
 

Viktiga punkter 
• Covid-19-relaterade nedstängningar i Kina hade en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning inom Mobile 

• För att stärka balansräkningen och likviditeten har Fingerprints genomfört en emission av eviga hybridkapitalinstrument 
till ett sammanlagt belopp om 75 Mkr och avser även att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 300 Mkr 

• Nya produktsegment, utanför kapacitiva sensorer för Mobile, fortsätter växa och väntas stå för cirka 30 procent av 
Fingerprints intäkter vid slutet av 2022 och cirka 45 procent vid slutet av 2023. 

Tredje kvartalet 2022 
• Intäkterna uppgick till 143,2 Mkr (354,3) 

• Bruttomarginalen uppgick till 12,2 % (28,6) 

• EBITDA uppgick till -38,1 Mkr (32,3) 

• Rörelseresultatet uppgick till -59,8 Mkr (10,8) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,17 kr (0,04) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -111, 6 Mkr (-45,5) 

Januari-september 2022 
• Intäkterna uppgick till 671,5 Mkr (999,2) 

• Bruttomarginalen uppgick till 22,3 % (28,4) 

• EBITDA uppgick till –41,7 Mkr (58,9) 

• Rörelseresultatet uppgick till -103,7 Mkr (-11,5) 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 kr (-0,02) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -230,2 Mkr (41,1) 

 
 

 
 

 

Mkr

Intäkter 143,2 354,3 -60% 671,5 999,2 -33% 1 355,8

Bruttoresultat  17,5 101,2 -83% 149,6 283,8 -47% 396,9

Bruttomarginal, % 12,2 28,6 -16% 22,3 28,4 -6% 29,3

Rörelseresultat -59,8 10,8 -103,7 -11,5 -7,6

Rörelsemarginal, % -41,8 3,0 -15,4 -1,2 -0,6

EBITDA * -38,1 32,3 -218% -41,7 58,9 -171% 85,6

Resultat före skatt -66,7 13,3 -110,5 -6,4 -1,0

Periodens resultat  -51,0 12,3 -86,6 -5,2 0,1

Periodens resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,17 0,04 -0,29 -0,02 0,00

Likvida medel 71,4 120,7 -41% 71,4 120,7 -41% 374,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten -111,6 -45,5 -230,2 41,1 24,3

Soliditet, % ** 61,9 71,1 61,9 71,1 57,1

Medelantal anställda 233 252 -7% 246 245 0% 250

* EBITDA, Rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar 

samt av och nedskrivningar.

** Soliditet, Eget kapital vid periodens slut dividerat med 

totala tillgångar.
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Kommentar från vd 
Den kraftiga nedgången i efterfrågan på smartphones i Kina, till följd av covid-19-relaterade 
restriktioner i landet, hade en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning även i det 
tredje kvartalet. Omsättningen minskade med 60 procent i jämförelse med motsvarande 
period föregående år (71 procents minskning i konstant valuta), och 37 
procent i relation till det andra kvartalet 2022 (minskning med 48 procent i 
konstant valuta). Bruttomarginalen påverkades negativt av ökad 
priskonkurrens och minskad försäljning, vilket också har gjort att avskrivningar 
enligt plan som andel av omsättningen, och inkluderat i bruttomarginalen, har 
ökat till 15 procent i det tredje kvartalet 2022 från den mer normala nivån 6 
procent i Q3 2021. I tillägg till detta minskade omsättningen inom Access-
området i Asien detta kvartal, delvis på grund av lägre aktivitet i byggsektorn i 
Kina, vilket påverkar försäljningen av biometriska dörrlås. Detta hade en 
negativ inverkan på lönsamheten eftersom bruttomarginalen är högre inom 
detta produktsegment, jämfört med Mobile. Den kvartalsvisa 
försäljningsutvecklingen inom vårt rörelsesegment Payment & Access tenderar 
generellt sett att vara mer ojämn än inom Mobile. Försäljningen inom Access 
utanför Kina fortsatte dock att öka under det tredje kvartalet, och den 
långsiktiga trenden inom Payment & Access är oförändrat positiv. 
 
Intäktsminskningen sedan förra kvartalet beror på den lagertömning som nu 
pågår längs hela leveranskedjan. Vi har mycket snabbt gått från en situation 
där vi tidigare i år begränsades av otillräcklig tillgång till produktionskapacitet 
på grund av den komponentbrist som rådde i världen, till ett läge där vi, våra 
leverantörer och våra kunder i stället har att hantera en mycket kraftig 
minskning av efterfrågan. Det här betyder att branschen nu befinner sig i ett 
läge med alldeles för stora lager, vilket binder kapital. Vi ser detta hos 
sensorleverantörer som oss själva, men även längre fram i leveranskedjan hos 
distributörer, modulhus och mobiltillverkare som, på grund av den tidigare 
komponentbristen, var tvungna att köpa in produkter många månader i förväg 
för att säkra upp sin leveransförmåga. 
 
Leveranskedjan i mobilbranschen är relativt komplex med flera steg och långa 
ledtider. Mobiltillverkarna (så kallade OEMs) planerade för betydligt högre 
försäljningsvolymer 2022, och har därför under Q2 och Q3 fokuserat på att 
minska sina överlager av telefoner samtidigt som de kraftigt dragit ner på sina 
inköp från modulhusen, de underleverantörer som levererar moduler för 
sammansättning till färdiga mobiltelefoner. Mobiltillverkarna börjar först nu närma sig mer 
normala lagernivåer, vilket innebär att modulhusen och de distributörer som levererar 
komponenter till dem sannolikt har kunnat börja dra ner sina lager först nu under Q3 och Q4. 
Och för Fingerprints, som levererar sensorer till distributörerna och modulhusen, innebär detta 
att vi kommer att kunna börja minska våra lager först nu i början på det fjärde kvartalet. Under 
2022 har vi investerat cirka 190 Mkr i uppbyggnaden av varulager, och vid slutet av det tredje 
kvartalet uppgick varulagret till totalt 412 Mkr. 
 
Lageruppbyggnaden och efterfrågeminskningen har medfört en ansträngd 
rörelsekapitalsituation. Mot bakgrund av detta, och som tidigare meddelats, har vi emitterat 
hybridkapital till ett sammanlagt belopp om 75 Mkr och styrelsen har beslutat om en fullt 
garanterad företrädesemission om 300 Mkr. Dessa åtgärder stärker likviditeten och gör bland 
annat att vi kan fortsätta finansiera viktiga kundprojekt och investeringar i forskning och 
utveckling. Samtidigt genomför vi ett kostnadsbesparingsprogram för att anpassa bolaget till 

”Vi har mycket snabbt 
gått från en situation 
där vi begränsades av 
den globala 
komponentbristen till 
ett läge där vi i stället 
har att hantera en 
mycket kraftig 
minskning av 
efterfrågan.” 
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den mer utmanande situationen. Som tidigare kommunicerat förväntas detta program minska 
driftskostnaderna med cirka 20 procent med full effekt under Q4 2022. 
 
Samtidigt som efterfrågesituationen inom mobilbranschen är utmanande på kort sikt, gör vi 
bedömningen att effekten av nedstängningarna i Kina är av temporär natur. När 
restriktionerna så småningom upphör förväntar vi oss en återgång, om än inte fullt ut initialt, 
till den historiska efterfrågan på mobiltelefoner, samtidigt som vi ser fortsatt tillväxt inom 
applikationsområden utanför kapacitiva fingeravtryckssensorer för mobiler. Dessa områden 
inkluderar optiska under-displaysensorer för mobiler samt produktsegmenten Payments, PC 
och Access. Vår omsättning inom dessa delar av verksamheten har legat kring 10 procent de 
senaste två åren. Under den första halvan av 2022 såg vi dock en betydande ökning, och vi 
bedömer att dessa segment kommer att stå för cirka 30 procent av Fingerprints intäkter vid 
slutet av 2022 och cirka 45 procent vid slutet av 2023. PC- och Access-områdena står för den 
absoluta merparten av denna ökning.  
 
Kontinuerlig produktutveckling är central för att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft inom 
alla fokusområden. Inom Mobile kunde vi under kvartalet berätta att vår tredje generations 
ultratunna kapacitiva sensor, FPC1553, nu har integrerats i de tre första 
mobiltelefonmodellerna. FPC1553 bygger vidare på våra mycket framgångsrika sensorer 
FPC1542 och FPC1552. 
 
Under kvartalet kunde vi också berätta om den första datorn – Dynabook Satellite C30-K – som 
är utrustad med Fingerprints biometriska Match-on-Chip-lösning, vilken tidigare i år adderades 
till Microsofts lista över godkända leverantörer (AVL) för Windows Hello Enhanced Sign-in 
Security. Detta innebär att vi nu effektivt kan adressera hela PC-marknaden, såväl 
företagsdatorer som datorer för privat bruk. Match-on-Chip-lösningar för företagsdatorer har 
ett högre genomsnittligt försäljningspris (ASP) och står för närvarande för ungefär hälften av 
vår adresserbara marknad inom PC-segmentet. 

 

Potentialen inom biometriska betalkort är betydande, och vi fortsätter att stärka vår 

världsledande position på denna framväxande massmarknad för biometriska lösningar. Vår 

verksamhet inom detta område fortsätter att växa, om än från en låg nivå. De senaste två 

kommersiella lanseringarna av biometriska kort med Fingerprints teknologi genomförs i 

Marocko. Intresset är stort i regionen, och vi kunde under kvartalet tillkännage att Fingerprints 

har startat ett samarbete med Technical Equipment & Supplies Company (Tesco), en 

leverantör av bank- och finanslösningar, för att främja och stödja införandet av kontaktlösa 

biometriska betalkort i Mellanöstern. Kortet, som ursprungligen lanserades av Thales, 

integrerar den andra generationens T-Shape-modul och mjukvaruplattform från Fingerprints, 

och kommer att kommersialiseras och anpassas av Tesco för kunder i regionen. 

 

Christian Fredrikson, vd och koncernchef 
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Intäkter och rörelseresultat, tredje kvartalet 2022 
Intäkter 
Koncernens intäkter för det tredje kvartalet uppgick till 143,2 Mkr (354,3) vilket motsvarar en 

minskning med 60 procent jämfört med tredje kvartalet 2021 (minskning med 71 procent i 

konstant valuta). De covid-19-relaterade restriktioner som införts i Kina har lett till kraftigt 

minskad försäljning av smartphones i landet, vilket har gjort att mobiltillverkarna har dragit ner 

sina beställningar av fingeravtryckssensorer till ett minimum, samtidigt som de har reducerat 

sina lager. Denna utveckling påverkade Fingerprints omsättningsutveckling negativt i kvartalet, 

men bedöms vara av övergående karaktär. När restriktionerna så småningom upphör förväntar 

vi oss en återgång, om än inte fullt ut initialt, till den historiska efterfrågan på mobiltelefoner, 

samtidigt som vi ser fortsatt tillväxt inom applikationsområden utanför kapacitiva 

fingeravtryckssensorer för mobiler. 

 

 

Intäkter och bruttomarginal, rullande 12 månader 

 

 
 

Rörelseresultatets utveckling 
Bruttoresultatet för det tredje kvartalet var 17,5 Mkr (101,2) och bruttomarginalen uppgick till 

12,2 procent (28,6). Marginalen påverkades negativt av ökad priskonkurrens och minskad 

försäljning, vilket också har gjort att avskrivningar enligt plan som andel av omsättningen, och 

inkluderat i bruttomarginalen, ökade till 15 procent i det tredje kvartalet 2022 från den mer 

normala nivån 6 procent i Q3 2021. I tillägg till detta minskade omsättningen inom Access-

området i Asien detta kvartal, delvis på grund av lägre aktivitet i byggsektorn i Kina, vilket 

påverkar försäljningen av biometriska dörrlås. Detta hade en negativ inverkan på lönsamheten 

eftersom bruttomarginalen är högre inom detta produktsegment, jämfört med Mobile. 

 

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -59,8 Mkr (10,8). Rörelsemarginalen var  

-41,8 procent (3,0). Rörelsekostnaderna uppgick till 77,3 Mkr (90,4). Under kvartalet 

aktiverades 27,8 Mkr (25,7) av utvecklingskostnaderna, vilket motsvarar 52,0 procent av de 
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totala utvecklingskostnaderna, jämfört med 52,6 procent för motsvarande kvartal 2021. Övriga 

rörelseintäkter/kostnader ökade till 15,8 Mkr (-1,0), varav 15,8 Mkr (-1,0) är hänförligt till 

positiva operativa valutakursförändringar avseende rörelsekapitalet. 

 

EBITDA uppgick i kvartalet till -38,1 Mkr (32,3), och består av rörelseresultat om -59,8 Mkr plus 

av- och nedskrivningar om 21,7 Mkr i kvartalet (se definition sid 22). 

 

Rörelsesegment 
Fingerprints rapporterar resultat för rörelsesegmenten Mobile & PC samt Payment & Access 

(se tabell på sid 18). Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från 

vilken den kan generera intäkter, ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell 

information tillgänglig. Respektive segment har en chef som är ansvarig för den dagliga 

verksamheten och som regelbundet rapporterar resultatet för sitt segment till vd. Omsättning 

inom Access i Kina ingick i rörelsesegmentet Payment & Access för 2021, men ingår från och 

med 2022 i rörelsesegmentet Mobile & PC. Intäkter inom Access i Kina uppgick i det tredje 

kvartalet 2022 till 12,5 Mkr och till 62,7 Mkr för perioden januari – september 2022.  

 

Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter uppgick till 3,3 Mkr (2,5). Posten avser effekten av orealiserade 

valutakursvinster på valutakonton. 

 

Finansiella kostnader uppgick till 10,2 Mkr (-). Kvartalets kostnad avsåg huvudsakligen ränta på 

obligationslån. Jämförelsesiffran från motsvarande kvartal föregående år avsåg kostnader och 

effekter av orealiserade valutakursförluster på valutakonton sammantaget. 

Rapportperiodens resultat och resultat per aktie 
Periodens resultat i det tredje kvartalet 2022 uppgick till -51,0 Mkr (12,3). Resultat per aktie i 

det tredje kvartalet var -0,17 kr (0,04). 

Intäkter, rörelseresultat, bruttomarginal och rörelsemarginal, per kvartal 
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Kassaflöde och balansräkning, tredje kvartalet 
2022  
Kassaflöde  
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -111,6 Mkr (-45,5). Det negativa 

kassaflödet beror, förutom ett negativt resultat, även på en uppbyggnad av varulager.  

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -28,1 Mkr (-26,0) varav 26,9 Mkr (24,6) 

avser balanserade utvecklingsutgifter. 

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -2,3 Mkr (-3,6) och avser leasingbetalningar.   

 

Effekten av valutakursförändringar på likvida medel uppgick till +0,6 Mkr (2,7) för kvartalet. 

Större delen av bolagets kassa är hänförlig till USD. 

Likviditet och eget kapital 
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 71,4 Mkr (120,7), 

och koncernens nettoskuld uppgick vid samma tidpunkt till 236,8 Mkr (nettokassa: 103,8). 

Likviden från emissionen av hybridkapital om 75 Mkr mottogs först efter balansdagen, i början 

av det fjärde kvartalet 2022. Räntebärande skulder består av det obligationslån som utfärdades 

i december 2021 om 293,2 Mkr (-) samt leasingskulder avseende kontorslokaler om 15,0 Mkr 

(16,9), redovisat enligt IFRS 16.  

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

ränta på Stibor 3 månader +9 procent per år. 

 

Eget kapital i koncernen uppgick till 1 106,2 Mkr (999,3) och soliditeten i koncernen uppgick till 

61,9 procent (71,1) vid periodens slut. Övrigt totalresultat uppgick till 23,3 Mkr (33,9), och 

avsåg omräkning av eget kapital i utländska valutor, varav merparten är hänförligt till USD. 

Investeringar, anläggningstillgångar och avskrivningar 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till -27,8 Mkr (-24,6). 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till -0,3 Mkr (-1,4). 

Avskrivningar enligt plan uppgick under kvartalet till 21,7 Mkr (21,5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Fingerprint Cards AB (Publ) 7 Delårsrapport januari – september 2022 

Likvida medel och kassaflöde från löpande verksamheten, Mkr 

 

 
 

Kommentarer avseende perioden januari-
september 2022 
Koncernens intäkter för perioden januari-september 2022 uppgick till 671,5 Mkr (999,2) vilket 

motsvarar en minskning med 33 procent jämfört med motsvarande period 2021. Införandet av 

omfattande covid-19-relaterade restriktioner i Kina under 2022 har medfört att efterfrågan på 

smartphones i Kina minskat kraftigt. Detta har haft en betydande negativ inverkan på 

Fingerprints försäljning inom produktsegmentet Mobile i Kina. Kina är Fingerprints största 

marknad och stod för cirka 98 procent av försäljningen under 2021. Vi har mycket snabbt gått 

från en situation där vi tidigare i år begränsades av otillräcklig tillgång till produktionskapacitet 

på grund av den komponentbrist som rådde i världen, till ett läge där vi, våra leverantörer och 

våra kunder i stället har att hantera en mycket kraftig minskning av efterfrågan. 

 

Bruttoresultatet för perioden januari-september 2022 var 149,6 Mkr (283,8) och 

bruttomarginalen uppgick till 22,3 procent (28,4). De minskade försäljningsvolymerna, ökad 

priskonkurrens inom produktsegmentet Mobile och uppbyggandet av lager inom 

produktsegmenten Mobile samt Payments, PC och Access, har under 2022 haft en negativ 

effekt på bolagets lönsamhet och rörelsekapitalsituation, vilket även har påverkat kassaflödet 

från den löpande verksamheten negativt. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

för perioden till -230,2 Mkr (41,1). Det negativa kassaflödet beror, förutom ett negativt 

resultat, även på en uppbyggnad av varulager.  

 

Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 71,4 Mkr, jämfört 

med 374,3 Mkr vid slutet av 2021. Koncernens nettoskuld uppgick per den 30 september 2022 

till 236,8 Mkr, jämfört med en nettokassa om 58,7 Mkr vid slutet av 2021. Likviden från 

emissionen av hybridkapital om 75 Mkr mottogs först efter balansdagen, i början av det fjärde 

kvartalet 2022. 
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Övriga händelser under det tredje kvartalet 2022 
Affärsutveckling 
Vi meddelade den 22 september att Dynabook Inc. har lanserat en laptopmodell datorn – 

Dynabook Satellite C30-K – som integrerar Fingerprints biometriska Match-on-Chip-lösning, 

vilken tidigare i år adderades till Microsofts lista över godkända leverantörer (AVL) för 

Windows Hello Enhanced Sign-in Security.  

 

Under kvartalet meddelade vi också att Fingerprints tredje generations ultratunna kapacitiva 

sensor, FPC1553, nu har integrerats i de första tre mobiltelefonmodellerna: Honor X40i, Moto 

g32 och Vivo Y77. FPC1553 bygger vidare på våra mycket framgångsrika sensorer FPC1542 och 

FPC1552. 

 

Lockbook är en nyligen lanserad personlig 

anteckningsbok/kalender/dagbok som är försedd med en 

fingeravtryckssensor från Fingerprints.  Detta är ytterligare 

ett exempel på den expanderande marknaden för biometri 

inom Access-området – biometrisk åtkomstkontroll. 

 

Fingerprints har startat ett samarbete med Technical 

Equipment & Supplies Company (Tesco), en leverantör av 

bank- och finanslösningar, för att främja och stödja 

införandet av kontaktlösa biometriska betalkort i 

Mellanöstern. Det innovativa biometriska betalkortet, som 

ursprungligen lanserades av Thales, integrerar den andra 

generationens T-Shape-modul och mjukvaruplattform från Fingerprints, och kommer att 

kommersialiseras och anpassas av Tesco för kunder i regionen.  

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 
2022 
Den 30 september meddelades att Fingerprints emitterar hybridkapital om 75 Mkr, samt avser 

genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 300 Mkr för att stärka likviditeten och 

läka en förväntad överträdelse av maintenance test-kovenanten avseende bolagets utestående 

seniora säkerställda obligationslån 2021/2024. Vidare offentliggjorde Fingerprints viss finansiell 

information per den 30 juni 2022. Den finansiella informationen har konsoliderats som en del 

av förberedelserna inför företrädesemissionen. Likviden från emissionen av hybridkapital om 

75 Mkr mottogs först efter balansdagen, i början av det fjärde kvartalet 2022, och kommer att 

klassificeras som eget kapital i balansräkningen. 

 

Vid en extra bolagsstämma den 20 september beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) 

ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman valde Christian Lagerling till ny 

styrelseledamot och styrelseordförande. Styrelsen består av Ted Elvhage, Alexander Kotsinas, 

Dimitrij Titov, Juan Vallejo och Christian Lagerling. Sofia Bertling och Tomas Mikaelsson 

lämnade styrelsen, och stämman beslutade att styrelsearvodet för avgående styrelseledamot 

ska utgå för varje påbörjad kalendermånad av mandattiden mellan årsstämman och den extra 

bolagsstämman med 1/12 av på årsstämman för 2022 fastställt (i) styrelsearvode och (ii) 

arvode för kommittéarbete. Vidare beslutade stämman att styrelsearvodet för den nye 

Vi kunde under kvartalet berätta om 
Lockbook, en nyligen lanserad personlig 
anteckningsbok/kalender/dagbok som är 
försedd med en fingeravtryckssensor från 
Fingerprints.  
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styrelseordföranden ska utgå med 450 000 kronor (motsvarande 8/12 av det på årsstämman 

2022 fastställt arvode till styrelsens ordförande). 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Den 10 oktober offentliggjordes att styrelsen beslutat om en fullt garanterad 

företrädesemission om 300 Mkr med syftet att stärka Fingerprints rörelsekapital och läka den 

förväntade överträdelsen av maintenance test-kovenanten i enlighet med villkoren för det 

utestående seniora säkerställda obligationslånet. Därutöver beslutade Bolagets styrelse, för att 

möjliggöra återbetalning av Bolagets utestående eviga hybridkapitalinstrument med ett 

sammanlagt nominellt belopp om 75 miljoner kronor, om en riktad nyemission av B-aktier till 

Hybridinvesterarna med betalning genom kvittning mot Hybridinvesterarnas fordringar. 

 

Den 10 oktober offentliggjordes också en kallelse till extra bolagsstämma den 2 november 

2022 för att besluta om: 

 

• Efterföljande godkännande av styrelsens beslut avseende företrädesemission av units 

bestående av aktier av serie A och teckningsoptioner samt aktier av serie B och 

teckningsoptioner.   

• Efterföljande godkännande av styrelsens beslut avseende emission av aktier av serie B 

genom kvittning. 

 

Organisation och medarbetare 
Antalet anställda per den 30 september 2022 uppgick till 228 (265), och utöver anställd 

personal har under det tredje kvartalet även 38 (49) konsulter inom främst teknisk utveckling 

samt försäljning anlitats. Företaget sysselsatte därmed totalt per den 30 september 2022, 

inräknat anställda och konsulter, 266 (314) personer. Personalminskningen är hänförlig till det 

kostnadsbesparingsprogram som genomförs för att anpassa bolaget till den mer utmanande 

situationen. 

Aktiekapitalets utveckling 
I enlighet med beslutet på årsstämman 2021 har makulering av återköpta aktier samt 
fondemission, utan utgivande av nya aktier, registrerats av under juni 2021 Bolagsverket. 
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, 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 uppgår till 12 975 667 

kronor. 

Under det tredje kvartalet 2022 har inga egna aktier återköpts. Återköpta aktier utgör eget 

innehav och har inget värde bland tillgångarna eller eget kapital och uppgår till 3 800 000 B-

aktier vid periodens slut.   
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Återköp av egna aktier 

 

 

 

 

 

Antal aktier 
 

 

 

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 2021 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 2022 

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

utfärdad i Mkr.  

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

eller moderbolaget under rapportperioden.  

Mkr

Jul-sep

2022

Jul-sep

2021

Jan-sep

2022

Jan-sep

2021

Jan-dec

2021

Antal återköpta aktier (tusen)

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

Antal återköpta aktier under perioden - - 7 344 7 344

Antal makulerade aktier under perioden - - - -15 968 -15 968

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

Pris för återköpta aktier

Pris för återköpta aktier under perioden - - - 225,4 225,4

Genomsnittligt pris återköpta aktier (kr) - - - 30,70 30,70

Jul-sep

2022

Jul-sep

2021

Jan-sep

2022

Jan-sep

2021

Jan-dec

2021

Antal aktier (tusen)

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

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

    Varav B-aktier 292 000 292 000 292 000 292 000 292 000

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

Antal utestående aktier före  och efter utspädning vid periodens 

utgång
294 200 294 200 294 200 294 200 294 200

Medelantalet aktier för perioden (tusen)

Genomsnittligt antal aktier i eget innehav för perioden -3 800 -3 800 -3 800 -11 850 -9 923

Genomsnittligt antal utestående aktier för- och efter utspädning 294 200 294 200 294 200 296 678 295 351
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Moderbolaget 
Moderbolagets intäkter för det tredje kvartalet 2022 uppgick till 46,5 Mkr (330,1), varav 

kvartalets försäljning avser internförsäljning till dotterbolag med 18,6 Mkr (236,4) som en del i 

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

uppgick till -22,1 Mkr (-6,3). Periodens resultat uppgick till -15,2 Mkr (-5,1). Moderbolagets 

disponibla likvida medel vid periodens slut uppgick till 9,1 Mkr (47,7).  

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: 

 

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. 

 

Fingerprints gör för tillfället bedömningen att bolaget inte väsentligen påverkas, varken direkt 

eller indirekt, av kriget mellan Ryssland och Ukraina. 

 

För ytterligare information om koncernens risker se årsredovisningen för 2021 som finns 

tillgänglig på vår webbplats www.fingerprints.com.  

 

Årsstämma 2023 
Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 24 maj 2023. Aktieägare som önskar få ett 

ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till 

investrel@fingerprints.com eller till Bolagssekreteraren, Fingerprint Cards AB, Kungsgatan 20, 

411 19 Göteborg, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan 

http://www.fingerprints.com/
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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 19 oktober 2022 kl. 07:00 CEST. 

 

Välkommen till Fingerprints presentation av resultatet för det tredje kvartalet 2022, den 19 

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

denna länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/m7iiggw4  

 

För media och analytiker: Registrering till telefonkonferens sker via denna länk: 

https://register.vevent.com/register/BI3c2dbde1b13048568d98bff93fe6089d  

 

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. 

https://edge.media-server.com/mmc/p/m7iiggw4
https://register.vevent.com/register/BI3c2dbde1b13048568d98bff93fe6089d
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. 

 

Stockholm den 18 oktober 2022 

 

     

Christian Lagerling 
Ordförande 

 Ted Elvhage 
Ledamot 

 Alexander Kotsinas 
Ledamot 

     

Dimitrij Titov 
Ledamot 

 Juan Vallejo 
Ledamot 

 Christian Fredrikson 
Verkställande direktör 
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REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG 

GRANSKNING AV FINANSIELL 

DELÅRSINFORMATION I SAMMANDRAG 

(DELÅRSRAPPORT)  
Till styrelsen i Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381 

 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapport) för Fingerprint Cards AB (publ) per 30 september 2022 och den 

niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet 

med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 

delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 

Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 

företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand 

till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 

granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har 

en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder 

som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 

säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 

identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 

granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 

ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för 

koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i 

enlighet med årsredovisningslagen. 

 

 

Stockholm den 18 oktober 2022 

 

BDO Mälardalen AB 

 

Johan Pharmanson  Carl-Johan Kjellman 

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat, koncernen i sammandrag 

 
 

 

Intäkter 143,2 354,3 671,5 999,2 1 355,8

Kostnad sålda varor  -125,7 -253,1 -521,9 -715,4 -958,9

Bruttoresultat  17,5 101,2 149,6 283,8 396,9

Bruttomarginal, % 12,2 28,6 22,3 28,4 29,3

Försäljningskostnader -35,4 -41,8 -108,6 -118,3 -159,8

Administrationskostnader -32,0 -24,4 -98,9 -74,1 -102,1

Utvecklingskostnader   -25,7 -23,2 -86,2 -100,2 -138,2

Övriga rörelseintäkter/kostnader 15,8 -1,0 40,4 -2,7 -4,4

Rörelseresultat  -59,8 10,8 -103,7 -11,5 -7,6

Rörelsemarginal, % -41,8 3,0 -15,4 -1,2 -0,6

Finansiella intäkter 3,3 2,5 18,1 5,1 7,0

Finansiella  kostnader -10,2 0,0 -24,9 0,0 -0,4

Resultat före skatt -66,7 13,3 -110,5 -6,4 -1,0

Inkomstskatt 15,7 -1,0 23,9 1,2 1,1

Periodens resultat  -51,0 12,3 -86,6 -5,2 0,1

Övrigt totalresultat  74,3 21,6 165,6 47,0 69,6

Periodens totalresultat  23,3 33,9 79,0 41,8 69,7

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare  23,3 33,9 79,0 41,8 69,7

Periodens totalresultat 23,3 33,9 79,0 41,8 69,7

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning kr -0,17 0,04 -0,29 -0,02 0,00

Jan-sep

2022

Jan-dec

2021

Jan-sep

2021

Jul-sep

2022

Jul-sep

2021Mkr
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Rapport över finansiell ställning, koncernen i sammandrag 

 
 

 

Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen i sammandrag 

 
 

 
 
 

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 021,6 812,8 838,5

Materiella anläggningstillgångar 5,0 6,1 6,5

Nyttjanderättstillgångar 15,2 18,7 24,2

Finansiella anläggningstillgångar 81,0 50,9 53,6

Summa anläggningstillgångar 1 122,8 888,5 922,8

Varulager 412,4 161,1 159,3

Kundfordringar 133,2 203,9 280,0

Övriga fordringar 37,2 18,4 51,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11,3 13,9 11,3

Likvida medel 71,4 120,7 374,3

Summa omsättningstillgångar 665,5 518,0 876,2

Summa tillgångar 1 788,3 1 406,5 1 799,0

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 106,2 999,3 1 027,2

Uppskjuten skatteskuld 15,6 19,5 16,6

Obligationslån 293,2 - 292,6

Långfrisiga leasingskulder 5,4 7,0 11,6

Långfristiga skulder 298,6 7,0 304,2

Kortfristig leasingskuld 9,6 9,9 11,3

Leverantörsskulder 190,4 195,0 221,8

Aktuell skatteskuld 8,0 7,1 14,0

Övriga kortfristiga skulder 18,5 13,9 35,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 141,4 154,8 168,4

Summa kortfristiga skulder 367,9 380,7 451,0

Summa eget kapital och skulder 1 788,3 1 406,5 1 799,0

30-Sep

2022

30-Sep

2021

31-Dec

2021Mkr

Mkr

Jul-sep

2022

Jul-sep

2021

Jan-sep

2022

Jan-sep

2021

Jan-dec

2021

Ingående eget kapital 1 082,9 965,4 1 027,2 1 182,9 1 182,9

Periodens totalresultat -51,0 33,9 79,1 41,8 69,7

Återköp av egna aktier 0,0 0,0 0,0 -225,4 -225,4

Utgående eget kapital 1 106,2 999,3 1 106,2 999,3 1 027,2
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Rapport över kassaflöden, koncernen i sammandrag

 

 

  

  

   

Rörelsesegment, koncernen 
 

 
* Omsättning inom Access i Kina ingick i rörelsesegmentet Payment & Access för 2021, men ingår fr o m 2022 i rörelsesegmentet Mobile & PC (se sid 

5). 

Resultat före skatt -66,7 13,3 -110,5 -6,4 -1,0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2,6 29,8 20,5 78,6 122,3

Betald inkomstskatt 9,4 0,8 -18,7 0,1 -2,3

Förändring av varulager  -94,1 -10,9 -188,2 -30,9 -38,9

Förändring av rörelsefordringar 23,8 -59,7 208,3 -5,3 -107,2

Förändring i rörelseskulder 13,4 -18,8 -141,6 5,0 51,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -111,6 -45,5 -230,2 41,1 24,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -28,1 -26,0 -76,3 -67,3 -91,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,3 -3,6 -9,4 -236,4 58,4

Periodens kassaflöde -142,0 -75,1 -315,9 -262,6 -8,3

Likvida medel vid periodens början  212,8 193,1 374,3 377,0 377,0

Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel 0,6 2,7 13,0 6,3 5,6

Likvida medel vid periodens slut 71,4 120,7 71,4 120,7 374,3

Jan-sep

2022

Jan-sep

2021

Jan-dec

2021

Jul-sep

2021Mkr

Jul-sep

2022

Jul-sep

2022

Jul-sep

2021 Förändring, %

Jan-sep

2022

Jan-sep

2021 Förändring, %

Mkr

Intäkter

Mobile & PC 124,9 304,5 -59 616,6 890,6 -31 1 174,1

Payment & Access * 18,3 49,8 -63 54,9 108,6 -49 181,7

Koncernen 143,2 354,3 -60 671,5 999,2 -33 1 355,8

Jul-sep

2022

Jul-sep

2021 Förändring, %

Jan-sep

2022

Jan-sep

2021 Förändring, %

Mkr

Rörelseresultat

Mobile & PC -31,5 28,4 -211 -12,3 66,7 -119 78,1

Payment & Access * -25,4 -17,2 47 -81,4 -77,4 5 -84,3

Övrigt -2,9 -0,4 - -10,0 -0,8 - -1,4

Koncernen -59,8 10,8 -103,7 -11,5 -7,6

Jul-sep

2022

Jul-sep

2021 Förändring, %

Jan-sep

2022

Jan-sep

2021 Förändring, %

Mkr

Resultat före skatt

Mobile & PC -31,5 28,4 -211 -12,3 66,7 -119 78,1

Payment & Access * -25,4 -17,3 47 -81,4 -77,4 5 -84,5

Övrigt -9,8 2,2 - -16,8 4,3 - 5,4

Koncernen -66,7 13,3 -110,5 -6,4 -1,0

Jan-dec

2021

Jan-dec

2021

Jan-dec

2021
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Försäljning per geografisk region 

 

  
Jul-sep 

2022 
Jul-sep 

2021 Förändring, % 
Jan-sep 

2022 
Jan-sep 

2021 Förändring, % 
Jan-dec 

2021 Mkr 

Intäkter               

Asien 135,9 260,3 -48 625,4 263,1 138 613,5 

Europa 6,7 93,6 -93 44,8 735,0 -94 740,7 

Nordamerika 0,5 0,4 25 1,4 1,2 18 1,6 

Koncernen 143,2 354,3 -60 671,5 999,2 -33 1 355,8 

 

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

 
 

 

 

Intäkter 143,2 228,1 300,2 356,6 354,3 290,2 354,7 369,4 294,0

Kostnad sålda varor -125,7 -157,2 -239,0 -243,5 -253,1 -209,8 -252,5 -282,0 -240,8

Bruttoresultat  17,5 70,9 61,2 113,1 101,2 80,4 102,2 87,4 53,2

Bruttomarginal, % 12,2 31,1 20,4 31,7 28,6 27,7 28,8 23,7 18,1

Försäljningskostnader -35,4 -35,5 -37,8 -41,5 -41,8 -40,8 -35,7 -35,9 -28,9

Administrationskostnader -32,0 -36,0 -30,9 -28,0 -24,4 -28,8 -20,9 -27,1 -18,0

Utvecklingskostnader -25,7 -33,3 -27,2 -38,0 -23,2 -37,3 -39,7 -16,3 -12,1

Övriga rörelseintäkter/kostnader 15,8 21,7 3,0 -1,7 -1,0 2,5 -4,2 -334,9 1,2

Rörelseresultat  -59,8 -12,2 -31,7 3,9 10,8 -24,0 1,7 -326,8 -4,6

Rörelsemarginal, % -41,8 -5,4 -10,6 1,1 3,0 -8,3 0,5 -88,5 -1,6

Finansiella intäkter och kostnader -6,9 2,4 -2,3 1,5 2,5 -7,9 10,5 -11,7 -6,3

Resultat före skatt -66,7 -9,8 -34,0 5,4 13,3 -31,9 12,2 -338,5 -10,9

Periodens skattekostnad 15,7 0,3 7,9 -0,1 -1,0 6,9 -4,7 25,2 9,2

Periodens resultat -51,0 -9,5 -26,1 5,3 12,3 -25,0 7,5 -313,3 -1,7

Övrigt totalresultat 74,3 70,1 21,2 22,6 21,6 -17,4 42,8 -56,5 -32,3

Periodens totalresultat 23,3 60,6 -4,9 27,9 33,9 -42,4 50,3 -369,8 -34,0

Apr-jun

2022

Jan-mar

2022

Okt-dec

2021

Jul-sep

2021

Apr-jun 

2021

Jan-mar

2021

Okt-dec

2020

Jul-sep

2020Mkr

Jul-sep

2022
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Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen 

 
 

 

 

 
 

Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen 

 
 

SEK/USD-kurs på bokslutsdagen 11,20 10,21 9,31 9,05 8,78 8,51 8,73 8,18 9,03

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 021,6 938,7 868,2 838,5 812,8 784,0 812,0 759,3 1 138,6

Materiella anläggningstillgångar 5,0 5,6 5,9 6,5 6,1 6,7 7,2 7,0 9,2

Nyttjanderättstillgångar 15,2 18,6 21,4 24,2 18,7 22,5 23,8 24,8 19,2

Finansiella anläggningstillgångar 81,0 65,7 61,2 53,6 50,9 47,8 41,6 46,8 24,3

Summa anläggningstillgångar 1 122,8 1 028,6 956,7 922,8 888,5 861,0 884,6 837,9 1 191,3

Varulager  412,4 281,3 175,6 159,3 161,1 154,7 116,0 136,3 174,2

Kundfordringar 133,2 128,4 261,5 280,0 203,9 141,5 245,7 196,2 166,4

Övriga fordringar 37,2 64,6 72,5 51,3 18,4 15,9 15,3 15,4 17,4

Förutbetalda kostn. och uppl. int. 11,3 12,3 14,2 11,3 13,9 11,4 13,6 12,2 9,6

Likvida medel 71,4 212,8 255,1 374,3 120,7 193,1 313,6 377,0 452,8

Summa omsättningstillgångar 665,5 699,4 778,9 876,2 518,0 516,6 704,2 737,2 820,4

Summa tillgångar  1 788,3 1 728,0 1 735,6 1 799,0 1 406,5 1 377,6 1 588,8 1 575,1 2 011,7

Eget kapital och skulder

Eget kapital   1 106,2 1 082,9 1 022,3 1 027,2 999,3 965,4 1 147,8 1 182,9 1 624,4

Uppskjuten skatteskuld 15,6 15,8 16,4 16,6 19,5 18,4 20,9 20,6 26,0

Långfristiga skulder 298,6 300,0 302,9 304,2 7,0 8,2 8,9 9,8 4,8

Kortfristig del av långfristig skuld 9,6 9,3 10,3 11,3 9,9 12,1 12,6 12,8 11,5

Leverantörsskulder  190,4 158,8 158,4 221,8 195,0 204,9 215,0 200,7 192,0

Aktuella skatteskulder 8,0 12,7 6,2 14,0 7,1 1,9 2,0 2,0 1,6

Övriga kortfristiga skulder  18,5 12,7 45,5 35,5 13,9 22,7 14,2 14,9 15,8

Upplupna kostn. förutbet. int. 141,4 135,8 173,6 168,4 154,8 144,0 167,4 131,3 135,6

Summa kortfristiga skulder 367,9 329,3 394,0 451,0 380,7 385,6 411,2 361,8 356,5

Summa eget kapital och skulder 1 788,3 1 728,0 1 735,6 1 799,0 1 406,5 1 377,6 1 588,8 1 575,1 2 011,7

31-Mar

2022

31-Dec

2021

30-Sep

2021

31-Dec

2020

30-Jun

2022

30-Sep

2022Mkr

30-Jun

2021

31-Mar

2021

30-Sep

2020

Resultat före skatt -66,7 -9,8 -34,0 5,4 13,3 -31,9 12,2 -338,5 -10,9

Just. poster som ej ingår i kassaflöde 2,6 6,5 11,4 43,7 29,8 36,0 12,8 368,6 33,4

Betald inkomstskatt 9,4 -17,2 -10,9 -2,4 0,8 -1,8 1,1 2,5 0,0

Förändring av varulager -94,1 -90,7 -3,4 -8,0 -10,9 -36,8 16,9 33,1 7,5

Förändring av rörelsefordringar 23,8 175,6 8,8 -101,9 -59,7 106,6 -52,2 -33,5 -5,8

Förändring av rörelseskulder 13,4 -92,7 -62,2 46,4 -18,8 -21,8 45,5 14,7 43,5

Kassaflöde fr. den löpande verks. -111,6 -28,3 -90,3 -16,8 -45,5 50,3 36,3 46,9 67,7

Kassaflöde från investeringsverksamhet -28,1 -20,1 -28,1 -23,7 -26,0 -18,6 -22,7 -33,1 -32,6

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -2,3 -3,7 -3,3 294,8 -3,6 -143,7 -89,1 -76,3 -4,4

Periodens kassaflöde -142,0 -52,1 -121,7 254,3 -75,1 -112,0 -75,5 -62,5 30,7

Likvida medel vid periodens början 212,8 255,1 374,3 120,7 193,1 313,6 377,0 452,8 429,0

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

Likvida medel vid periodens slut 71,4 212,8 255,1 374,3 120,7 193,1 313,6 377,0 452,8

Mkr

Okt-dec

2021

Jul-sep 

2021

Apr-jun 

2021

Okt-dec

2020

Jul-sep

2020

Apr-jun

2022

Jan-mar

2022
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2021

Jul-sep

2022
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Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget 

 
 

 

 

 

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget 

 

 
 

  

Intäkter 46,5 330,1 177,1 977,8 1 144,7

Kostnad sålda varor  -15,0 -276,7 -48,5 -723,8 -750,4

Bruttoresultat  31,5 53,4 128,6 254,0 394,3

Försäljningskostnader -11,6 -8,8 -27,0 -89,8 -112,1

Administrationskostnader -18,9 -36,6 -72,3 -79,4 -105,1

Utvecklingskostnader   -34,2 -18,6 -111,4 -105,7 -215,0

Övriga rörelseintäkter/kostnader  7,0 -2,2 21,7 -4,1 -5,3

Rörelseresultat  -26,2 -12,9 -60,4 -25,0 -43,2

Finansiella intäkter 12,8 6,6 25,0 12,7 19,3

Finansiella kostnader -8,7 0,0 -24,9 0,0 -0,8

Resultat efter finansiella poster -22,1 -6,3 -60,4 -12,3 -24,7

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

Resultat före skatt -22,1 -6,3 -60,4 -12,3 -18,2

Inkomstskatt 6,9 1,2 14,8 1,6 3,1

Periodens resultat *** -15,2 -5,1 -45,6 -10,7 -15,1

*** Periodens resultat är lika med Periodens Total resultat. 

Mkr

Jan-sep

2022

Jan-sep

2021

Jan-dec

2021

Jul-sep

2022

Jul-sep

2021

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2,1 68,9 87,6

Materiella anläggningstillgångar 2,9 3,7 3,8

Finansiella anläggningstillgångar 131,8 132,0 135,5

Summa anläggningstillgångar 136,8 204,6 226,9

Varulager 17,8 7,9 8,5

Kundfordringar 14,3 113,6 160,7

Övriga kortfristiga fordringar 593,1 187,8 177,6

Kassa och bank 9,1 47,7 279,9

Summa omsättningstillgångar 634,3 357,0 626,7

Summa tillgångar 771,1 561,6 853,6

Eget kapital och skulder

Eget kapital 294,6 345,2 340,9

Obligations lån 293,2 - 292,6

Långfristiga skulder 293,2 - 292,6

Leverantörsskulder 23,9 53,0 74,7

Aktuella skatteskulder 0,0 0,0 3,7

Övriga kortfristiga skulder 159,4 163,4 141,7

Summa kortfristiga skulder 183,3 216,4 220,1

Summa eget kapital och skulder 771,1 561,6 853,6

31-Dec

2021Mkr

30-Sep

2022

30-Sep

2021
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Nyckeltal för koncernen  

 

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen 

 
 

 
 
 
 
 
 

Intäkter, Mkr 143,2 354,3 671,5 999,2 1 355,8

Intäkter förändring, % -59,6 20,5 -32,8 12,7 8,0

Bruttomarginal, % 12,2 28,6 22,3 28,4 29,3

Rörelsemarginal, % -41,8 3,0 -15,4 -1,2 -0,6

Vinstmarginal, % -35,6 3,5 -12,9 -0,5 0,0

EBITDA, Mkr -38,1 32,3 -41,7 58,9 85,6

Avkastning på eget kapital, % -4,7 1,3 -8,1 -0,5 0,0

Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr -111,6 -45,5 -230,2 41,1 24,3

Soliditet, % 61,9 71,1 61,9 71,1 57,1

Investeringar, Mkr -28,1 -26,0 -76,3 -67,3 -91,0

Avskrivningar, Mkr 21,7 21,6 62,0 70,4 93,3

Medelantal anställda 233 252 246 245 250

Eget kapital/aktie före och efter utspädning, kr 3,76 3,40 3,76 3,40 3,49

Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före och efter utspädning, kr  -0,38 -0,15 -0,78 0,14 0,08

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

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, 

tusental
294 200 294 200 294 200 296 678 295 351

Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut  5,63 24,31 5,63 24,31 20,68

Jul-sep

2021

Jan-sep

2022

Jan-sep

2021

Jan-dec

2021

Jul-sep

2022

Intäkter, Mkr 143,2 228,1 300,2 356,6 354,3 290,2 354,7 369,4 294,0

Intäkter förändring % -59,6 -21,4 -15,4 -3,5 20,5 2,8 14,4 -3,2 -16,6

Bruttomarginal, % 12,2 31,1 20,4 31,7 28,6 27,7 28,8 23,7 18,1

Rörelsemarginal, %  -41,8 -5,4 -10,6 1,1 3,0 -8,3 0,5 -88,5 -1,6

Vinstmarginal, %  -35,6 -4,2 -8,7 1,5 3,5 -8,6 2,1 -84,8 -0,6

EBITDA, Mkr  -38,1 6,5 -10,1 26,7 32,3 9,4 17,2 32,4 8,7

Avkastning på eget kapital, % -4,7 -0,9 -2,5 0,5 1,3 -4,0 4,3 -26,0 -2,1

Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr -111,6 -28,3 -90,3 -16,8 -45,5 50,3 36,3 46,9 67,7

Soliditet, %  61,9 62,7 58,9 57,1 71,1 70,1 72,2 75,1 80,7

Investeringar, Mkr  -28,1 -20,1 -28,1 -23,7 -26,0 -18,6 -22,7 -33,1 -32,6

Avskrivningar, Mkr 21,7 18,7 21,6 22,8 21,6 33,5 15,5 359,2 13,3

Medelantal anställda   233 250 255 255 252 246 236 237 234

Eget kapital/aktie före och efter utspädning, 

kr  
3,76 3,68 3,47 3,49 3,40 3,28 3,85 3,92 5,31

Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie före 

och efter utspädning, kr
-0,38 -0,10 -0,31 -0,06 -0,15 0,17 0,12 0,15 0,22

Antal aktier vid periodens slut, tusental 294 200 294 200 294 200 294 200 294 200 294 200 298 000 301 544 306 000

Medelantal antal aktier före och efter 

utspädning, tusental
294 200 294 200 294 200 294 200 294 200 295 754 299 935 305 737 306 000

Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut  5,63 8,94 14,87 20,68 24,31 32,66 29,15 17,41 17,88

Jul-sep

2020

Apr-jun

2022

Jan-mar

2022

Okt-dec

2021

Jul-sep 

2021

Apr-jun 

2021

Jan-mar

2021

Okt-dec

2020

Jul-sep

2022
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Rullande 12 månaders nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen 

 
 
 
 
 

Okt-sep 

2021-22

Jul-jun 

2021-22

Apr-mar 

2021-22

Jan-dec 

2021

Okt-sep 

2020/21

Jul-jun 

2020/21

Apr-mar 

2020/21

Jan-dec 

2020

Okt-sep 

2019/20

Intäkter,  Mkr 1 028,0 1 239,2 1 301,3 1 355,8 1 368,6 1 308,2 1 300,4 1 255,7 1 267,7

Bruttoresultat, Mkr 262,7 346,5 355,9 396,9 371,1 323,1 303,4 275,2 275,9

Bruttomarginal, % 25,6 28,0 27,4 29,3 27,1 24,7 23,3 21,9 21,8

Rörelseresultat, Mkr -99,8 -29,2 -41,0 -7,6 -338,5 -353,9 -346,5 -365,8 -54,3

Rörelsemarginal, % -9,7 -2,4 -3,2 -0,6 -24,7 -27,1 -26,6 -29,1 -4,3

EBITDA , Mkr -14,9 55,3 58,4 85,6 91,4 67,8 65,0 59,4 40,3
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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 
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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  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. 

 


