
 

Kort om kvartalet 
• Kostnadsbesparingsprogrammet verkställt enligt plan 

• Omstruktureringskostnader om 40,2 Mkr har belastat rörelseresultatet i det första kvartalet 2018 

• Utvecklingen på den kinesiska smartphonemarknaden var fortsatt svag 

• Skiftet mot mindre och billigare fingeravtryckssensorer påverkade intäkter och bruttomarginal negativt 

Första kvartalet 2018 
• Intäkterna uppgick till 289,7 Mkr (685,9), en minskning med 58 % jämfört med 

första kvartalet 2017 

• Bruttomarginalen uppgick till 15 % (41) 

• Rörelseresultatet uppgick till -174,9 Mkr (70,8) 

• Resultat per aktie före utspädning minskade till -0,47 Kr (0,17) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -203,8 Mkr (-324,1) 

 

 

Delårsrapport 
januari – mars 2018  

Sammanställning 

 

 
MKR

Intäkter 289,7 685,9 -58% 2 966,0

Bruttoresultat  44,8 282,1 -84% 988,9

Bruttomarginal, % 15 41 33

Rörelseresultat -174,9 70,8 -347% 154,6

Rörelsemarginal, % -60 10 5

Resultat före skatt -188,3 69,7 -370% 141,8

Periodens resultat  -148,2 53,9 -375% 120,3

Periodens resultat per aktie, före utspädning, kr -0,47 0,17 -375% 0,38

Likvida medel 534,2 798,4 -33% 920,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -203,8 -324,1 -37% 376,9

Soliditet, % 67 75 -11% 66

Medelantal anställda 401 339 18% 388

Förändring

Jan-dec

2017

Jan-mar

2018

Jan-mar

2017
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Kommentar från vd 
Resultatet i det första kvartalet 2018 påverkades av en fortsatt försvagning av 
försäljningen, i enlighet med vad vi förutsåg i bokslutskommunikén för 2017. 
Omsättningen minskade med 58 procent jämfört med samma kvartal föregående år. 
Produktionsvolymerna av smartphones för den kinesiska marknaden har sjunkit, både 
sekventiellt och i förhållande till samma period föregående år. 
 
Samtidigt har skiftet mot mindre och billigare fingeravtryckssensorer fortsatt under 
kvartalet. Detta har haft en negativ inverkan på det genomsnittliga försäljningspriset för 
våra produkter. Denna produktmixtrend är den enskilt viktigaste faktorn bakom 
omsättningsminskningen och den försvagade bruttomarginalen. Vi förutser en fortsatt 
fallande pristrend till följd av den tuffa konkurrenssituationen. Sammantaget gör detta 
att vi, som tidigare kommunicerat, förväntar oss att värdet på marknaden för kapacitiva 
fingeravtryckssensorer för smartphones kommer att fortsätta minska under 2018. 
 
Vi har under kvartalet lagt stort fokus på implementeringen av kostnads-
besparingsprogrammet. Vi har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå 
besparingsmålet om 360 miljoner kronor, och den totala omstruktureringskostnaden om 40,2 
Mkr relaterad till programmet har belastat resultatet i det första kvartalet. 
Kostnadsbesparingsprogrammet kommer att ha fullt genomslag på kassaflödet med början i 
det tredje kvartalet. 
 
För att försvara vår marknadsandel och våra marginaler bedriver vi för närvarande ett högt 
prioriterat utvecklingsprojekt med målet att lansera en fingeravtryckssensor med lägre 
produktionskostnad relativt nuvarande generation av sensorer, men med fortsatt hög 
biometrisk prestanda. Vi förväntar oss att introducera den nya lågkostnadssensorn på 
marknaden under det andra halvåret i år. Inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för 
smartphones kommer huvudfokus för våra FoU-aktiviteter fortsättningsvis att ligga på att 
säkerställa en konkurrenskraftig produktionskostnad. 
 

Samtidigt som vår ambition är att stärka vår position inom smartphonesegmentet, 

har vi flyttat tyngdpunkten i våra investeringar mot nya framväxande 

biometrimarknader. Det handlar både om nya tillämpningar för vår befintliga 

teknologi, och om att utveckla lösningar baserade på nya biometriska modaliteter, 

till exempel iris- och ansiktsigenkänning. Att diversifiera verksamheten är en viktig 

strategisk prioritering. Vi är på väg att nå vårt mål att nya områden, utanför 

kapacitiva sensorer för smartphones, ska stå för cirka 10 procent av omsättningen 

2018. Våra biometriska lösningar återfinns redan idag inom en rad 

produktområden, till exempel i dörrlås, laptops och surfplattor. Samtidigt 

introduceras biometri inom allt fler områden, inte minst i smarta kort, där Fingerprints är 

mycket väl positionerat. 

 

Marknadsförutsättningarna är utmanande men vi förväntar oss att läget stabiliserar sig något 

med sekventiell tillväxt i det andra kvartalet, som historiskt sett varit säsongsmässigt starkare 

än det första. Vi förväntar oss också att kassaflödet från den löpande verksamheten 

sekventiellt förbättras under det andra kvartalet och vara positivt, på grund av en 

skatteåterbäring och bättre rörelseresultat. 

 

Christian Fredrikson, vd 

”För att försvara 
våra marginaler 
utvecklar vi en 
sensor med lägre 
produktionskostnad
” 
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Intäkter och rörelseresultat 
Intäkter 
Koncernens intäkter för det första kvartalet uppgick till 289,7 Mkr (685,9) vilket motsvarar en 

minskning med 58 procent jämfört med första kvartalet 2017. Det fortsatta skiftet under 

kvartalet mot mindre och billigare fingeravtryckssensorer hade en betydande påverkan på 

intäkterna. Leveransvolymerna minskade, och utvecklingen på den kinesiska 

smartphonemarknaden var fortsatt svag under det första kvartalet. 

 

 

Intäkter och bruttomarginal, rullande 12 månader 

 

Rörelseresultatets utveckling 
Bruttoresultatet för det första kvartalet var 44,8 Mkr (282,1) och bruttomarginalen uppgick till 

15 procent (41). Den försämrade bruttomarginalen jämfört med motsvarande kvartal 

föregående år kan hänföras till ett lägre genomsnittspris (ASP), främst på grund av en 

förändrad produktmix. 

 

Rörelseresultatet om -174,9 Mkr (70,8) påverkades negativt av omstruktureringskostnader om 

40,2 Mkr (-) i första kvartalet. Omstruktureringskostnaden påverkade rörelsemarginalen 

negativt med 14 procentenheter. Rörelsekostnaderna, inklusive omstruktureringskostnader, 

uppgick till 217,9 Mkr (198,8). Under kvartalet aktiverades 36,2 Mkr (25,4) av 

utvecklingskostnaderna, vilket motsvarar 30 procent av de totala utvecklingskostnaderna, 

jämfört med 19 procent för motsvarande kvartal 2017.  
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Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnetto uppgick till -13,4 Mkr (-1,1). I posten redovisas förutom ränteintäkter och 

räntekostnader även effekten av valutakursförändringar på valutakonton samt omräkning av 

lån i utländsk valuta. Under första kvartalet belastade sådana poster resultatet med 9,0 Mkr 

(1,5). Räntekostnader på banktillgodohavanden och lån belastade resultatet med 4,4 Mkr 

(positiv: 0,4). 

Rapportperiodens resultat och resultat per aktie 
Periodens resultat uppgick till -148,2 Mkr (53,9). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,47 

kr (0,17). 

  

Intäkter, rörelseresultat, bruttomarginal och rörelsemarginal, per kvartal 
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Kassaflöde och balansräkning 
Kassaflöde och kassa 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -203,8 Mkr (-324,1). Det negativa 

rörelseresultatet är främsta anledning till det negativa kassaflödet. 

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick i det första kvartalet till -56,6 Mkr (-40,8) 

varav -36,2 Mkr (-28,3) avser balanserade utvecklingsutgifter. Vidare har 18,8 Mkr (-) betalats 

ut under kvartalet, avseende en del av den återstående köpeskillingen relaterat till förvärvet av 

Delta ID. 

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till -124,3 Mkr (-0,4), och utgörs av 

amortering av förvärvslånet avseende Delta ID. 

 

Effekten av valutaförändringar på likvida medel uppgick till -1,3 Mkr (1,5) för kvartalet. 

Likviditet och eget kapital 
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 31 mars 2018 till 534,2 Mkr (798,4). 

Koncernens nettokassa uppgick per slutet av första kvartalet till 184,9 Mkr (798,4). Eget kapital 

i koncernen uppgick till 2 195,9 Mkr (2 279,4) och soliditeten i koncernen uppgick till 67 

procent (75) vid periodens slut. 

Investeringar, anläggningstillgångar och avskrivningar 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under kvartalet, uppgick till 36,6 Mkr (28,3). 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under det första kvartalet till 1,2 Mkr 

(11,2). Avskrivningar enligt plan, inklusive nedskrivningar, uppgick under första kvartalet till 

26,2 Mkr (14,6).  

Finansiella mål 
Med tanke på det kostnadsbesparingsprogram som bolaget initierat och de förändrade 

marknadsförutsättningarna inom kapacitiva sensorer för smartphones, behöver bolaget som 

tidigare kommunicerats, se över de långsiktiga finansiella mål som kommunicerades i 

bokslutskommunikén för 2016. Bolaget avser anpassa de finansiella målen till de ändrade 

förutsättningarna, och återkomma med reviderade mål under det andra kvartalet 2018. 

 

Likvida medel och kassaflöde, Mkr 
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Övriga händelser under det första kvartalet 
Affärsutveckling 
Under det första kvartalet 2018 lanserades 17 mobila enheter med bolagets sensorer av 7 

OEM-kunder. Två laptops som är försedda med fingeravtryckssensorer från Fingerprints 

lanserades också under det första kvartalet. 

 

FPC1291, den första fingeravtryckssensorn i den tredje generationen, lanserades under 

kvartalet. Denna sensor är en singel-chip-lösning som erbjuder förbättrad prestanda samtidigt 

som OEM-designprocessen och integrationen i applikationer som smartphones kan förenklas. 

 

Under kvartalet meddelades att bolaget breddar sin biometriska teknikportfölj genom att en 

lösning för ansiktsigenkänning kommer att erbjudas. Lösningen kommer initialt att utvecklas 

för smartphones, men eftersom Fingerprints expanderar till nya applikationsområden inom 

olika branscher kommer den också att kunna erbjudas till kunder inom andra områden. 

Fingerprints ansiktsigenkänning förväntas integreras i kundprodukter under det andra halvåret 

2018. 

 

Altran och Fingerprints meddelade under kvartalet att bolagen har etablerat ett samarbete för 

att erbjuda biometriska lösningar för fordonsindustrin. Fingerprints lösningar inom både 

fingeravtrycks- och irisigenkänning kan användas inom ett stort antal olika 

applikationsområden inom fordonsindustrin. 

 

I april 2018 meddelades att Fingerprints levererar fingeravtryckssensorer till det första 

marknadstestet med Visa i Mellanöstern av kontakt- och kontaktlösa biometriska betalkort. 

Kortteknologin levereras av Zwipe, som använder en sensor från Fingerprints FPC1300-serie. 

 

Som meddelades i bokslutskommunikén för 2017 kunde Fingerprints i januari offentliggöra ett 

samarbete med Visa i samband med det första marknadstestet 

av kontakt- och kontaktlösa biometriska betalkort i USA, 

tillsammans med Mountain America Credit Union. I tillägg till 

detta fanns Fingerprints sensor med i en marknadstest med 

Bank of Cyprus, tillsammans med Zwipe.  

 

Som tidigare kommunicerat kunde Fingerprints i januari också 

offentliggöra ett exklusivt samarbetsavtal med Gentex för att 

utveckla biometriska lösningar för fordonsindustrin baserade på 

irisskanning. 

Personalförändringar 
Som meddelades den 20 mars 2018 har Pernilla Lindén utsetts till Chief Financial Officer (CFO) 

och tillträder den 7 juni 2018. Samtidigt meddelades att Hassan Tabrizi lämnar rollen som 

tillförordnad CFO och sin plats i Fingerprints ledningsgrupp den 6 juni 2018, och att Jan 

Johannesson lämnar rollen som Senior VP Strategy and Corporate Development och sin plats i 

Fingerprints ledningsgrupp den 30 juni 2018.  

Flera marknadstester med biometriska 
smarta kort genomförs nu i olika delar av 
världen. 
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Väsentliga händelser under första kvartalet 2018 
Den 25 januari 2018 offentliggjorde Fingerprints att bolaget förutsåg att resultatet för det 

fjärde kvartalet 2017 skulle bli lägre än marknadens förväntningar. I samband med detta 

lämnade även bolaget information om att Fingerprints initierat ett 

kostnadsbesparingsprogram. Som ett led i detta kommer antalet tjänster att reduceras med 

cirka 185 tjänster.   

Organisation och Medarbetare 
Antalet anställda per den 31 mars 2018 uppgick till 374 (358), och utöver fast anställd personal 

har under det första kvartalet även konsulter inom främst teknisk utveckling samt försäljning 

anlitats motsvarande 81 (135). Företaget sysselsatte därmed totalt per den 31 mars 2018, 

inräknat anställda och konsulter, 455 (493) personer. 

 

Fingerprints initierade i början av 2018 ett kostnadsbesparingsprogram. Som ett led i detta 

kommer antalet tjänster att reduceras med cirka 185 tjänster. Bolaget drar ner på externa 

kostnader, främst konsulter, men även på kostnader för egna anställda. De samlade åtgärderna 

uppskattas innebära kostnadsbesparingar om cirka 360 Mkr under 2018.  
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Aktiekapitalets utveckling 
 

Antalet aktier uppgår till 313 967 675, varav 6 000 000 A-aktier och 307 967 675 B-aktier.  

Det totala antalet röster uppgår till 367 967 675. Aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till  

12 975 675 kronor. 

 

Antal aktier 

 
 

  

Jan -m ar

2 0 1 8

Jan -m ar

2 0 1 7

Jan -d ec

2 0 1 7

Ant al akt ier  (t usen)

Antal aktier vid periodens utgång 313 967 324 391 313 967

    Varav A-aktier 6 000 6 000 6 000

    Varav B-aktier 307 967 318 391 307 967

Antal aktier i eget innehav vid periodens utgång - -10 424 -

Antal utestående aktier före utspädning vid periodens utgång 313 967 313 967 313 967

Antal utestående aktier efter utspädning vid periodens utgång 313 967 313 967 313 967

Medelant alet  akt ier  för  per ioden  (t usen )

Genomsnittligt antal aktier 313 967 324 391 313 967

Genomsnittligt aktier i eget innehav - -10 424 -

Genomsnittligt utestående aktier före utspädning 313 967 313 967 313 967

Genomsnittligt utestående aktier efter utspädning 313 967 313 967 313 967
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Redovisningsprinciper 
Denna rapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 

Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårs-rapporten för 

moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. 

Tillämpningen av redovisningsprinciperna, med undantag av IFRS 9 och IFRS 15 som beskrivs 

nedan, är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen för räkenskapsåret som 

slutade 31 december 2017 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 nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2018 

hade någon betydande påverkan på koncernen. ESMAs (European Securities and Markets 

Authority) ”Riktlinjer – Alternativa nyckeltal” tillämpas för finansiella mått som inte definierats 

av IFRS.  

IFRS 9 Finansiella instrument  
IFRS 9 består av tre delar: klassificering och värdering, nedskrivning samt säkringsredovisning, 

och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: redovisning och värdering. Den nya 

redovisningsstandarden har begränsad påverkan på redovisningen av finansiella instrument. 

Inga effekter har påvisats när det gäller klassificering och värdering. Avseende nedskrivningar, 

anses påverkan från nedskrivningsmodellen för förväntade kreditförluster vara oväsentlig. 

Eftersom effekterna är oväsentliga påverkas inte övergången till den ingående balansen för 

2018.  

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 
Fingerprints säljer huvudsakligen en sensorhårdvara till distributörer. Sensorerna består av en 

hårdvara där mjukvara ingår som en integrerad del. Separat försäljning av mjukvaran görs i 

mycket begränsad omfattning vilket innebär att det huvudsakliga intäktsflödet (närmare 100 

procent) består av varuförsäljning. Vår bedömning är att denna försäljning skall redovisas som 

intäkt när kontrollen övergår till köparen och att denna tidpunkt är densamma som tidigare, 

det vill säga i enlighet med IAS 18. 

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

eller moderbolaget under rapportperioden.  

Moderbolaget 
Moderbolagets intäkter för det första kvartalet 285,9 Mkr (685,9) och periodens resultat efter 

finansiella poster minskade till -171,2 Mkr (65,2). Periodens resultat uppgick till -132,9 Mkr 

(50,7). Moderbolagets disponibla likvida medel vid periodens slut uppgick till 497,0 Mkr 

(774,8). 
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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 

konsekvens bedöms 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: Konfliktmineraler, Begränsningar för planerad affärsutveckling, Biometri 

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

För ytterligare information om koncernens risker se årsredovisningen 2017 som finns tillgänglig 

på vår hemsida www.fingerprints.com 
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Säsongsvariationer 
I takt med att penetrationen av fingeravtryckssensorer i smartphonessegmentet har ökat, 
uppvisar bolagets marknad i allt högre grad samma mönster och säsongsvariation som 
mobiltelefonbranschen i övrigt fast med viss tidsförskjutning. Det fjärde kvartalet tenderar 
att stå för en mycket stor andel av den årliga volymen av mobiltelefoner och det andra 
kvartalet brukar vara det svagaste.  
 

För Fingerprints, och andra komponentleverantörer till mobiltelefontillverkarna, tenderar 

volymerna i det tredje kvartalet att vara årets starkaste, med volymer som är kring 10 procent 

högre än i det fjärde kvartalet.  Det andra och det fjärde kvartalet är säsongsmässigt 

jämförbara och tenderar att vara säsongsmässigt starkare än det första kvartalet. 

Finansiell kalender 
Årsstämma 2018 29 maj 2018 
Delårsrapport, januari – juni  19 juli 2018 

För mer 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 3 maj 2018 kl. 07.00 CEST.  

 

Välkommen till Fingerprints presentation av resultatet för första kvartalet 2018 den 3 maj kl. 

09.00 CET. Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig genom 

nedanstående länk.  

https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=127 

 

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

Tel: +46 (0) 101 720 010 

Investrel@fingerprints.com 

 

www.fingerprints.com/corporate 

 

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://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=127
mailto:Investrel@fingerprints.com
http://www.fingerprints.com/corporate
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Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten 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 2 maj 2018 

 

     

Jan Wäreby 
Ordförande 

 Alexander Kotsinas 
Ledamot 

 Urban Fagerstedt 
Ledamot 

     

Carl-Johan von Plomgren 
Ledamot 

 Tomas Mikaelsson 
Ledamot 

 Ann-Sofie Nordh 
Ledamot 

     

Åsa Hedin 
Ledamot 

 Dimitrij Titov 
Ledamot 

  

     

  Christian Fredrikson 
Vd 

  

 

 

 

 

 

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

MKR 

    Jan-mar 
2018 

Jan-mar 
2017 

Jan-dec 
2017     

Intäkter     289,7 685,9 2 966,0 

Kostnad sålda varor      -244,9 -403,8 -1 977,1 

Bruttoresultat      44,8 282,1 988,9 

Bruttomarginal, %     15 41 33 

Försäljningskostnader     -69,0 -58,5 -236,9 

Administrationskostnader     -66,3 -34,8 -145,6 

Utvecklingskostnader       -82,6 -105,5 -391,3 

Övriga rörelseintäkter/kostnader     -1,8 -12,5 -60,5 

Rörelseresultat      -174,9 70,8 154,6 

Rörelsemarginal, %     -60 10 5 

Finansiella intäkter och -kostnader     -13,4 -1,1 -12,8 

Resultat före skatt     -188,3 69,7 141,8 

Inkomstskatt     40,1 -15,8 -21,5 

Periodens resultat      -148,2 53,9 120,3 

Övrigt totalresultat      13,3 -0,2 -15,2 

Periodens totalresultat      -134,9 53,7 105,1 

Periodens resultat per aktie:           

före utspädning, kr      -0,47 0,17 0,38 

efter utspädning, kr      -0,47 0,17 0,38 
 

 

Rapport över finansiell ställning, koncernen i sammandrag 

MKR 

    31-mar 
2018 

31-mars 
2017 

31-dec 
2017     

Tillgångar          

Immateriella anläggningstillgångar     1 220,1 87,7 1 188,3 

Materiella anläggningstillgångar     43,5 37,8 46,6 

Finansiella anläggningstillgångar     - 1,3 - 

Summa anläggningstillgångar     1 263,6 126,8 1 234,9 

Varulager     720,8 1 047,5 646,1 

Kundfordringar     385,2 641,6 437,5 

Övriga fordringar     347,0 388,4 284,0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     29,5 28,8 29,1 

Likvida medel     534,2 798,4 920,2 

Summa omsättningstillgångar     2 016,7 2 904,7 2 316,9 

Summa tillgångar     3 280,3 3 031,5 3 551,8 

Eget kapital och skulder          

Eget kapital      2 195,9 2 279,4 2 330,8 

Uppskjuten skatteskuld     188,2 135,5 189,8 

Långfristiga skulder     50,9 - 221,9 

Leverantörsskulder     210,8 405,5 268,0 

Aktuell skatteskulder     1,1 0,8 1,5 

Övriga kortfristiga skulder     385,8 6,1 349,9 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     247,6 204,2 189,9 

Summa kortfristiga skulder      845,3 616,6 809,3 

Summa eget kapital och skulder     3 280,3 3 031,5 3 551,8 
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Rapport över förändring i eget kapital, koncernen i sammandrag 

MKR     
Jan-mar 

2018 
Jan-mar 

2017 
Jan-dec 

2017 

Ingående eget kapital     2 330,8 2 226,1 2 226,1 

Periodens totalresultat     -134,9 53,7 105,1 

Inlösen av teckningsoptioner     - -0,4 -0,4 

Utgående eget kapital     2 195,9 2 279,4 2 330,8 
 

 

Rapport över kassaflöden, koncernen i sammandrag 

MKR 

    Jan-mar 
2018 

Jan-mar 
2017 

Jan-dec 
2017     

Resultat före skatt     -188,3 69,7 141,8 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     32,4 13,0 136,1 

Betald inkomstskatt     -34,0 -70,1 -345,4 

Förändring av varulager      -74,7 -374,8 26,7 

Förändring av rörelsefordringar     60,2 508,7 1 080,4 

Förändring i rörelseskulder     0,6 -470,6 -662,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      -203,8 -324,1 376,9 

Kassaflöde från investeringsverksamheten     -56,6 -40,8 -1 071,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     -124,3 -0,4 481,7 

Periodens kassaflöde     -384,7 -365,3 -212,4 

Likvida medel vid periodens början      920,2 1 162,2 1 162,2 

Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel   -1,3 1,5 -29,6 

Likvida medel vid periodens slut     534,2 798,4 920,2 
 

 

Rörelsesegment, koncernen 

      
Jan-mar 

2018 
Jan-mar 

2017 Förändring, % 
Jan-dec 

2017 MKR     

Intäkter             

Sensorer     289,7 685,9 -57,8 2 966,0 

Övrigt     - - - - 

Koncernen     289,7 685,9 -57,8 2 966,0 

              

      
Jan-mar 

2018 
Jan-mar 

2017 Förändring, % 
Jan-dec 

2017 MKR     

Rörelseresultat             

Sensorer     -174,9 70,8 -347,0 154,6 

Övrigt     - - - - 

Koncernen     -174,9 70,8 -347,0 154,6 

              
      

Jan-mar 
2018 

Jan-mar 
2017 Förändring, % 

Jan-dec 
2017 MKR     

Resultat före skatt             

Sensorer     -188,3 69,7 -370,2 141,8 

Övrigt     - - - - 

Koncernen     -188,3 69,7 -370,2 141,8 
 

 



 
 

 
Fingerprint Cards AB (Publ) 16 Delårsrapport januari – mars 2018 

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

 

MKR 
Jan-mar 

2018 
Okt-dec 

2017 
Jul-sep 
2017 

Apr-jun 
2017 

Jan-mar 
2017 

Okt-dec 
2016 

Jul-sep 
2016 

Apr-jun 
2016 

Jan-mar 
2016 

Intäkter 289,7 615,3 841,4 823,4 685,9 1 618,7 1 862,3 1 666,1 1 491,2 

Kostnad sålda varor  -244,9 -485,2 -564,6 -523,5 -403,8 -903,8 -958,1 -852,4 -758,7 

Bruttoresultat  44,8 130,1 276,8 299,9 282,1 714,9 904,2 813,7 732,5 

Bruttomarginal, % 15 21 33 36 41 44 49 49 49 

Försäljningskostnader -69,0 -64,0 -58,6 -55,8 -58,5 -50,8 -43,1 -45,8 -36,9 

Administrationskostnader -66,3 -40,6 -33,0 -37,2 -34,8 -37,7 -27,4 -34,5 -17,6 

Utvecklingskostnader -82,6 -99,8 -84,7 -101,3 -105,5 -112,5 -81,3 -60,0 -50,3 

Övriga rörelseintäkter/kostnader -1,8 33,7 -48,1 -33,6 -12,5 6,1 12,1 1,7 -9,0 

Rörelseresultat  -174,9 -40,6 52,4 72,0 70,8 520,0 764,5 675,1 618,7 

Rörelsemarginal, % -60 -7 6 9 10 32 41 41 41 

Finansiella intäkter och -kostnader -13,4 -0,1 13,1 -24,7 -1,1 27,4 2,6 34,7 -29,5 

Resultat före skatt -188,3 -40,7 65,5 47,3 69,7 547,4 767,1 709,8 589,2 

Periodens skattekostnad 40,1 24,2 -15,4 -14,5 -15,8 -124,1 -169,6 -155,4 -129,7 

Periodens resultat -148,2 -16,5 50,1 32,8 53,9 423,3 597,5 554,4 459,5 

Övrigt totalresultat 13,3 4,9 -12,6 -7,3 -0,2 0,0 0,1 0,3 - 

Periodens totalresultat -134,9 -11,6 37,5 25,5 53,7 423,3 597,6 554,7 459,5 

 

Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen 

MKR 
31-mar 

2018 
31-dec 

2017 
30-sep 

2017 
30-jun 

2017 
31-mar 

2017 
31-dec 

2016 
30-sep 

2016 
30-jun 

2016 
31-mar 

2016 

SEK/USD-kurs på bokslutsdagen 8,36 8,23 8,11 8,47 8,93 9,10 8,62 8,48 8,15 

Tillgångar                   

Immateriella anläggningstillgångar 1 220,1 1 188,3 1 134,7 1 148,4 87,7 71,4 80,2 87,1 65,8 

Materiella anläggningstillgångar 43,5 46,6 40,0 40,5 37,8 29,2 23,6 23,1 24,4 

Finansiella anläggningstillgångar - - 0,1 1,4 1,3 - 0,1 1,0 1,0 

Summa anläggningstillgångar 1 263,6 1 234,9 1 174,8 1 190,3 126,8 100,6 103,9 111,2 91,2 

Varulager  720,8 646,1 669,6 818,4 1 047,5 672,7 373,0 243,7 193,9 

Kundfordringar 385,2 437,5 592,9 451,0 641,6 1 132,1 1 341,5 1 086,7 725,2 

Övriga fordringar 347,0 284,0 210,9 157,8 388,4 413,7 23,7 24,5 23,6 

Förutbetalda kostn. och uppl. int. 29,5 29,1 23,7 26,3 28,8 21,7 9,5 8,3 9,3 

Likvida medel 534,2 920,2 1 011,2 933,7 798,4 1 162,2 931,7 1 618,3 1 321,2 

Summa omsättningstillgångar 2 016,7 2 316,9 2 508,3 2 387,2 2 904,7 3 402,4 2 679,4 2 981,5 2 273,2 

Summa tillgångar  3 280,3 3 551,8 3 683,1 3 577,5 3 031,5 3 503,0 2 783,3 3 092,7 2 364,4 

Eget kapital och skulder                   

Eget kapital   2 195,9 2 330,8 2 342,4 2 304,9 2 279,4 2 226,1 1 772,2 1 990,1 1 673,1 

Uppskjuten skatteskuld 188,2 189,8 200,0 207,0 135,5 136,3 - - - 

Långfristiga skulder 50,9 221,9 243,3 254,1 - - - - - 

Leverantörsskulder  210,8 268,0 362,9 234,9 405,5 821,6 697,6 617,7 465,7 

Aktuella skatteskulder 1,1 1,5 0,8 0,4 0,8 54,1 42,8 273,9 126,6 

Övriga kortfristiga skulder  385,8 349,9 359,1 392,6 6,1 6,7 4,9 5,4 3,3 

Upplupna kostn. förutbet. int. 247,6 189,9 174,6 183,6 204,2 258,2 265,8 205,6 95,7 

Summa kortfristiga skulder 845,3 809,3 897,4 811,5 616,6 1 140,6 1 011,1 1 102,6 691,3 

Summa eget kapital och skulder 3 280,3 3 551,8 3 683,1 3 577,5 3 031,5 3 503,0 2 783,3 3 092,7 2 364,4 
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Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen 

MKR 
Jan-mar 

2018 
Okt-dec 

2017 
Jul-sep 

2017 
Apr-jun 

2017 
Jan-mar 

2017 
Okt-dec 

2016 
Jul-sep 

2016 
Apr-jun 

2016 
Jan-mar 

2016 

Resultat före skatt -188,3 -40,7 65,5 47,3 69,7 547,4 767,1 709,8 589,2 

Just. poster som ej ingår i kassaflöde 32,4 28,9 17,9 76,3 13,0 -10,6 13,1 -24,3 36,5 

Betald inkomstskatt -34,0 -56,4 -62,7 -156,2 -70,1 24,2 -401,4 -8,1 -112,7 

Förändring av varulager -74,7 23,6 148,8 229,1 -374,8 -299,5 -129,5 -49,8 -40,9 

Förändring av rörelsefordringar 60,2 111,0 -99,4 560,1 508,7 -192,9 -255,2 -361,3 -103,6 

Förändring av rörelseskulder 0,6 -68,1 104,6 -228,6 -470,6 117,4 140,4 264,1 -89,0 

Kassaflöde fr. den löpande verks. 1) -203,8 -1,7 174,7 528,0 -324,1 186,0 134,5 530,4 279,5 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -56,6 -75,5 -79,9 -874,8 -40,8 -13,5 -7,9 -30,1 -26,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet  -124,3 -26,0 - 508,1 -0,4 30,8 -815,5 -237,8 66,8 

Periodens kassaflöde -384,7 -103,2 94,8 161,3 -365,3 203,3 -688,9 262,5 319,5 

Likvida medel vid periodens början 920,2 1 011,2 933,7 798,4 1 162,2 931,7 1 618,3 1 321,2 1 031,3 

Effekt av omräkn.diff. på likvida medel 1) -1,3 12,2 -17,3 -26,0 1,5 27,2 2,3 34,6 -29,6 

Likvida medel vid periodens slut 534,2 920,2 1 011,2 933,7 798,4 1 162,2 931,7 1 618,3 1 321,2 
 

 

Verkligt värde och bokfört värde på finansiella skulder och tillgångar 

MKR 

 

  

  2018-03-31 2017-03-31 

      
Bokfört 

värde 
Verkligt 

värde 
Bokfört 

värde 
Verkligt 

värde 

Finansiella tillgångar                 

Kortfristiga finansiella tillgångar:                 

Låne och kundfordringar:                 

Kundfordringar         385,2 385,2 641,6 641,6 

Likvida medel         534,2 534,2 798,4 798,4 

Finansiella tillgångar totalt         919,4 919,4 1 440,0 1 440,0 

Finansiella skulder                 

Långfristiga finansiella skulder:                 

Långfristiga lån         50,9 50,9 - - 

Kortfristiga finansiella skulder:                 

Kortfristig del av långfristiga lån         298,4 298,4 - - 

Återstående del av köpeskilling för 
förvärv dotterbolag 

        77,1 77,1 - - 

Leverantörsskulder         210,8 210,8 405,5 405,5 

Finansiella skulder totalt         637,2 637,2 405,5 405,5 

                  

Per kategori:                 

Låne- och kundfordringar         919,4 919,4 1 440,0 1 440,0 

Finansiella tillgångar totalt         919,4 919,4 1 440,0 1 440,0 

Finansiella skulder till upplupet 
anskaffningsvärde 

        637,2 637,2 405,5 405,5 

Finansiella skulder totalt         637,2 637,2 405,5 405,5 
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Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget 

MKR 

    Jan-mar 
2018 

Jan-mar 
2017 

Jan-dec 
2017     

Intäkter     285,9 685,9 2 955,5 

Kostnad sålda varor      -236,5 -403,8 -1 957,6 

Bruttoresultat      49,4 282,1 997,9 

Försäljningskostnader     -68,5 -58,5 -231,8 

Administrationskostnader     -69,7 -39,3 -162,8 

Utvecklingskostnader       -79,8 -105,5 -382,3 

Övriga rörelseintäkter/kostnader      -1,9 -12,5 -70,7 

Rörelseresultat      -170,5 66,3 150,3 

Finansiella intäkter och -kostnader     -0,7 -1,1 0,1 

Resultat efter finansiella poster     -171,2 65,2 150,4 

Bokslutsdispositioner     - - -74,0 

Resultat före skatt     -171,2 65,2 76,4 

Inkomstskatt     38,3 -14,5 -18,4 

Periodens resultat      -132,9 50,7 58,0 
 

 

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget 

MKR 

    31-mar 
2018 

31-mars 
2017 

31-dec 
2017     

Tillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar     256,0 86,3 230,1 

Materiella anläggningstillgångar     35,8 33,9 39,2 

Finansiella anläggningstillgångar     891,2 16,0 864,8 

Summa anläggningstillgångar     1 183,0 136,2 1 134,1 

Varulager     720,8 1 047,5 646,1 

Kundfordringar     384,5 641,6 437,3 

Övriga kortfristiga fordringar     384,9 412,0 306,7 

Kassa och bank     497,0 774,8 878,9 

Summa omsättningstillgångar     1 987,2 2 875,9 2 269,0 

Summa tillgångar     3 170,2 3 012,1 3 403,1 

Eget kapital och skulder           

Eget kapital     1 623,6 1 749,1 1 756,5 

Obeskattade reserver     724,0 650,0 724,0 

Långfristiga skulder     50,9 - 221,9 

Leverantörsskulder     209,4 403,8 266,9 

Aktuella skatteskulder     - - - 

Övriga kortfristiga skulder     562,3 209,2 433,8 

Summa kortfristiga skulder     771,7 613,0 700,7 

Summa eget kapital och skulder     3 170,2 3 012,1 3 403,1 
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Nyckeltal för koncernen 

  

    Jan-mar 
2018 

Jan-mar 
2017 

Jan-dec 
2017     

Intäkter, Mkr     289,7 685,9 2 966,0 

Intäkter förändring, %     -58 -54 -55 

Bruttomarginal, %     15 41 33 

Rörelsemarginal, %     -60 10 5 

Vinstmarginal, %     -51 8 4 

EBITDA, Mkr     -148,7 85,4 234,0 

Avkastning på eget kapital, %     -6 2 5 

Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr     -203,8 -324,1 376,9 

Soliditet, %     67 75 66 

Investeringar, Mkr     -56,6 -40,8 -1 071,0 

Medelantal anställda     401 339 388 

Eget kapital/aktie, kr            

- före utspädning     6,99 7,26 7,42 

- efter utspädning     6,99 7,26 7,42 

Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, kr             

- före utspädning     -0,65 -1,03 1,20 

- efter utspädning     -0,65 -1,03 1,20 

Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental       313 967 313 967 313 967 

Genomsnittligt utestående aktier, tusental           

- före utspädning     313 967 313 967 313 967 

- efter utspädning     313 967 313 967 313 967 

Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut       8,05 36,14 15,81 
 

 

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen 

MKR 

Jan-mar 

2018 

Okt-dec 

2017 

Jul-sep 

2017 

Apr-jun 

2017 

Jan-mar 

2017 

Okt-dec 

2016 

Jul-sep 

2016 

Apr-jun 

2016 

Jan-mar 

2016 

Intäkter, Mkr  289,7 615,3 841,4 823,4 685,9 1 618,7 1 862,3 1 666,1 1 491,2 

Intäkter förändring % -58 -62 -55 -51 -54 20 93 274 966 

Bruttomarginal, %  15 21 33 36 41 44 49 49 49 

Rörelsemarginal, %  -60 -7 6 9 10 32 41 41 41 

Vinstmarginal, %  -51 -3 6 4 8 26 32 33 31 

EBITDA, Mkr  -148,7 -17,5 77,2 88,9 85,4 535,8 779,7 685,8 625,6 

Avkastning på eget kapital, % -6 0 2 1 2 25 41 35 33 

Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr -203,8 -1,7 174,7 528,0 -324,1 186,0 134,5 530,4 279,5 

Soliditet, %  67 66 64 64 75 64 64 64 71 

Investeringar, Mkr  -56,6 -75,5 -79,9 -874,8 -40,8 -13,5 -7,9 -30,1 -26,8 

Medelantal anställda   401 416 406 374 339 293 259 224 179 

Eget kapital/aktie, kr                     

- före utspädning 6,99 7,42 7,46 7,34 7,26 7,11 5,68 6,22 5,18 

- efter utspädning  6,99 7,42 7,46 7,34 7,26 7,09 5,60 6,13 5,14 

Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, kr                   

- före utspädning -0,65 -0,01 0,56 1,68 -1,03 0,60 0,42 1,65 0,87 

- efter utspädning -0,65 -0,01 0,56 1,68 -1,03 0,59 0,42 1,63 0,86 

Antal aktier vid periodens slut, tusental  313 967 313 967 313 967 313 967 313 967 313 097 312 272 320 007 322 696 

Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut   8,05 15,81 22,81 30,77 36,14 62,85 100,50 81,30 94,40 
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Rullande 12 månaders nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen 

  
Apr-mar  
2017/18 

Jan-dec 
2017 

Okt-sep 
2016/17 

Jul-jun 
2016/17 

Apr-mar 
2016/17 

Jan-dec 
2016 

Okt-sep 
2015/16 

Jul-jun 
2015/16 

Apr-mar 
2015/16 

Intäkter, Mkr 2 569,8 2 966,0 3 969,4 4 990,3 5 833,0 6 638,3 6 371,1 5 472,8 4 251,8 

Bruttoresultat, Mkr  751,6 988,9 1 573,7 2 201,1 2 714,9 3 165,3 3 078,6 2 605,1 1 950,4 

Bruttomarginal, %  29 33 40 44 47 48 48 48 46 

Rörelseresultat, Mkr -91,1 154,6 715,4 1 427,5 2 030,6 2 578,5 2 581,0 2 160,9 1 556,4 

Rörelsemarginal, % -4 5 18 29 35 39 41 39 37 

EBITDA,Mkr -0,1 234,0 787,5 1 490,0 2 086,9 2 627,1 2 625,8 2 200,2 1 594,6 
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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 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 minskat med återköpta aktier i eget förvar. 

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 utestående 
aktier 

Moderbolagets vägda genomsnittliga antal utestående aktier vid periodens 
slut. 

Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning. 

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

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. 

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. 

 


