 -338,5 -1,0 -381,2

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 43,7 368,6 122,3 451,8

Betald inkomstskatt -2,4 2,5 -2,3 0,2

Förändring av varulager  -8,0 33,1 -38,9 97,1

Förändring av rörelsefordringar -101,9 -33,5 -107,2 1,1

Förändring i rörelseskulder 46,4 14,7 51,4 -10,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,8 46,9 24,3 158,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -23,7 -33,1 -91,0 -119,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 294,8 -76,3 58,4 -209,2

Periodens kassaflöde 254,3 -62,5 -8,3 -170,2

Likvida medel vid periodens början  120,7 452,8 377,0 563,9

Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel -0,7 -13,3 5,6 -16,7

Likvida medel vid periodens slut 374,3 377,0 374,3 377,0

Jan-dec

2021

Jan-dec

2020

Okt-dec

2020Mkr

Okt-dec

2021

Mkr

Intäkter

Sensorer 356,6 369,4 -3 1 355,8 1 255,7 8

Övrigt - - - - - -

Koncernen 356,6 369,4 -3 1 355,8 1 255,7 8

Mkr

Rörelseresultat

Sensorer 3,9 -326,8 -7,6 -365,8

Övrigt - - - - - -

Koncernen 3,9 -326,8 101 -7,6 -365,8 -

Mkr

Resultat före skatt

Sensorer 5,4 -338,5 -1,0 -381,2

Övrigt - - - - - -

Koncernen 5,4 -338,5 -102 -1,0 -381,2 -

Förändring, %

Okt-dec

2021

Okt-dec

2020 Förändring, %

Jan-dec

2021

Jan-dec

2020

Jan-dec

2021

Jan-dec

2020

Okt-dec

2021

Okt-dec

2020 Förändring, % Förändring, %

Okt-dec

2021

Okt-dec

2020 Förändring, %

Jan-dec

2021

Jan-dec

2020 Förändring, %
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat för de nio senaste kvartalen, koncernen 
 

 
 

 

 

Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen 

 
 

 

Intäkter 356,6 354,3 290,2 354,7 369,4 294,0 282,3 310,0 381,4

Kostnad sålda varor -243,5 -253,1 -209,8 -252,5 -282,0 -240,8 -221,6 -236,1 -293,3

Bruttoresultat  113,1 101,2 80,4 102,2 87,4 53,2 60,7 73,9 88,1

Bruttomarginal, % 31,7 28,6 27,7 28,8 23,7 18,1 21,5 23,8 23,1

Försäljningskostnader -41,5 -41,8 -40,8 -35,7 -35,9 -28,9 -30,6 -35,0 -40,3

Administrationskostnader -28,0 -24,4 -28,8 -20,9 -27,1 -18,0 -21,0 -18,4 -27,3

Utvecklingskostnader -38,0 -23,2 -37,3 -39,7 -16,3 -12,1 -28,6 -37,4 -37,8

Övriga rörelseintäkter/kostnader -1,7 -1,0 2,5 -4,2 -334,9 1,2 2,8 -0,8 2,0

Rörelseresultat  3,9 10,8 -24,0 1,7 -326,8 -4,6 -16,7 -17,7 -15,3

Rörelsemarginal, % 1,1 3,0 -8,3 0,5 -88,5 -1,6 -5,9 -5,7 -4,0

Finansiella intäkter och kostnader 1,5 2,5 -7,9 10,5 -11,7 -6,3 -21,6 24,2 -17,2

Resultat före skatt 5,4 13,3 -31,9 12,2 -338,5 -10,9 -38,3 6,5 -32,5

Periodens skattekostnad -0,1 -1,0 6,9 -4,7 25,2 9,2 16,0 -10,0 13,9

Periodens resultat 5,3 12,3 -25,0 7,5 -313,3 -1,7 -22,3 -3,5 -18,6

Övrigt totalresultat 22,6 21,6 -17,4 42,8 -56,5 -32,3 -75,3 79,3 -51,0

Periodens totalresultat 27,9 33,9 -42,4 50,3 -369,8 -34,0 -97,6 75,8 -69,6

Jul-sep

2021

Apr-jun 

2021

Jan-mar

2021

Okt-dec

2020

Jul-sep

2020

Apr-jun 

2020

Jan-mar 

2020

Okt-dec 

2019Mkr

Okt-dec

2021

SEK/USD-kurs på bokslutsdagen 9,05 8,78 8,51 8,73 8,18 9,03 9,35 10,08 9,32

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 838,5 812,8 784,0 812,0 759,3 1 138,6 1 147,7 1 213,9 1 127,8

Materiella anläggningstillgångar 6,5 6,1 6,7 7,2 7,0 9,2 10,5 13,2 15,8

Nyttjanderättstillgångar 24,2 18,7 22,5 23,8 24,8 19,2 23,1 28,4 32,9

Finansiella anläggningstillgångar 53,6 50,9 47,8 41,6 46,8 24,3 18,1 4,0 18,3

Summa anläggningstillgångar 922,8 888,5 861,0 884,6 837,9 1 191,3 1 199,4 1 259,5 1 194,8

Varulager  159,3 161,1 154,7 116,0 136,3 174,2 196,9 230,1 253,4

Kundfordringar 280,0 203,9 141,5 245,7 196,2 166,4 159,2 225,9 197,3

Övriga fordringar 51,3 18,4 15,9 15,3 15,4 17,4 15,8 17,9 15,4

Förutbetalda kostn. och uppl. int. 11,3 13,9 11,4 13,6 12,2 9,6 9,9 11,0 12,3

Likvida medel 374,3 120,7 193,1 313,6 377,0 452,8 429,0 485,3 563,9

Summa omsättningstillgångar 876,2 518,0 516,6 704,2 737,2 820,4 810,8 970,2 1 042,3

Summa tillgångar  1 799,0 1 406,5 1 377,6 1 588,8 1 575,1 2 011,7 2 010,2 2 229,7 2 237,1

Eget kapital och skulder

Eget kapital   1 027,2 999,3 965,4 1 147,8 1 182,9 1 624,4 1 658,4 1 839,6 1 798,9

Uppskjuten skatteskuld 16,6 19,5 18,4 20,9 20,6 26,0 31,1 36,8 38,6

Långfristiga skulder 304,2 7,0 8,2 8,9 9,8 4,8 6,7 9,3 11,8

Kortfristig del av långfristig skuld 11,3 9,9 12,1 12,6 12,8 11,5 13,4 16,0 17,9

Leverantörsskulder  221,8 195,0 204,9 215,0 200,7 192,0 148,6 188,9 235,2

Aktuella skatteskulder 14,0 7,1 1,9 2,0 2,0 1,6 0,6 0,7 0,8

Övriga kortfristiga skulder  35,5 13,9 22,7 14,2 14,9 15,8 15,2 12,9 9,8

Upplupna kostn. förutbet. int. 168,4 154,8 144,0 167,4 131,3 135,6 136,2 125,5 124,1

Summa kortfristiga skulder 451,0 380,7 385,6 411,2 361,8 356,5 314,0 344,0 387,8

Summa eget kapital och skulder 1 799,0 1 406,5 1 377,6 1 588,8 1 575,1 2 011,7 2 010,2 2 229,7 2 237,1

30-Jun

2021

31-Mar

2021

31-Dec

2020

31-Mar

2020

30-Sep

2021

31-Dec

2021Mkr

30-Sep

2020

30-Jun

2020

31-Dec

2019
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Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen 

 
 

 

 

 

Verkligt värde och bokfört värde på finansiella skulder och tillgångar 

 

 
 

Resultat före skatt 5,4 13,3 -31,9 12,2 -338,5 -10,9 -38,3 6,6 -32,5

Just. poster som ej ingår i kassaflöde 43,7 29,8 36,0 12,8 368,6 33,4 45,3 4,5 66,8

Betald inkomstskatt -2,4 0,8 -1,8 1,1 2,5 0,0 -1,4 -0,9 8,2

Förändring av varulager -8,0 -10,9 -36,8 16,9 33,1 7,5 33,2 23,3 41,2

Förändring av rörelsefordringar -101,9 -59,7 106,6 -52,2 -33,5 -5,8 69,5 -29,1 -15,3

Förändring av rörelseskulder 46,4 -18,8 -21,8 45,5 14,7 43,5 -27,0 -42,1 14,0

Kassaflöde fr. den löpande verks. -16,8 -45,5 50,3 36,3 46,9 67,7 81,3 -37,8 82,4

Kassaflöde från investeringsverksamhet -23,7 -26,0 -18,6 -22,7 -33,1 -32,6 -27,4 -26,0 -19,1

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 294,8 -3,6 -143,7 -89,1 -76,3 -4,4 -88,8 -39,7 -19,7

Periodens kassaflöde 254,3 -75,1 -112,0 -75,5 -62,5 30,7 -34,9 -103,5 43,6

Likvida medel vid periodens början 120,7 193,1 313,6 377,0 452,8 429,0 485,3 563,9 536,7

Effekt av omräkn.diff. på likvida medel -0,7 2,7 -8,5 12,1 -13,3 -6,9 -21,4 24,9 -16,4

Likvida medel vid periodens slut 374,3 120,7 193,1 313,6 377,0 452,8 429,0 485,3 563,9

Mkr

Jan-mar

2021

Okt-dec

2020

Jul-sep

2020

Jan-mar 

2020

Okt-dec 

2019

Jul-sep 

2021

Apr-jun 

2021

Apr-jun 

2020

Okt-dec

2021

Bokfört

värde

Verkligt

värde

Bokfört

värde

Verkligt

värde

Finansiella tillgångar

Kundfordringar 280,0 280,0 196,2 196,2

Likvida medel 374,3 374,3 377,0 377,0

Finansiella tillgångar totalt 654,2 654,2 573,2 573,2

Finansiella skulder

Obligationslån 292,6 292,6  -  -

Leasingskuld, långfristig del 11,6 11,6 9,8 9,8

Leasingskuld, kortfristig del 11,3 11,3 12,8 12,8

Leverantörsskulder 221,8 221,8 200,7 200,7

Finansiella skulder totalt 537,4 537,4 223,3 223,3

Per kategori:

Finansiella tillgångar totalt 654,2 654,2 573,2 573,2

537,4 537,4 223,3 223,3

Netto 116,9 116,9 349,9 349,9

2020-12-312021-12-31

Finansiella skulder totalt

Kortfristiga finansiella skulder:

Långfristiga finansiella skulder:

Kortfristiga finansiella tillgångar:

Mkr

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde:
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Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget 

 
 

 

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Intäkter 166,9 368,8 1 144,7 1 251,7

Kostnad sålda varor  -26,6 -277,4 -750,4 -952,3

Bruttoresultat  140,3 91,4 394,3 299,4

Försäljningskostnader -22,3 -35,2 -112,1 -129,8

Administrationskostnader -25,7 -30,7 -105,1 -93,4

Utvecklingskostnader   -109,3 -15,5 -215,0 -94,0

Övriga rörelseintäkter/kostnader  -1,2 -68,5 -5,3 -65,3

Rörelseresultat  -18,2 -58,6 -43,2 -83,1

Finansiella intäkter och -kostnader 5,8 -969,5 18,5 -971,1

Resultat efter finansiella poster -12,4 -1 028,1 -24,7 -1 054,2

Koncernbidrag 6,5 0,0 6,5 0,0

Resultat före skatt -5,9 -1 028,1 -18,2 -1 054,2

Inkomstskatt 1,5 22,6 3,1 28,5

Periodens resultat  -4,4 -1 005,5 -15,1 -1 025,7

Mkr

Jan-dec

2021

Jan-dec

2020

Okt-dec

2021

Okt-dec

2020

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 87,6 139,5

Materiella anläggningstillgångar 3,8 4,4

Finansiella anläggningstillgångar 135,5 109,5

Summa anläggningstillgångar 226,9 253,4

Varulager 8,5 136,3

Kundfordringar 160,7 195,2

Övriga kortfristiga fordringar 177,6 23,9

Kassa och bank 279,9 337,5

Summa omsättningstillgångar 626,7 692,9

Summa tillgångar 853,6 946,3

Eget kapital och skulder

Eget kapital 340,9 581,4

Långfristiga skulder 292,6 0,0

Leverantörsskulder 74,7 199,7

Aktuella skatteskulder 3,7 0,2

Övriga kortfristiga skulder 141,7 165,0

Summa kortfristiga skulder 220,1 364,9

Summa eget kapital och skulder 853,6 946,2

Mkr

31-Dec

2021

31-Dec

2020
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Nyckeltal för koncernen  

  

    Okt-dec 
2021 

Okt-dec 
2020 

Jan-dec 
2021 

Jan-dec 
2020     

Intäkter, Mkr     356,6 369,4 1 355,8 1 255,7 

Intäkter förändring, %     -3,5 -3,0 8,0 -14,0 

Bruttomarginal, %     31,7 23,7 29,3 21,9 

Rörelsemarginal, %     1,1 -88,5 -0,6 -29,1 

Vinstmarginal, %     1,5 -84,8 0,0 -27,1 

EBITDA, Mkr     26,7 32,4 85,6 59,4 

Avkastning på eget kapital, %     0,5 -26,0 0,0 -28,5 

Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr     -16,8 46,9 24,3 158,1 

Soliditet, %     57,1 75,1 57,1 75,1 

Investeringar, Mkr     -23,7 -33,1 -91,0 -119,1 

Avskrivningar, Mkr     22,8 359,2 93,3 425,1 

Medelantal anställda     255 237 250 232 

Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr      3,49 3,92 3,49 3,92 

Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr       -0,06 0,15 0,08 0,51 

Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental       294 200 301 544 294 200 301 544 

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, 
tusental 

    294 200 305 737 295 351 308 829 

Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut       20,68 17,41 20,68 17,41 

 

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen 

 
 

 
 
 

Intäkter, Mkr 356,6 354,3 290,2 354,7 369,4 294,0 282,3 310,0 381,4

Intäkter förändring % -3,5 20,5 2,8 14,4 -3,2 -16,6 -26,1 -9,6 -10,0

Bruttomarginal, % 31,7 28,6 27,7 28,8 23,7 18,1 21,5 23,8 22,7

Rörelsemarginal, %  1,1 3,0 -8,3 0,5 -88,5 -1,6 -5,9 -5,7 -4,0

Vinstmarginal, %  1,5 3,5 -8,6 2,1 -84,8 -0,6 -7,9 -1,1 -5,0

EBITDA, Mkr  26,7 32,3 9,4 17,2 32,4 8,7 6,7 11,6 13,3

Avkastning på eget kapital, % 0,5 1,3 -4,0 4,3 -26,0 -2,1 -5,6 4,2 -4,0

Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr -16,8 -45,5 50,3 36,3 46,9 67,7 81,3 -37,8 82,4

Soliditet, %  57,1 71,1 70,1 72,2 75,1 80,7 82,5 82,5 80,0

Investeringar, Mkr  -23,7 -26,0 -18,6 -22,7 -33,1 -32,6 -27,4 -26,0 -19,1

Avskrivningar, Mkr 22,8 21,6 33,5 15,5 359,2 13,3 23,4 29,3 28,6

Medelantal anställda   255 252 246 236 237 234 235 231 220

Eget kapital/aktie före och efter utspädning, 

kr  
3,49 3,40 3,28 3,85 3,92 5,31 5,42 5,92 5,73

Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före 

och efter utspädning, kr
-0,06 -0,15 0,17 0,12 0,15 0,22 0,26 -0,12 0,26

Antal aktier vid periodens slut, tusental 294 200 294 200 294 200 298 000 301 544 306 000 306 000 310 640 313 968

Medelantal antal aktier före och efter 

utspädning, tusental
294 200 294 200 295 754 299 935 305 737 306 000 310 345 313 467 313 968

Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut  20,68 24,31 32,66 29,15 17,41 17,88 16,91 13,16 18,88
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Rullande 12 månaders nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Jan-dec 

2021

Oct-sep 

2020/21

Jul-jun 

2020/21

Apr-mar 

2020/21

Jan-dec 

2020

Okt-sep 

2019/20

Jul-jun 

2019/20

Apr-mar 

2019/20

Jan-dec 

2019

Intäkter,  Mkr 1 355,8 1 368,6 1 308,2 1 300,4 1 255,7 1 267,7 1 326,2 1 425,7 1 458,6

Bruttoresultat, Mkr 396,9 371,1 323,1 303,4 275,2 275,9 302,8 326,3 331,1

Bruttomarginal, % 29,3 27,1 24,7 23,3 21,9 21,8 22,8 22,9 22,7

Rörelseresultat, Mkr -7,6 -338,5 -353,9 -346,5 -365,8 -54,3 -53,1 -30,2 -14,4

Rörelsemarginal, % -0,6 -24,7 -27,1 -26,6 -29,1 -4,3 -4,0 -2,1 -1,0

EBITDA , Mkr 85,6 91,4 67,8 65,0 59,4 40,3 67,2 104,6 128,7
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Om Fingerprint Cards 
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med svenska rötter vars mission är att 

leda utvecklingen av biometrisk interaktion som möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas 

dagligen i miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin egen nyckel – med 

andra ord; with a human touch. Fingerprints har sedan starten levererat över en miljard sensorer. 

 

Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, programvara samt 

paketeringsteknologier. Framgången bygger på produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant 

som resulterar i världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. Nuvarande 

produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och kunderna är framför allt företag som tillverkar 

smartphones och tablets där bolaget är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar 

ökar, verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller modaliteter, och att 

lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade 

enheter (IoT). 

Vision 
En säker och användarvänlig värld, där du är nyckeln till allt. 

Mission 
Att erbjuda säker och bekväm identifiering och autentisering med en human touch. 

Affärsidé 
Fingerprints utvecklar och säljer biometriska lösningar till företag globalt som tar fram produkter och tjänster 

med digital mänsklig interaktion. 

Ordlista 
Se bolagets hemsida: www.fingerprints.com 

  



 
 

 
Fingerprint Cards AB (Publ) 21 Bokslutskommuniké januari – december 2021 

Definitioner 
Flertalet av dessa nyckeltal är Alternativa nyckeltal enligt ESMAs definition. Nedan anges hur dessa nyckeltal 

används och hur de beräknas. De alternativa nyckeltalen används för att ge en mer utförlig beskrivning av hur 

den operativa verksamheten utvecklas såsom bruttomarginal, bruttoresultat, rörelsemarginal, EBITDA och 

intäktsökning medan andra alternativa nyckeltal fokuserar på ägarperspektivet såsom avkastning på eget kapital 

samt där vissa balansposter eller kassaflödesposter ställs i relation till antal aktier. Vidare anges soliditet för att 

beskriva den finansiella ställningen och långsiktig finansiell uthållighet. 

 

Antal utestående aktier vid 
periodens slut 

Antal aktier i moderbolaget minskat med antal återköpta aktier.  

Avkastning på eget kapital  Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital under 
perioden. Genomsnittligt eget kapital avser eget kapital vid periodens början 
plus periodens slut delat med två. 

Bruttomarginal  Bruttoresultat i procent av Intäkter. 

Bruttoresultat Intäkter med avdrag för Kostnad sålda varor. 

EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization. Rörelseresultat 
före räntor, skatter, amorteringar samt av- och nedskrivningar. 

Eget kapital per aktie  Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal 
utestående aktier, före utspädning, vid periodens slut. 

Eget kapital per aktie efter 
utspädning  

Se Eget kapital per aktie och justering för antalet aktier och betald lösenkurs 
till följd av pågående ersättnings och personalprogram. 

Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning 

Genomsnittligt antal aktier samt att antal aktier har ökats med det 
genomsnittliga antalet aktier som skulle emitterats. 

Genomsnittligt antal utestående 
aktier 

Moderbolagets vägda genomsnittliga antal utestående aktier vid periodens 
slut. 

Intäktsökning  Visar ökning av intäkter jämfört med föregående år samma period i procent. 

Kassaflöde från löpande 
verksamheten/aktie  

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av 
rörelsekapital/genomsnittligt antal aktier före resp. efter utspädning. 

Kostnad sålda varor Kostnad för material, produktionsomkostnad samt avskrivning enligt plan på 
balanserade utvecklingsutgifter. 

Nettokassa Likvida medel minus räntebärande skulder inkluderat Leasingskulder.  

Periodens resultat Resultat efter finansiella intäkter/kostnader och skatt. 

Resultat per aktie Periodens resultat/genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens slut. 

Resultat per aktie efter 
utspädning  

Resultat per aktie och justering för antalet aktier och betald lösenkurs till följd 
av pågående ersättnings- och personalprogram. Resultat per aktie efter 
utspädning kan aldrig bli bättre än resultat per aktie före utspädning. 

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av intäkter. 

Rörelseresultat Rörelseresultat före finansiella intäkter/kostnader och skatter. 

Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar. 

Vinstmarginal Periodens resultat i procent av intäkter. 

 


