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ÅRET I KORTHET

Förvärv och samarbeten
• FPC förvärvar tekniklicensierings- och ASIC-utvecklingsföretaget  

Anacatum Design  

• FPC förstärker patentportföljen genom patentförvärv.

• FPC utser World Peace Industrial till ny distributör i Asien.

• Trustonic och FPC samarbetar för att tillhandahålla säker  
biometri för mobiler och tablets.

• FPC bekräftar samarbete med Zwipe avseende  
FPCs touchsensorer för biometriska kort.

• Touchskärmtillverkaren Atmel och FPC  
ingår strategiskt partnerskap inom  
biometrisk fingeravtryckslösning  
och touchskärmslösningar.

I siffror
FÖRSÄLJNING

233MKR (95,4)

BRUTTORESULTAT

71,6 MKR (39,2)

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-145,2 MKR (-33,0)

BRUTTOMARGINAL

31% (41%)

JUSTERAD BRUTTOMARGINAL* 

46% (56%)

RESULTAT PER AKTIE 

-2,47 KR (-0,60)

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 

101,9 MKR (211,7)

ORDERSTOCK VID PERIODENS SLUT 

71 MKR (22,8)

2010 2011 2012 2013 2014
Nettoomsättning, Mkr 60,9 68,6 10,3 95,4 233,6

Justerat Bruttoresultat, Mkr 30,8 38,7 6,8 53,9 106,7

Justerad Bruttomarginal, % 51 56 66 56 46

Bruttoresultat, Mkr 20,4 -37 -5,7 39,2 71,6

Bruttomarginal, % 33 -46 -55 41 31

Rörelseresultat, Mkr 1,6 2,7 -38,7 -34 -145,2

Rörelsemarginal, % 2,6 5 -375 -36 -62

EBITDA, Mkr 8,3 8,2 -27,9 -21,4 -83,6

Resultat efter finansiella poster 2 3,4 -38,1 -32,9 -145,2

Resultat per aktie, Kr 0,05 0,08 -0,84 -0,65 -2,52

Soliditet, % 90 91 87 87 71

Antal medarbetare 19 22 28 80 175

Breddad produktportfölj 
med touchsensorer: 

Smartphone- och tabletapplikationer* 
Swipesensor: 

*FPC kan på grund av förekommande sekretessklausul i leveransavtal inte redogöra för alla modeller

FPC1020Gionee T1 
smartphone

FPC1025             Vivo  
smartphone

FPC1150Fujitsu FPC1155Huawei Ascend 
Mate 7

Oppo N3

Touchsensor: 
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FPCs affär allt starkare

Stor marknadspotential

Tydliga drivkrafter

Fingeravtrycksbiometri på brett intåg 

Ekosystemet för fingeravtrycksteknologin 
etableras  
(läs mer om ekosystemet på sid 12)

Fingeravtryckssensorn etableras på 
mobilmarknaden världens största marknad, 
mobilmarknaden, mätt i volym och värde 

Ökande efterfrågan på FPCs erbjudande och reella 
kundsamarbeten

 

VD har ordet ........................sid 4 Marknaden ............................sid 8 Bred produktportfölj .... sid 14

Marknadsförväntningarna börjar  
bekräftas

Den ökade orderingången som påbörjades under 
fjärde kvartalet 2014 och som fortsatte första 
kvartalet 2015 ses som bekräftelse på bolagets 
marknadsförväntningar

Stark teknik

Hög utvecklingsförmåga och takt

FPC en av få aktörer med en teknikplattform i 
framkant 

Stark produktportfölj med touchsensorer för 
flexibel integration i smartphones

Stark patentportfölj som skapar höga 
etableringshinder 

Ledning  

Management med bred erfarenhet av utveckling, 
produktion, marknadsföring och försäljning av 
applikationer till mobilmarknaden.
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Väsentliga händelser efter årets utgång 
(t.o.m. 15 april 2015)

• FPC erhåller tre order på touchsensorer om totalt 275 Mkr

• Ytterligare touchsensormodeller introduceras; FPC1140 och FPC1145

• FPC och modultillverkaren O-Film inleder samarbete kring touchsensorer

• Ledningsgruppen förstärks från 1 april 2015 med Henrik Sundell som chefsjurist.

• FPC uppdaterar försäljningsprognos för första kvartalet 2015

Omsättningen 
ökade från 95,4 
till 233,6 Mkr.

+145% 4+2

Nya  
touchsensorer 
introducerades 
2014 och början 

av 2015.

275 MKR

Tre order på 
touchsensorer 
början på 2015.
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MARKNADEN ÄR HÄR

Efter ett intensivt utvecklingsår ser vi början på en bred  
industriell utrullning av framför allt touchsensorer. Vi står  
redo att möta en starkt ökad efterfrågan.

Marknaden tar nu fart. Efter Apples 
introduktion av fingeravtryckssensor i 
sina smartphones och tablets har övriga 
smartphoneaktörer svarat genom att 
erbjuda produkter med motsvarande 
funktioner och erbjudande.

Vi bedömer att efterfrågan främst 
drivs av behovet av säkra betalningar, 
där kopierbara pinkoder och lösenord 
ersätts av enkel och användarvänlig 
verifiering med fingeravtryckssensorn.

Ett påtagligt tecken på marknadens 
intentioner är förtroendet vi fått från 
Huawei vad gäller vår touchsensor 
FPC1020 som är integrerad i deras 
toppsegmentprodukt Ascend Mate7, en 
telefon som definierat en helt ny nivå vad 
gäller användarupplevelsen för säker 
användaridentifiering och säkra betal-
tjänster. Jag kan inte tänka mig ett bättre 
sätt att skapa ett beständigt intryck på 
marknaden, och vi är speciellt glada över 
att vi med vår teknologi bidragit till en 
stor kommersiell framgång för vår kund.

Viktiga investeringar 
Medel från de nyemissioner som 
gjordes 2013 och början av 2014 har varit 
avgörande för att kunna göra betydande 
investeringar under 2014. Främst har 
de gjorts i kompetens för att kunna öka 

utvecklingstakten. Organisationen växte 
under 2014 påtagligt i antal med- 
arbetare, från 80 till 175 medarbetare, 
knutna till oss antingen i anställnings- 
eller konsultavtal. Tillväxten har även 
skett genom förvärv av företag med 
spetskompetens. Under året förvärvade 
vi tekniklicensierings- och ASIC- 
utvecklingsföretaget Anacatum Design. 
I tillägg till egna patentansökningar för 
att skydda vår teknologi inom touch-
sensorer stärkte vi vår patentportfölj 
ytterligare med patent från tredje part.

Strategiska samarbeten
För att stå starka på marknaden utgör 
strategiska samarbeten med partners 
en viktig väg. Speciellt viktigt har varit 
att vi har etablerat ett antal samarbeten 
med modulleverantörer vilket ger oss 
bredare möjligheter att nå smartphone-
leverantörerna med vårt erbjudande.

Nya samarbeten inleddes under 2014 
med amerikanska mjukvaruintegratören 
Trustonic för att tillhandahålla säker 
biometri för smartphones och tablets, 
touchskärmtillverkaren Atmel för finger- 
avtrycks- och touchskärmslösningar 
samt kinesiska modultillverkaren O-film 
på den för oss betydelsefulla kinesiska 
marknaden.

Ett samarbete inleddes också med 
norska Zwipe för integration av touch-
sensorer i biometriska kort. Zwipe har 
i sin tur annonserat ett samarbete med 
MasterCard, där vår teknologi planeras 
införas kommersiellt under senare delen 
av 2015. Det är onekligen en intressant 
marknadsmöjlighet som vi ska ta vara på.

Bred touchsensor-por tfölj
Det är framför allt smartphonetill-
verkarnas efterfrågan som styrt vårt 
utbud. Den efterfrågade sensortypen 
touchsensorn lämpar sig väl för säker 
och bekväm inläsning av fingeravtrycket. 
Vi har tagit fram en bred produktportfölj 
med nu sex olika touchsensormodeller 
för att kunna erbjuda flera olika integra-
tionsmöjligheter i en smartphone. 

… med hög förädlingsgrad …
Samtidigt ökar vi förädlingsgraden för 
att kunna möta efterfrågan med ett 
bredare systemerbjudande. Vårt unika 
touchsensorerbjudande omfattar vår 
kiselbaserade sensor med vår egen 
paketeringslösning, en väl fungerande 
algoritm som möjliggör en så effektiv 
sensoryta som möjligt samt mjukvara 
för integration i smartphonens system.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEVD HAR ORDET

Intensivt utvecklingsarbete …
FPCs erbjudande är resultatet av ett 
intensivt utvecklingsarbete som fortgår. 
FPC är en högteknologisk verksamhet 
som förutsätter en kompetent organisa-
tion med verklig spetskompetens inom 
samtliga teknikområden. Det är ingen 
tom fras när jag säger att utan våra 
medarbetares dedikerade arbete hade vi 
inte kommit dit där vi är idag. 

… med säkrad leveranskapacitet …
Det är inte bara våra produkters 
prestanda som avgör kundernas vilja att 
vända sig till oss. Det är betydande voly-
mer som kommer i fråga och förmågan 
att kunna lansera nya modeller i tid är 
avgörande för våra kunder. Vi har därför 
lagt ner stor möda och tid tillsammans 
med våra samarbetspartners i produk-

tionsledet för att svara upp mot den 
förväntade leveransförmågan. De stora 
volymorder vi tecknat på senare tid visar 
att våra kunder litar på oss även i det 
hänseendet.

… och breddat distributionsled
Vi har också stärkt vår kontaktyta mot 
marknaden med fler distributörer. 
Vi kan fokusera på de viktiga initiala 
kundkontakterna för att skapa förtro-
ende och genomföra kundspecifika 
utvecklingsprojekt.

Kraftigt ökade intäkter 2015
Vi möter upp det stora intresset från 
marknaden att integrera touchsensorer 
i smartphones med en kompetent 
organisation, en stark produktportfölj 
och säkrad leveransförmåga. Därför 

Därmed inleds nästa fas i FPCs 
historia, att stå som en långsiktig, 
innovativ och industriell partner 
som gör verklighet av visionen 
”Beyond keys and pins”.

bedöms intäkterna under 2015 kraftigt 
stiga jämfört med föregående år och 
överstiga en miljard kronor. Därmed 
inleds nästa fas i FPCs historia, att 
stå som en långsiktig, innovativ och 
industriell partner som gör verklighet 
av visionen ”Beyond keys and pins”.

Jörgen Lantto 

 Tf VD
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AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH 
STRATEGIER

Vision 
FPC ska vara den ledande leverantören 
av komponenter och system för verifie-
ring av fingeravtryck. 

Mission
Bortom nycklar och pinkoder – FPC 
möjliggör en lätthanterlig tillvaro genom 
säker verifiering av identiteten.

Affärsidé 
FPC utvecklar och säljer ledande 
biometriska produkter och lösningar till 
företag som utvecklar säkerhets och 
bekvämlighetssystem.

Framtidsutsikter
FPC har inte kvantifierat något lönsam-
hetsmål utan lämnar enbart bedömd 
omsättning. Baserat på marknadens 
stora intresse bedöms omsättningen för 
2015 öka kraftigt och överstiga 1 000 Mkr.
 

Utdelningspolicy
Bolagets kassaflöde under de kommande 
åren ska användas för att finansiera 
fortsatt expansion. Detta innebär att 
styrelsen i FPC inte har för avsikt att 
föreslå utdelning för de kommande året. 
Styrelsen kommer årligen att pröva den 
fastlagda utdelningspolicyn.

Strategier
Produktstrategi
FPC ska vara en leverantör av komponen-
ter och system för fingeravtrycksverifika-
tion bestående av hård- och mjukvara.

FPC fokuserar på sensorer med 
marknadsledande systemprestanda i 
hög förädlingsgrad, dvs sensorer med 
medföljande paketering, algoritmer och 
mjukvara.

FPC ska utveckla och marknadsföra 
komponenter i tre produktkategorier; 
främst touchsensorer men även area- och 
linjesensorer.

Utvecklingsstrategi
FPC driver utveckling i egen regi av de 
centrala delarna inom fingeravtrycks- 
sensorn, kisellösning, algoritm, mjuk-
vara för avläsning och kommunikation 
samt paketering. Systemanpassningar, 
till exempel implementering i en smart-
phone, sker i nära samarbete med 
kunder och andra systemleverantörer.

FPC ska aktivt delta i branschsamar-
beten för utveckling av ekosystemet för 
fingeravtrycksteknologin.

Strategiskt aktiva samarbeten
FPC ska aktivt delta i samarbeten med 
andra aktörer i ekosystemet för fingerav-
trycksteknologin.

Patentstrategi
FPC arbetar med en aktiv patentstrategi 
med löpande registrering av nya patent 
och följer noga marknaden för att 
utvärdera nya möjligheter till exploate-
ring av  patent samt att  identifiera och 
vidta åtgärder mot eventuella intrång i 
bolagets befintliga patent. Patent- 
portföljen kan även kompletteras med 
patent som köps av tredje part.

Produktionsstrategi
FPCs produktion sker genom nära  
samarbete med utvalda underleverantörer. 
All tillverkning ska ske på prognoser 
baserade på kunders och distributörers 
information.

Marknads och säljstrategi
Fingeravtryckssensorer ska aktivt mark-
nadsföras främst mot OEM av smart- 
phones men även mot modultillverkare 
där FPCs sensorer ingår i modulerna till 
smartphone och andra bärbara appli-
kationer såsom t ex tablets, men även 
mot andra vertikala marknader såsom 
biometriska kort, låstillverkare och 
tidrapporteringssystem. Försäljningen 
sker både direkt och via distributörer 
till producentledet. FPC ska delta aktivt 
i säljarbetet. Som ett led i lanseringen 
av sensorer ska bolaget aktivt delta i 
utvecklingsprojekt tillsammans med 
mobiltillverkare och leverantörer av 
delsystem. Geografiskt sker marknads-
bearbetningen i Asien, framför allt i Kina, 
men även i Taiwan, Sydkorea, Singapore, 
Japan samt i USA och Europa.
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AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH 
STRATEGIER

FPC fokuserar 
på sensorer med 
marknadsledande 
systemprestanda
med hög förädlings-
grad, dvs sensorer 
med medföljande
paketering, algorit-
mer och mjukvara.
FPCs kapacitiva
sensorteknologi 
utgör grunden i 
bolagets affär.  
 
Bilden visar ett scannat 
fingeravtryck med en FPC 
touchsensor.

Läs mer om FPCs 
produkter på sidan 14.
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Marknaden

SMARTPHONEMARKNADEN 
DRIVER STARKT 
Marknaderna för fingeravtryckssensorer ökar i bredd och  
tillämpning, då främst smartphonemarknaden. FPC redogör  
här för de marknader som bolaget prioriterar mest.

MUSD

Smartphones                   PCs                   TV sets                  Tablets                   Video game consoles

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2013A                               2014E                               2015E                              2016E                               2017E                              2018E                  

Smar tphone-marknaden – världens 
största i enheter och värde
Smartphonemarknaden är den enskilt 
största marknaden för FPC. Antalet 
producerade smartphones för år 2015 
beräknas ligga runt 1,2 miljarder enheter 
att jämföra med tablets som beräknas 
enligt Deloittes teknologitrendrapport 
för 2015.

Smartphonevolymen är ansenlig  
och väntas överstiga antalet PC, tv- 
apparater, tablets och spelkonsoler, 
sammantaget, fram till och med 2018 
enligt Deloittes tekniktrendrapport. 
Deloitte konstaterar också att  

omsättningshastigheten i smartphone 
väntas kraftigt överstiga de andra 
apparaterna. Konsumenterna anses ha 
en betydligt högre vilja att uppgradera sin 
smartphone. En av anledningarna till ökad 
omsättning är just nya funktioner såsom 
en fingeravtryckssensor enligt Deloitte.

Ökande användningsmöjligheter
En smartphone har ett brett användnings-
område där internetuppkopplingen är 
central. Antalet tillämpningar ökar hela 
tiden. I kombination med att flertalet tjäns-
ter är molnburna, dvs inte lokalt lagrade 
på smartphone, ökar också säkerhets- och 

bekvämlighetsaspekten vid inloggning och 
användning av de olika tjänsterna. 

En huvudfunktion är mobila betal-
tjänster, till exempel kinesiska Alipay, 
som etableras med ledande aktörer inom 
betalningsområdet. Detta är en stark 
drivkraft för smartphonetillverkarna att 
införa fingeravtryckssensorer.

För närvarande dominerar pinkoder och/
eller lösenord, främst för att låsa upp en 
smartphone men det biometriska finger-
avtrycket vinner mark. En typisk användare 
låser upp telefonen 150 gånger per dag 
enligt Huawei. En fingeravtryckssensor gör 
det säkrare och bekvämare. 

Källa
 Deloitte TMT Predictions 2015
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MARKNADER

Functionality                                                      Tim
ing                                                           
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Apple driver 
Apple har drivit marknaden för finger- 
avtryckssensorer i smartphone och 
tablet (surfplatta). Sedan hösten 2014 har 
Apples samtliga smartphones och tablets 
fingeravtryckssensorer. Apples drivkraft 
är att öka själva enhetens säkerhet, dvs 
ett hinder att öppna den men också för att 
öka såväl säkerhet som bekvämlighet vid 
betalning med hjälp av ”Apple Pay digital 
wallet service”. Andra aktörer börjar 
också tillåta Apples fingeravtrycks- 
identifiering, bland annat låter de brittiska 
bankerna RBS och NatWest sina kunder 
komma åt sina konton via bankernas app 
med ett fingeravtryck.

Android följer snabbt
Det dominerande operativsystemet 
Android svarar för merparten av tillverkade 
smartphones, nära 80 procent 2014. 
Applicering av fingeravtryckssensorer 
väntas ske i en kraftigt ökande omfattning. 
De mer brett introducerade smartphone-
modellerna som hitintills fått en sensor är 
inom det sk high end-segmentet, dvs de 
dyraste modellerna. Bland dessa märks 
Huaweis Mate 7 med FPCs touchsensor 
och Samsungs Galaxy S6 (som har en 
sensor från en konkurrent). Produktions-
volymen för Samsung Galaxy S6 är inte 
känd men tros enligt branschbedömare 
överstiga initialt 20 miljoner enheter redan 
som förbeställd volym. 

Efterfrågan tros öka hos  
konsumenterna
Deloitte konstaterar i sin tekniktren-
drapport för 2015 att efterfrågan på 
fingeravtryckssensorer i smartphones 
styrs av två faktorer – enkelhet att logga 
in och autentisera samt att konsumenten 
vill ha nya funktioner i sin smartphone.

Känt introduktionsmönster
Fingeravtryckssensor-teknologin följer i 
stort samma introduktionsmönster som 
många andra nya teknologier. Initialt börjar 
introduktionen i de dyraste modellerna 
och följs därefter i mellanprissegmentet 
och så småningom lågprissegmentet. 
Penetrationsgraden, dvs hur många av 
modellerna som får en sensor följer också 
prissegmenten där de dyraste väntas 
ha full penetration, flertalet i mellan-
prissegmenten och lägre penetration i 
lågprissegmenten. Samtidigt är volymför-
hållandena omvända där de största voly-
merna återfinns i lågprissegmenten. Detta 
mönster innebär att volymerna kommer 
att öka väsentligt i takt med penetrationen i 
mellan- och lågprissegmenten. 

5,5 miljarder användare av  
biometriutrustade smartphones 
och bärbart år 2019 
Goode Intelligence beräknar att det 
kommer att finnas 5,5 miljarder använ-
dare av biometriutrustade smartphones 
och bärbart år 2019. De bedömer att 
biometrin kommer främst utgöras av 
fingeravtryckssensorer. Drivkrafterna för 
denna implementation är följande enligt 
Goode:
• Bekvämlighet
• Ersättning för lösenord och pinkoder
• Betalning via mobilen
• Ökad användning av smartphone av 

företagare
• Identifiering för uppkoppling mot 

sakernas internet (internet of things)

Drivkrafter för nytt smartphone-köp
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En fingeravtryckssensor i en smartphone är en av de funktioner som kan påverka 
viljan att köpa en ny.

Källa
Deloitte, TMT predictions 2015
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Stor t marknadsvärde
Marknadsbedömaren IHS bedömer att 
fingeravtryckssensormarknaden för 
smartphones och tablets kommer att 
öka sin omsättning från cirka 500 MUSD 
år 2013 till 1,7 miljarder MUSD år 2020. 
Mesta av marknaden kommer att ske 
i Asien, där merparten av underleve-
rantörer och OEM-tillverkare finns. IHS 
bedömer också att det är framför allt 
touchsensorer som tas med i beräk-
ningen. 

Bank & finans
Bankkontor – inloggning/transaktion
FPC är marknadsdominerande i den 
Kinesiska banksektorn med bolagets 
areasensor som återfinns hos flertalet av 
de Kinesiska storbankerna och provinsban-
kerna, totalt drygt 50 olika bankkoncerner.

De används främst för autentisering 
av bankanställda för att kunna utföra 
transaktioner och löpande bankarbete. 
Den Kinesiska marknaden bedöms  
som mer mogen jämfört med smart- 
phonemarknaden och har inte samma 
betydande volymer.  

Biometriska kort
FPC adresserar även betalkortsmarkna-
den genom applicering av en touchsensor 
i betalkortet. Korten kallas även för 
smartcards och går under begreppet 
biometriska kort i kortbranschen. Med 

ökat teknikinnehåll, fingeravtryckssensor 
och nfc-chip (trådlös kontakt på nära håll) 
i ett betalkort kan användningen ske mer 
brett och med högre säkerhet.

Ett initialt projekt sker i samarbete 
med norska Zwipe för Mastercard. Tack 
vare att de nya tunnare touchsensorerna 
kan appliceras i betalkort öppnar sig en 
ny marknad. 

Enligt Nilson institute uppgick antalet 
betalkort globalt år 2012 till 14,4 miljarder 
stycken och beräknas öka till 20,5 miljar-
der år 2017, med största ökningen i Asien. 
Nilson institute konstaterar samtidigt att 
bedrägerivolymen uppgick till cirka 10 
miljarder USD år 2012, eller drygt 5 cent 
per 100 USD. Kortutgivarna består dels 
av finansiella aktörer som domineras av 
Visa, följt av Mastercard och American 
Express. En annan stor aktörsgrupp är så 
kallade private label-utgivare.

FPC marknadsför sina produkter mot 
både kortutgivare men även korttillver-
kare som levererar till ett flertal utgivare.

FPC ser att denna marknad befinner 
sig i ett startskede nu och kan bli bety-
dande på sikt. Introduktion av betalkort 
med en touchsensor sker troligen i 
high-end-skiktet av kortkunder.

Andra ver tikala marknader
FPC har historiskt adresserat ett flertal 
vertikala marknader eller marknadsni-
scher där FPCs produkter har/kan få 

avsättning. Dessa omfattar olika typer 
av lås för skåp, t ex medicinskåp inom 
vården och dörrar, framför allt lägenhets- 
och kontorsdörrlås. Samma princip som 
gäller för betalkort kan också användas 
för passerkort.

En annan marknad är system för 
tidsrapportering på arbetsplatser, enkelt 
uttryckt biometriska stämpelklockor.  

I jämförelse med smartphonemarkna-
den varierar volymerna och är generellt 
lägre men uppvägs med ofta betydligt 
högre rörelsemarginaler.

Konkurrens – befintliga inlogg-
nings- och säkerhetssystem
Största konkurrensen i nuläget är 
fortsatt användning av befintliga inlogg-
nings- och säkerhetssystem, till exempel 
nycklar, lösenord, pinkoder. Ökad 
tillgång till sekretesskyddad information 
via internet och låg säkerhet i flertalet 
andra system driver användningen av 
biometrisk igenkänning.

Olika biometriska metoder
Fingeravtryckssensorn är den domine-
rande av flera biometriska identifierings-
metoder. Andra metoder är ansiktes/ögon/
iris-igenkänning som sker via en kamera, 
röst – via mikrofon, rörelsemönster – via 
touchscreen och/eller gyrosensor samt 
handflata/vener – via kiselsensor.

En kombination av olika metoder tros 
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MARKNADER

Fingeravtryckssensormarknaden 
för smartphones och tablets  
kommer att öka från cirka 500 
MUSD år 2013 till 1,7 miljarder 
MUSD år 2020

komma ske över tiden. Det kan innebära 
att användaren identifierar sig kombinerat 
med sitt fingeravtryck och ett lösenord/
pinkod. Det kan också på sikt ske genom 
kombination av mer än en biometrisk 
metod, till exempel fingeravtryck och röst 
eller med en kombination av flera fingrar.

Andra fingeravtryckssensor-aktörer
Bland aktörer med produkter på 
marknaden kan i synnerhet amerikanska 
Synaptics och kinesiska Goodix noteras. 
Det är FPCs uppfattning att bolagets 
produkter står sig väl i jämförelse. Dock 
förväntas konkurrensen från fler aktörer 
öka i takt med att marknaden växer.

”

”

FPC har en stark position på den 
Kinesiska marknaden för modul- 
och smartphoneproducenter.

Ett etablerat ekosystem  
för betalningar och  
transaktioner med  

säker verifiering är en  
stark drivkraft för  

biometrimarknaden.



FPC ÅRSREDOVISNING 2014

Beyond keys and pins12

CPU

FIDO 
client

OEM
Ser-

vice Pro-
vider

Comp-
onent

Chipset

OS

EKOSYSTEMET
För att fingeravtryckssensorerna (både hård- och mjukvara), 
ska fungera optimalt förutsätts att teknologin ingår i ett  
fungerande ekosystem genom samverkan med flera aktörer.

FPC deltar aktivt i detta system med 
samtal och samarbete med de olika 
aktörerna i ekosystemet. Detta sker i 
olika sammanhang – direkt i utvecklings-
samarbeten med FPCs kunder, genom 
FIDO och Global Platform-nätverken 
och i direktkontakt med andra aktörer i 
FPCs ekosystem. Förutom rent tekniska 
samarbeten sker också dialog som 
påvisar den gemensamma affärsnyttan. 
Framgången med fingeravtryckssensorer 
är avhängig att alla delar i ekosystemet 
är integrerade. Samtliga aktörer 
är också intressenter som ökar sin 
affärsnytta genom anpassningen.

FIDO -för en gemensam  
industristandard
FPC är medlem i FIDO 
Alliance (Fast IDentity Online), som är 
en icke vinstdriven organisation som 
verkar för en öppen och gemensam 
industristandard som minskar beroendet 
av lösenord för att autentisera använ-
dare, kallat Universal Authentication 
Framework (UAF). Mjukvaror som 
stödjer UAF har rätt att kallas för FIDO 
Ready™, efter godkännande av FIDO. 
FIDO startades 2012 och i styrelsen finns 
flertalet stora aktörer representerade 
från Microsoft, Google, Paypal, Master-
card, Visa med flera.

Global Platform – för säkrare 
informationshantering
Global Platform är en annan icke vinst- 
och branschdriven organisation som 
bland annat definierar gemensamma 
standarder för verifieringsenheter 
(i mobil, smartcard, SIM-kort etc.) 
för säkra transaktioner. FPC är valt 
som redaktör och projektledare för 
fingeravtryckssensorns säkerhetsstan-
dardisering. Även Global Platform har 
en namnkunnig styrelse med personer 
bland annat från Mastercard, Visa, ARM 
och Oracle.

OS – operativsystemen ska vara 
anpassade och stödja fingeravtrycks-
sensor- teknologin FPC har löpande 
samarbeten och kunskapsöverföring. 
Windows 8.1 stöder FPCs teknologi.

CPU – Processorernas mjukvara ska 
vara anpassad och kunna stödja 
användandet av en fingeravtryckssensor. 
FPC har löpande samarbeten.

FIDO client – (Fast IDentity Online) 
medlemmarna i FIDO (Fast IDentity 
Online) definierar en öppen industri– 
standard för säkra on-line transaktio-
ner. FPC är medlem i FIDO-nätverket 
genom vilket viktiga samarbeten och 
informationsutbyten sker.

OEM – Hårdvaruproducenter som 
producerar smartphones och tablets i 
vilka FPCs sensor kan tänkas ingå. FPC 
har löpande kundunika utvecklings- 
projekt.

Service provider – tjänsteleverantö-
rerna skapar en vidare användning av 
fingeravtryckssensorfunktionen. FPC 
har löpande samarbeten och 
kunskapsöverföring.

Component – komponenttillverkarna 
erbjuder produkter/delkomponenter 
som är utvecklade för fingeravtrycks-
sensor- teknologin. Samarbeten sker 
med ett antal komponenttillverkare.

Chipset – Mikroprocessorer som är 
anpassade till och stöder de funktioner 
som krävs för fingeravtryckssensor- 
teknologin. FPC har löpande 
samarbeten och kunskapsöverföring.
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EKOSYSTEMET

En smartphone med 
fingeravtryckssensor 
har flera fördelar, 
bland annat:
• Bekvämlighet
• Ersättning för 

lösenord och  
pinkoder

• Betalningskanal
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BRED PRODUKTPORTFÖLJ

Högteknologi i mikroskala 
FPCs tekniska unicitet bygger på kom-
binationen i konstruktion av kiselchipet 
och dess mjukvara, algoritmen för 
avläsning av fingeravtrycket.

Unikt kisel
På kiselchipets ovansida finns en matris 
med bildpunkter med mycket god 
bildfångstegenskap. Designen i FPCs 
kiselchip är mycket avancerad och unik. 
Sensorn i FPCs produkter är av kapacitiv 
typ som inte bara känner av ytan på 
fingret utan även tredimensionellt i 
djupled. Det försvårar och förhindrar 
manipulation, t ex genom att använda 
en endimensionell optisk bild av ett 
fingeravtryck.

… och unik algoritm
Mjukvaran i form av en algoritm för 
inläsning och matchning av ett finger-
avtryck har också en unicitet där FPC 
lägger betydande utvecklingsresurser 
på att optimera. Från kiselchipet leds 
den tredimensionella bilden av finger-
avtrycket till en processor som är styrd 
av en biometrisk algoritm för att matcha 
och verifiera fingeravtrycket.

Produktbredd – fingeravtryckssen-
sorer för olika applikationer 
Touchsensorn, avläser direkt en del av 
ett fingeravtryck genom att lägga fingret 
på den. Den är framtagen för applicering 
 i smartphones och tablets, t ex i 
hemknappen eller på baksidan.
I dagsläget erbjuder bolaget åtta olika 
modeller i varierande storlekar för att 
underlätta appliceringen på en smart-
phone. De allt mindre storlekarna är 
möjliga tack vare en utvecklad algoritm.

Areasensorn avläser direkt en större 
del av fingeravtrycket (jämfört med 
touchsensorn) genom att lägga fingret 
på den. Sensorn appliceras framför 
allt i separata avläsningsmoduler som 
kopplas till en dator. Aktuell version säljs 
med modellbeteckningen FPC1011F3.

Linjesensorn avläser ett fingeravtryck 
genom att dra fingret över den (swipe sen-
sor på engelska). Fingeravtrycket scannas 
in som delbilder. Aktuell version säljs med 
modellbeteckningen FPC1080A.

Sensorerna levereras i olika 
förädlingsgrad 
Wafer, där kiselchipen sitter obrutna. 
Säljs till modulleverantörer som 
tillhandahåller egen paketering.

Kiselsensor med LGA – Land Grid Array, 
sensorn är förberedd för applicering i  
t ex en mobil, förpackad med en baksida 
med kontaktytor för att kopplas till enhe-
tens processor, vanligast vid försäljning 
till modulproducenter. 

Biometrisk modul, en enhet bestående 
av sensor kopplad till en egenutvecklad 
processor, vanligast vid separat använd-
ning såsom en separat enhet för enkel 
applikation i andra vertikala/nisch- 
marknader. Modulen finns med area- 
sensorn och egna processorn FPC-AM3.

Pilotkit för testning
För att underlätta kundernas utvärdering 
och möjlighet till egen framtagning av 
prototyper/pilotserie säljs utvecklings 
och pilotkit, kallat Devkit, med FPCs 
komponenter.

FPC har en bred produktportfölj med tre typer av finger- 
avtryckssensorer för av avläsning; touch-, linje-, och areasensor. 
FPC har senaste åren i snabb utvecklingstakt satsat på en  
bred produktportfölj av touchsensorer, främst avsedd för  
marknaden för smartphone och tablets. Deras prestanda  
passar även ett flertal andra applikationer.
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Ökad säkerhet med  
biometriska kort

BRED PRODUKTPORTFÖLJ

Breda appliceringsmöjligheter

FPCs touchsensorer är framtagna med 
tanke på att passa olika applikationer på 
en smartphone beroende på en  
tillverkares preferenser och design.

För baksidan
Bland annat Huaweis 
flaggskeppsmodell Mate 7 är 
utrustad med FPCs touch-
sensor FPC1020.
 
Touchsensor
FPC1020, FPC1021 och 
FPC1025. Samtliga är färdig- 
utvecklade för mass- 
produktion.

Framsidan 
Touchsensorn kan placeras
integrerad tillsammans
med hem/startknappen.
FPC1150 och FPC1155 är 
färdigutvecklade för mass-
produktion och FPC1140 och 
FPC1145 blev klara under 
andra kvartalet 2015.

På sidan
En sidoplacering innebär 
också att touchsensorn även 
kan fungera som volym- 
kontroll eller strömbrytare.

FPC1145, färdigutvecklad 
för massproduktion under 
andra kvartalet 2015.

Med FPCs touchsensor i ett betal- eller 
passerkort ökar säkerheten och samtidigt 
bekvämligheten. Kortet kan bara användas 
av den som registrerat sitt fingeravtryck och 
pinkoder behövs inte.

Fingeravtrycket registreras i kortet. Utbyte 
av biometriska data behöver inte ske mot 
något externt system då autentiseringen sker i 
kortet som signalerar till läsare. 

Avläsning sker med en NFC-funktion som 
möjliggör kontaktlös dataöverföring eller 
genom att sättas in i en kortterminal. I båda 
fallen används ett finger för autentiseringen.

Ekosystemet för biometrisk autentisering 
på kort finns till stor del på plats då många 
butiker har terminaler anpassade för trådlös 
kontakt.

Tydliga säljargument 
• Tunn sensor 
• Mycket låg strömförbrukning
 

Ett biometriskt kort ökar 
säkerheten då verifiering 
sker med fingeravtryck.

Tydliga säljargument utöver placeringsmöjligheter
• God bildkvalitet av ett fingeravtryck
• Kvalificerad algoritm som möjliggör små touchsensorer
• Mycket låg strömförbrukning
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FPCS PLATS I VÄRDEKEDJAN

Högre förädlingsgrad i  
fingeravtryckssensorn
FPC har satsat på att kunna erbjuda 
sensorer med högre förädlingsgrad 
till modultillverkarna. Sensorer med 
mjukvara, kiselsensor med LGA, har 
blivit en allt viktigare konkurrensfördel 
då det kortar tiden för ”time to market”, 
dvs modultillverkarens integration av 
en sensor i en modul. Modultillverkaren 
behöver då inte utveckla mjukvaran utan 
kan köpa färdiga fingeravtrycksläsare 
för inbyggnad i moduler som i sin tur 
integreras i till exempel en smartphone.

Utveckling – kärnan i verksamheten
FPCs unicitet baseras på de hård- och 
mjukvaror som bolaget utvecklar. Det 
löpande arbetet följer en utvecklings-
modell som styr metodiken. I de fall FPC 
behöver säkra specialistkompetens sker 
det i nära samarbete med experter med 
djup kompetens på sitt område.

FPCs utvecklingsresurser stärktes 
väsentligt 2013-2014 och omfattade runt 
100 personer vid utgången av första 
kvartalet 2015. En hög utvecklingstakt och 
kapacitet att bedriva flera utvecklingspro-
jekt parallellt är väsentligt för att kunna 
möta den ökande efterfrågan från mark-
naden. Dessutom har kundkraven ökat 
i omfattning och förmågan att hantera 
flera kundanpassningsprojekt samtidigt 
är av väsentlig betydelse. Utveckling 
sker i Göteborg, Malmö, Linköping och 
Köpenhamn. 

Utvecklingsarbetet följer en FoU-policy 
som omfattar hur utvecklingen ska ledas 
och drivas, att den ska vara marknadsdri-
ven och följa uppsatta utvecklingsplaner. 
Policyn anger också förebyggande åtgär-
der och säkerställande av kompetensen.

Utvecklingssamarbeten för  
integration i ekosystemet
FPC har också utvecklingssamarbeten 
med andra aktörer i ekosystemet för fing-
eravtrycksteknologin. Förutom deltagande 
i FIDO och Global Platform har FPC direkta 
samarbeten med andra aktörer. 

Ett strategiskt nära samarbete är 
med kinesiska Alipay för att integrera 
fingeravtrycksteknologin i smartphone för 
säkra betalningar. Alipay är Kinas största 
tredjepartsbetallösning för e-handel.

Samarbetet med brittiska Trustonic, en 
ledande leverantör av Trusted Execution 
Environments (säkra exekveringsmiljöer, 
”TEE”) för smarta enheter, syftar till att öka 
tillgången på FIDO ReadyTM produkter, en 
säker biometrisk användaridentifiering för 
uppkopplade mobiler och tablets. 

Supportkontor
För att kunna möta det stora intresset 
för FPCs produkter är det väsentligt att 
ha teknisk support nära marknaden. 
FPC har därför servicekontor i Shanghai 
i Kina,Taipei, Tokyo i Japan, Seoul i Syd-
korea samt i San Jose i USA. Outsourcad 
produktion anpassad för volymleveranser 
FPC samarbetar med specialiserade, 
certifierade och väl etablerade under-
leverantörer för produktion av sensorer 
och processorer. FPC har väl etablerade 
kontakter med leverantörer och en 
uppbyggd logistik för att upprätthålla en 
leveranskapacitet för massproduktion.

Patent – skydd av egna teknologin
FPCs patent täcker in flera av de 
viktigaste konkurrensfördelarna; sensorn 
– sensorarkitekturen med dess realtids-
programmering, pixeldesignen med lågt 

brus, matchningsalgoritmen, linjesen-
sorns metod att analysera delbilder av 
den biometriska identiteten samt metodik 
för sensorernas paketeringslösning.

FPC stärkte patentportföljen 2014 
genom förvärv av drygt 20 patent inklusive 
ännu icke godkända patentansökningar för 
att ytterligare förstärka patentportföljen 
och därmed skydda bolagets teknologi. I 
denna patentportfölj ingår patent som går 
utanför den biometriska sensorn för att 
höja skyddet ytterligare.

Påbörjad massproduktion ger 
leveransberedskap
Bolaget har under 2014 påbörjat 
massproduktion av touchsensor- 
modellerna för att ha leveranskapacitet 
då kunder utvärderar och kvalificerar dem 
för integrering i smartphonemodeller i 
fullskalig volymproduktion. FPC förser 
bolagets underleverantörer med en 
prognos på rullande 12 månader och 
beställer på order.

Under kvalificeringsfasen åtgår det 
sensorer i volymer om några tusental per 
modell vilket förutsätter en lagernivå som 
kan förse flera samtida leveranser för 
kvalificering.

Produktionskvaliteten avgörande
Kvaliteten på producerade sensorer är inte 
bara avgörande för kundernas förtroende 
men även för bolagets lönsamhet. FPC 
använder därför bolagets höga sk yield, 
dvs låga kassationsgrad, som ett påtagligt 
säljargument i marknadsföringen.

FPC fokuserar på de affärskritiska delarna i förädlingskedjan –  
utveckling, produktionsstyrning, marknadsföring och försäljning. 
All produktutveckling sker i egen regi. Systemanpassning/applika-
tionsutveckling sker i egen regi och i samarbete med kunder.
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LIVSCYKEL OCH 
AFFÄRSMODELL

Tid från utvärdering till  
massproduktion
Tiden från initial utvärdering till order 
och massproduktion för en touchsensor 
för en smartphone ligger normalt på 
6 – 9 månader.

FPCs Customer projects ansvarar 
för applikationsutvecklingen där 
färdigutvecklade produkter anpassas till 
kundernas kravspecifikationer. Samar-
bete sker med utvecklingsavdelningen 
som även får viktig återkoppling som 
bidrar i utvecklingen av nya produkter. 

Utvärdering 
Engineering samples 
Kvalificera kretsen och 
mjukvara

Start

Design Win 

2 månader

Kundanpassning 
Kvalificera sensor 
Optimera mjukvara

Commercial samples
Förserie i tusental

4 månader

Order 
Start massproduktion

6 månader

En sensors livscykel
FPC har ambitionen att med en bred 
produktportfölj skapa intäktsmöjligheter 
genom flera appliceringsmöjligheter på 
en smartphone eller annan handhållen 
enhet. Bolaget har touchsensorer som 
lämpar sig för placering på fram- eller 
baksidan likaväl som på sidan. Det är 
svårt att i nuläget förutsäga kommersiella 
livstiden på en touchsensor. En smart- 
phonemodell tillverkas normalt maximalt 
ett år. Genom att sälja touchsensorn till 
flera modeller i olika prissegment och 
generationer så upprepas livscykelkurvan. 

Smartcards bedöms få en längre 
livscykel än en smartphone. Även här 
upprepas livscykeln med olika kort- 
modeller som förlänger en sensors livstid.

FPC ser också att samma sensor även 
kan säljas till andra applikationer för 
andra marknader, vertikala marknader. 
Det kan vara till exempel för lås eller 
tidrapporteringssystem. Denna typ av 
produkter har betydligt längre livscykler 
varför bolaget ser en möjlighet till en 
fortsatt försäljning under längre tid, 
kallat long tail market. Volymerna 
bedöms bli mindre men samtidigt med 
högre försäljningsmarginal.

FPCs areasensor är ett bra exempel 
på en livskraftig livscykel då de fortsätter 
att säljas till kinesiska banker, via FPCs 
återförsäljare HST. 

FPCs affärsmodell bygger på två intäktskällor - komponenter och 
projektförsäljning.

Försäljningsprocess
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LIVSCYKEL OCH AFFÄRSMODELL

Kunder
Mobilmarknaden 
OEM av smartphone, vilka FPC marknads- 
bearbetar främst och för ingående 
samarbeten med i anpassningsarbetet. 

Modultillverkare, underleverantörer 
till OEM som levererar färdiga delsystem 
som moduler i vilka FPCs sensorer 
ingår. Denna kategori är också en viktig 
målgrupp för att nå en bredare marknad. 

Många OEM väljer att samarbeta med 
mer än en modultillverkare för att säkra 
leveranskapacitet och utnyttja konkur-
rensen. FPC har därför fokuserat på att 
bredda samarbeten med flera modul-
tillverkare och har vid första kvartalets 
utgång 2015 samarbete med fem olika 
modulpartners. Exempel på inledda 
samarbeten med modultillverkare är 
det ingångna samarbetet med globala 
touchskärmtillverkaren Atmel med säte 
i USA. Ytterligare ett samarbete inleddes 
under 2014 med kinesiska touchskärm 
och modultillverkaren O-film.

Vertikala marknader
De vertikala marknaderna utgörs av ett 
antal nischappliceringar:
• Bank och finans, där FPC är väl 

etablerade på den Kinesiska bank-
marknaden

• Smartcardtillverkare och utgivare
• Låstillverkare
• Stämpleklocktillverkare
• Med flera

Marknadsföring mot tydliga 
målgrupper.
Marknadsföring sker mot OEM- och 
modulproducenter, då främst produktut-
vecklare/systemintegratörer.

Marknadsföringen sker via olika 
kanaler. Hemsidan utgör en viktig 
kanal för den fullständiga tekniska 
informationen samt med möjligheter 
att beställa pilotkit för utvärdering och 
testproduktion. Även mässor är en viktig 
marknadsföringskanal där nya kontakter 
skapas. Distributörerna deltar på lokala 
mässor där FPC bistår med personal och 
marknadsmaterial. FPC deltar själva på 
olika branschmässor.

Ökad direktförsäljning 
FPCs försäljning sker till stor del i egen 
regi och kombineras med samarbete med 
distributörer för att få bredd i försälj-
ningen. FPC säkerställer att ha löpande 
kontakt med dem och att även träffa 
dem flera gånger om året och då även 
genomföra gemensamma kundbesök.

Kina fortsätter att vara bolagets 
främsta marknad, både vad gäller smart-
phone- och bankmarknaden. I FPCs 
satsning på smartphonemarknaden är 
även Korea, Japan, Taiwan, Nordamerika 
och Indien mycket viktiga marknader. 

Intäkter
FPC producerar sensorer mot order och 
debiterar kund då leverans sker från 
produktionsenheten.

Livscykel för en touchsensor
Schematisk, utan tidsangivelse Upprepade livscykler för nya smartphones

Utvärdering 
Order 

Kvalificering

Full volym Utfasning av  
smartphonemodell

Fortsatt försäljning 
till andra vertikala 
marknader, ”Long 

tail market”
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LIVSCYKEL OCH AFFÄRSMODELL 

FPC har senaste åren 
i snabb utvecklings-
takt fokuserat på en 
bred produkt- 
portfölj av touch- 
sensorer, främst 
avsedd för marknaden 
för smartphone och 
tablets. Deras pre-
standa passar även 
ett flertal andra  
applikationer.
 
FPCs touchsensor FPC1150 i 
extrem närbild.



FPC ÅRSREDOVISNING 2014

Beyond keys and pins20

STÖRRE ORGANISATION 
SKA MÖTA ÖKAD  
EFTERFRÅGAN

FPC fortsatte den personella resursför-
stärkningen under 2014. Den sker såväl 
genom anställning som med inhyrning 
av konsulter under varierande perioder. 
Antalet anställda uppgick vid årets 
utgång till 104 (48) personer. Utöver 
anställda har 71 konsulter engagerats 
(32). Konsulterna var främst sysselsatta 
inom teknisk utveckling, kundprojekt 
samt försäljning och marknadsföring.

En organisation under mycket stark 
tillväxt och förändring 
Väsentligt stärkt FoU
För att ligga i framkant inom fingerav-
trycksbiometri, klara av flera utvecklings-
projekt och produktlanseringar har FPC 
väsentligt stärkt sin FoU-organisation. 
Under året förvärvades Anacatum 
Design AB, ett Linköpingsbaserat bolag 
specialiserat på tekniklicensiering och 
ASIC-utveckling.

Bolaget bedriver nu utveckling på fyra 
orter – Göteborg, Linköping, Malmö och 
Köpenhamn. FoU har under året ökat 
antal medarbetare och uppgick vid årets 
utgång till cirka 100 (40) personer.

Stärkt service- och  
kundprojektorganisation
Förutom egen produktutveckling är 
kundanpassade applikationer ett 
snabbt växande område i takt med att 
förfrågningarna ökar. FPC har därför 
också fortsatt stärka såväl service- och 
kundprojektorganisationen som vid årets 
utgång sysselsatte drygt 25 personer. 
Ledningsgruppen stärktes samtidigt med 
Niklas Strid som ansvarig för Customer 
projects. Kundprojektorganisationen har 
fortsatt att växa med nya medarbetare 
framförallt i Asien.

Större försäljningsorganisation
FPCs framgång är också beroende av en 
offensiv marknads- och försäljnings- 
organisation som även den har  
förstärkts. Marknad och sälj  
sysselsätter nära 20 personer.

Alla länkar stärkta
Som stöd för expansionen av utveckling 
och marknadsfunktionerna har samtidigt 
en starkare bas etablerats av inköps och 
produktionsfunktioner samt finans- och 

ekonomistöd. Strategi-och produk-
tionsledning har ökat till 10 personer, 
ekonomi och administration har ökat till 
6 personer. Bolaget har också tillsatt en 
HR-funktion. I början av 2015 stärktes 
ledningsgruppen med juridisk expertis i 
och med anställningen av Henrik Sundell 
som chefsjurist.  

FPCs organisation är högt  
specialiserad.
I företaget finns specialistkompetens 
inom biometri, elektronik, materiallära, 
programmering, produktionsteknik,  
marknadsföring och försäljning.  
Utbildningsnivån är hög, med hög  
andel civilingenjörer. Över 30 procent av  
medarbetarna inom utveckling har teknisk 
doktorsexamen. Utöver fackkunskaper 
finns det en ansenlig branscherfarenhet 
från bland annat telekomindustrin.

Geografisk spridning
FPCs organisation har en stor inter-
nationell spridning med medarbetare i 
Sverige, Danmark, Japan, Korea, Kina, 
Filippinerna, Taiwan och USA.

FPCs produkter, egenskaper och kvalitet  
är av stor betydelse, men framförallt är det 
medarbetarna i FPC, deras kompetens,  
skicklighet, samarbetsförmåga, värderingar, 
attityder och uppträdande, som skapar  
framgång.
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Introduktionsprogram
Alla nytillkomna medarbetare genomgår 
en sk training week, delvis gemensam för 
alla och delvis specialanpassad beroende 
på funktion. Introduktionen har visat sig 
vara uppskattad av medarbetarna och ger 
en snabbare infasning för att kunna verka 
fullt ut i respektive funktion.

Kompetensutveckling avgörande 
Genom FPCs mångåriga utvecklingsar-
bete har företaget och dess medarbetare 
skaffat sig specialistkunskap inom de 
definierade kärnområdena – biometri, 
elektronik och produktionsprocesser. 
FPC kommer även fortsättningsvis att 
prioritera kompetensutveckling, bland 
annat genom deltagande i internationella 
konferenser och möten samt komplette-
rande utbildningar.

Arbetsmiljö och hälsa
Hälsoriskerna inom FPC är mycket små. 
FPC satsar på friskvård för sina medar-
betare och under 2014 har sjukfrånvaron 
varit oförändrat mycket låg, 0,4  (0,4) 
procent.

Medarbetarna i siffror
Den 31 december 2014 hade FPC totalt 
175 medarbetare varav 104 (46) är 
anställda, övriga utgjordes av konsulter. 
Av de anställda uppgick antalet kvinnor 
till 17 (4). Av anlitade konsulter uppgick 
antalet kvinnor till 10 (5). Konsulterna var 
kontrakterade hel eller halvtid. I heltids-
tjänster motsvarade det 71 personer.

Genomsnittsåldern för de anställda 
var under 2014 42 (42) år. Den genom-
snittliga anställningstiden var 1,9 år.

175 medarbetare*

Tekniska doktorer

*Anställda och konsulter.
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AKTIEN

FPCs B-aktie är noterad på Nasdaq OMX 
Stockholm sedan 2000 och är sedan 2014 
på Midcap-listan. FPC introducerades 
initialt på Stockholmsbörsenslista ”Nya 
Marknaden” 1998. Aktiens ISIN–kod är 
SE 0000422107 (sektorn för IT, Electronic 
Equipment & Instruments). Bolaget 
handlas under namnet FING B. Aktiekapita-
let i FPC uppgick per den 31 december 2014 
till 11 684 227 kronor fördelat på 1 200 000 
A-aktier och 57 221 135 B-aktier, var och en 
med ett kvotvärde av 0,20 kronor. A-aktier 
medför 10 röster och B-aktier medför 1 
röst. Samtliga aktier har lika rätt till andel 
i bolaget och är fritt överlåtningsbara. 
A-aktieposten motsvarar 17,59 % av 
rösterna och 2,09 % av kapitalet i FPC.

Riktad nyemission
FPC genomförde en riktad nyemission 
på 2 500 000 nya aktier av serie B om 138 
miljoner kronor i januari 2014, före avdrag 
för emissionskostnader. Likviden från den 
riktade nyemissionen avsågs att finansiera 
Bolagets vidare utveckling samt användas i 
Bolagets löpande verksamhet.

A-aktier B-aktier Röster (%)
Sunfloro AB   1 200 000 17,69

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension   6 580 987 9,7

Oppenheimer Glob Opportunity Fund   4 733 089 6,98

Nordnet Pensionsförsäkring AB   1 414 638 2,09

Svenska Handelsbanken Copenhagen   913 126 1,35

Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL   673 625 0,99

CBLDN-Saxo Bank A/S   667 832 0,98

Euroclear Bank S.A/N.V, W8-IMY   569 067 0,84

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY   180 790 0,82

Robur Försäkring   516 703 0,76

Folksam   499 680 0,74

Goldman Sachs & Co, W9   465 804 0,69

Netfonds ASA, NQI   447 228 0,66

Sydbank A/S   414 182 0,61

Spar Nord Bank A/S  394 120 0,58

Totalt 15 största 1 200 000 18 470 871 45,48

Övriga aktieägare 38 750 264 36,83

Totalt 1 200 000 57 221 135 100

Inlösen av teckningsoptioner registre-
rades den 29 december 2014 med 352 000 
kronor och uppgår till 11 684 227 kronor 
den 29 december 2014.  Antalet aktier 
ökade därmed med 1 760 000 B-aktier och 
antalet aktier ökade till totalt 58 421 135. Det 
samlade antalet aktier motsvarar därmed 
69 221 135 röster. Teckningsoptionsprogram-
met beslutades på extra bolagsstämma den 
17 november 2011. 

Kursutveckling
Under 2014 sjönk kursen på FPC: s B-akties 
slutkurs med 38 procent till 34,80 kronor 
(54,25). OMX Industrial Goods & Services 
index steg under sammatidsperiod med 11 
procent. Under året hade FPC: s B-aktie 
högsta slutkursen 64,25 kronor och lägsta 
27,90 kronor. Vid utgången av 2014 uppgick 
FPC: s börsvärde till cirka 2 033 Mkr (2 938).

Handelsvolym
Under året omsattes 157 (442) miljoner 
B-aktier till ett värde av 6 820 (21 002) 
Mkr. I genomsnitt handlades 0,631 (1,762) 
miljoner B-aktier till ett värde av 27,4 (83,7) 
Mkr per handelsdag.

Aktieägare
I andel av aktieinnehav svarade svenska 
juridiska ägare för 36 procent, svenska 
fysiska ägare 38 samt utländska ägare 26 
procent. 

Likviditetsgarant
FPC har avtal med Carnegie Investment 
Bank om att Carnegie skall ageralikvidi-
tetsgarant i bolagets aktie.

Optionsprogram
FPC har ett antal pågående optionsprogram, 
se tabell på sidan 23.

Utdelningspolitik
Bolagets kassaflöde under de kommande 
åren ska användas för att finansiera fortsatt 
expansion varför någon utdelning inte 
kommer att ske. Styrelsen kommer årligen att 
pröva den fastlagda utdelningspolicyn.

Utdelning
För räkenskapsåret 2014 föreslår styrelsen 
bolagsstämman att ingen utdelning lämnas 
(0 kronor 2013).
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Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2009 2010 2011 2012 2013

Kursutveckling 2014

Kursutveckling 2010-2014

SEK

SEK

Antal

 Antal

OMX Stockholm Industrial Goods & Services GI

OMX Stockholm Industrial Goods & Services GI FPC B-aktie

FPC B-aktie

Antal omsatta

Antal omsatta

Teckningsoptionsprogram 

Namn Beslut
Antal tecknings-

optioner
Antal 

tecknade
Antal  

kvarvarande Teckningskurs Löptid
Utspädning % 

Antal
Utspädning % 

Röster
TO4 2012-09-05 4 818 000 4 818 000 4 818 000 9,72 2015-10-06 7,62 6,51 

TO5 2013-03-04 1 300 000 1 300 000 1 300 000 52,35 2016-03-05 2,18 1,84 

TO6 2013-11-26 500 000 500 000 500 000 90,16 2016-12-27 0,85 0,72

Totalt: 10,65 9,07

AKTIEN

0

00

0

10

10

6 000 000

10 000 000

3 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

20

20

30

30

40

40

15 000 000

16 000 000

12 000 000

14 000 000

9 000 000

12 000 000
50

50

60

60

70

70 21 000 000

20 000 000

18 000 000

18 000 00080

90

Fördelning i storleksklasser 
Innehav Antal aktieägare Antal AK A Antal AK B Antal IA B Innehav (%) Röster (%)

1 - 500 8 112 1 435 589 2,52% 2,12%

501 - 1000 2 242 1 837 898 3,22% 2,71%

1001 - 5000 2 816 6 806 916 11,93% 10,03%

5001 - 10000 612 4 448 159 7,80% 6,56%

10001 - 15000 239 2 984 873 5,23% 4,40%

15001 - 20000 109 1 920 571 3,37% 2,83%

20001 - 339 1 200 000 37 412 129 375 000 65,93% 71,35%

Summa 2014-12-30 14 469 1 200 000 56 846 135 375 000 100,00% 100,00%
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Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Kvotvärde, kr
Förändring 
antal aktier

Totalt  
antal aktier

Ökning  
aktiekapital

Totalt  
aktiekapital

1997 Split 500:1 0,2 249 500 250 000 0 50 000

1997 Fondemission 0,2 250 000 500 000 50 000 100 000

1997 Nyemission 0,2 2 000 000 2 500 000 400 000 500 000

1997 Nyemission Inlösen teckningsoptioner 0,2 370 000 2 870 000 74 000 574 000

1998 Nyemission 0,2 2 000 000 4 870 000 400 000 974 000

2000 Nyemission 0,2 540 000 5 410 000 108 000 1 082 000

2000 Nyemission 0,2 938 258 6 348 258 187 651 1 269 651

2005 Nyemission 0,2 3 000 000 9 348 258 600 000 1 869 651

2006 Nyemission 0,2 2 804 475 12 152 733 560 895 2 430 546

2009 Nyemission 0,2 7 682 060 19 834 793 1 536 412 3 966 958

2009 Nyemission 0,2 19 834 793 39 669 586 3 966 959 7 933 916

2011 Nyemission 0,2 3 940 000 43 609 586 788 000 8 721 917

2012 Nyemission 0,2 4 198 549 47 808 135 839 710 9 561 927

2013 Nyemission Inlösen teckningsoptioner 0,2 95 485 47 903 620 19 097 9 581 024

2013 Nyemission 0,2 1 400 000 49 303 620 280 000 9 861 024

2013 Nyemission 0,2 1 600 000 50 903 620 320 000 10 180 724

2013 Nyemission Inlösen teckningsoptioner 0,2 335 407 51 239 027 67 081 10 247 805

2013 Nyemission inlösen teckningsoptioner 0,2 263 500 51 502 527 52 700 10 300 505

2013 Nyemission Inlösen teckningsoptioner 0,2 158 608 51 661 135 31 722 10 332 227

2013 Nyemission 0,2 2 500 000 54 161 135 500 000 10 832 227

2014 Nyemission 0,2 2 500 000 56 661 135 500 000 11 332 227

2014 Nyemission Inlösen teckningsoptioner 0,2 1 760 000 58 421 135 352 000 11 684 227

Ägarförteckning per kategori, 2014-12-31

Kategori A-aktier B-aktier Antal IAB Röster (%)

Finansiella företag   10 442 876 15,39%

Banker   14 229 0,02%

Värdepappersbolag och fondkommissionärer   990 0,00%

Fondbolag   245 796 0,36%

Försäkringsbolag och pensionsinstitut   10 122 350 14,92%

Pensionsstiftelser   59 511 0,09%

Övriga finansiella företag   500 0,00%

Socialförsäkringsfonder   241 383 0,36%

Intresseorganisationer   5 430 0,01%

Hjälp och fackliga org   5 430 0,01%

Övriga svenska juridiska personer   1 200 000 1 778 962 20,31%

Ej kategoriserade juridiska personer   1 027 950 1,52%

Utlandsboende ägare   15 851 203 375 000 23,92%

Svenska fysiska personer  26 112 831 38,49%

Summa 2014-12-30 1 200 000 55 461 135 375 000 100,00%

Aktiekapitalets sammansättning 2014-12-31
Aktieslag Röster Antal aktier Antal röster Kapital-andel % Röstandel % 

Serie A 10 1 200 000 12 000 000 2,09 17,59

Serie B 1 57 221 135 57 221 135 97,91 82,41

Summa 58 421 135 69 221 135 100,00 100,00
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Årsredovisningen omfattar räkenskapsåret 
1 januari-31 december 2014. Fingerprint 
Cards AB (publ) (Org.nr. 556154-2381) (FPC) 
utgör moderbolag i en koncern där fyra 
dotterbolag ingår:

Fingerprint Security System Databärare 
AB. Bolagets verksamhet utgörs av att förvara 
de av moderbolaget utgivna teckningsoptio-
nerna i incitamentsprogram som inte innehas 
av medarbetare i FPC. Dotterbolaget har 
under 2014 förvaltat de under 2013 förvärvade 
teckningsoptionerna vid de incitamentspro-
gram som genomförts under 2013.

Fingerprint Cards Aps i Danmark. 
Verksamheten utgörs av teknisk utveckling i 
nära samarbete med verksamheten i Sverige. 
Bolaget startades 2013 och i bolaget är all 
personal i Danmark anställd.

Anacatum Design AB i Sverige. Verksam-
heten utgörs av teknisk utveckling i nära 
samarbete med moderbolagets verksam-
het. Bolaget förvärvades under 2014.

Fingerprint Inc. i USA. Verksamheten 
utgörs av marknadsföring och kundsupport 
på den amerikanska marknaden. Bolaget 
startades under 2014. 

All övrig affärsverksamhet har 2014 
bedrivits i moderbolaget Fingerprint Cards 
AB där all personal är anställd förutom den 
i Danmark. 

Moderbolagets säte är i Göteborgs 
kommun i Västra Götalands län. Bolaget är 
sedan 1998 noterat på NASDAQOMX Nordic 
och flyttades i början av 2014 från Small 
Cap till Mid Cap-listan.

Allmänt om verksamheten
Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, 
producerar och marknadsför biometriska 
komponenter, som genom analys och 
matchning av individers unika fingermönster, 
fastställer den personliga identiteten.

Tekniken utgörs av biometriska sensorer, 
processorer, algoritmer och moduler som 
kan användas separat eller i kombination med 
varandra. De konkurrensfördelar som

FPC:s teknik erbjuder är bl.a. unik 
bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömför-
brukning och kompletta biometriska system. 
Med dessa fördelar och möjlighet till mycket 
låga tillverkningskostnader, kan tekniken 
implementeras i volymprodukter såsom 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Koncernen och moderbolaget

smarta kort och mobiltelefoner, där kraven 
på sådana egenskaper är extremt höga. 
FPC:s teknik används även i produkter för IT, 
internetsäkerhet, passerkontroll, etc.

Väsentliga händelser under året 
Under 2014 har FPC fortsatt utvecklingen 
in på mobiltelefonmarknaden genom 
att leverera fingeravtrycksteknologi som 
komponenter till produkter som finns på 
konsumentmarknaden. 

Koncernens omsättning för 2014 ökade 
med 145 % jämfört med föregående år och 
blev därmed det bästa hittills i bolagets och 
koncernens historia. 

Omsättningen steg kvartal efter kvartal 
och varje kvartal redovisade högre omsätt-
ning än motsvarande kvartal föregående år. 
Under det fjärde kvartalet uppgick omsätt-
ningen till 105 Mkr vilket därmed är rekord 
för ett enskilt kvartal. 

Bakom försäljningsökningen ligger 
framgången på mobiltelefonmarknaden och 
lanseringen av bolagets touchsensorer i 
smartphones på den globala marknaden.

Resultatet var fortsatt negativt och jämfört 
med tidigare år belastat med en större andel 
utvecklingskostnader än tidigare. Detta härrör 
från att aktiveringen av utvecklingsutgifter 
pågår under en kortare period i ett utveck-
lingsprojekt eftersom produkter till kund nu 
tas fram i ett tidigare skede än tidigare. Den 
ekonomiska livslängden på projekten har även 
bedömts vara kortare varvid det som aktiveras 
återförs som avskrivning under en kortare 
period och därmed med högre belopp per 
period och belastar resultatet mer.

I början av 2014 genomfördes en nyemis-
sion i syfte att finansiera satsningen på 
utveckling av fler produkter, marknader samt 
uppbyggnaden av organisationen. Under 2014 
har ett antal utvecklingsprojekt avseende 
produkter och teknologi startats och flera 
har avslutats. Även 2014 har ett antal Design 
Wins erhållits från bolag i framför allt Asien 
och under året lanserades FPC:s produkter 
inbyggda i ett antal produkter på marknaden. 

Organisationen fortsatte att utvecklas 
kraftigt under 2014.

Totalt har antalet medarbetare ökat 
från 80 till 175 personer, inkluderat både 
anställda och konsulter under 2014. Jämfört 

med början av år 2013 är ökningen närmare 
500 %. Antalet anställda uppgick till 104 och 
antalet engagerade konsulter uppgick till 71 
vid årets utgång.

I september 2014 utsågs Jörgen Lantto 
till tillförordnad verkställande direktör efter 
Johan Carlström. 

Väsentliga händelser har under 2014 
kommuniceras löpande som pressmed-
delanden: 

Första kvartalet 2014: 
• Gionee lanserar T1 smartphone med 

inbyggd fingeravtrycksteknologi från FPC.
• Kinesiska OEM-tillverkaren BBK Elec-

tronics släpper Vivo smartphone med 
fingeravtryckteknologi från FPC.

• FPC genomför riktad nyemission om 
138 Mkr till svenska och internationella 
institutionella investerare.

• FPC upprepar tidigare finansiell prognos 
med omsättning över 500 Mkr och EBITDA 
över 20 %.

• FPC får ny order på areasensorer till 
kinesiska banker värd 30 Mkr.

Andra kvartalet 2014:
• FPC lanserar FPC1150, världens första 

touchsensor kopplad till hemmaknappen 
på Androidmobiler  

• Fingerprint Cards förvärvar Anacatum 
Design  

• FPC vinner en ny DW med touchsensorn 
FPC1020 för en flaggskeppsmobil från en 
av Kinas tre största tillverkare

• FPC erhåller ramp order på FPC1020 
om drygt 18 MSEK, för Tier 1-tillverkares 
flaggskeppsmobil

• FPC lanserar FPC1021 – Vår hittills 
minsta touchsensor för Android och 
Windows mobila enheter

• FPC får första order om 4 MSEK på touch 
sensorn FPC1020 för initial produktion av 
Tier 1-tillverkares flaggskeppsmodell.

Tredje kvartalet 2014: 
• FPC vinner sin första DW för touchsensorn 

FPC1021 för en flaggskeppsmobil från en 
av Kinas fem största smartphone OEM.

• FPC vinner sin andra DW för touchsensorn 
FPC1021 samt en första initial order för 
flaggskeppsmobil från OEM-tillverkare i 
Asien.
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• FPC utser World Peace Industrial till ny 
distributör i Asien.

• Trustonic och Fingerprint Cards  
sam-arbetar för att tillhandahålla säker 
biometri för mobiler och tablets.

• Huawei lanserar Ascend Mate 7 med 
FPC1020, världens första Android 
smartphone med inbyggd touchsensor.

• Information rörande misstankar om 
insiderbrott avseende Johan Carlström.

• FPC vinner sin första DW med FPC1150 
från tier 1 smartphone OEM, samt en DW 
med FPC1021 från global top 5 smart-
phone OEM.

• Jörgen Lantto utses till tf VD.

Fjärde kvartalet 2014: 
• Fujitsu lanserar en ny smartphone och en 

ny Android tablet med FPCs swipesensor-
teknologi.

• FPC förstärker sin patentportfölj genom 
patentförvärv.

• FPC bekräftar samarbete med Zwipe 
avseende FPC:s touchsensorer.

• FPC sänker prognosen för helåret 2014, ger 
initial prognos för 2015 samt rapporterar 
nyckeltal för det tredje kvartalet 2014.

• Oppo presenterar N3, en smartphone 
med FPC1021 touchsensor.

• FPC vinner en DW* för FPC1080 från en 
av världens fem största OEM-tillverkare.

• FPC introducerar två nya touchsensorer.
• Atmel och Fingerprint Cards AB ingår 

strategiskt partnerskap inom Biometrisk 
Fingeravtryckslösning och Touchskärms-
lösningar.

• Inlösen av teckningsoptioner.

Utveckling av företagets verksamhet, 
resultat och ställning
Koncernens nettoomsättning för 2014 ökade 
till 233,6 Mkr (95,4). 

Justerat bruttoresultat ökade för året till 
106,7 (53,9) och Justerad bruttomarginal, 
till 46 % (56). Bruttoresultatet ökade för 
året 71,6 (39,1) och bruttomarginalen 
uppgick till 31 % (41). FPC redovisar både 
Justerad Bruttomarginal samt Brutto-
marginal eftersom det första måttet ger 
tydlig information om material-innehållet 
i Kostnad sålda varor och det senare är 
beräknat på resultaträkningskomponenten 
Kostnad sålda varor som återfinns i Rapport 
över resultat och totalresultat, där även 
produktionsomkostnader och avskrivning på 
balanserade utvecklingsutgifter ingår. 

Resultat efter finansiella poster uppgick 
för året till -144,5 Mkr (-32,9). I resultatet 
för 2014 har nedskrivning skett avseende, 
balanserad utveckling samt investering i 
Anacatum AB till 29,5 Mkr (-). 

Investeringar, avskrivningar och 
nedskrivningar 
Investeringar under 2014 uppgick till 73,5 (35,4). 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
ökade under året till 17,0 (3,0). Avskrivningar 
enligt plan inklusive nedskrivning uppgick 
under året till -61,6 (-12,6). Balanserade 
utvecklingsutgifter ökade i lägre takt trots 
ökade utgifter för utveckling. Anledningen 
är dels att tiden för aktivering av utgifter i ett 
projekt har blivit kortare till följd av tidigare 
efterfrågan på produkter från projekten vilket 
avbryter aktivering samt att den ekonomiska 
livslängden på produkter har justerats ned 
med följd att avskrivning sker över en kortare 
period. Detta ger tillsammans att en större 
del av de nedlagda utgifterna för utveckling 
redovisas tidigare och under en kortare period 
som kostnad.

Kassaflöde
Kassaflödet från rörelsen, inklusive 
rörelsekapitalförändringar, uppgick för 
helåret 2014 till -174,3 Mkr (-31,1). Minsk-
ningen reflekterar dels utgifterna för den 
operativa verksamheten men även de ökade 
lager-nivåerna. Fler produkter, fler kunder 
och krav på leveranser kräver ökade lager-
volymer. Även den ökade försäljningen som 
ger högre nivå på kundfordringar förklarar 
minskningen i kassaflödet från rörelsen. 
Merparten av försäljningen i fjärde kvartalet 
fakturerades i slutet av kvartalet. 

Kassaflödet till investeringar uppgick för 
helåret till -90,6 Mkr (-38,3). 

Kassaflödet från finansieringsaktiviteter 
uppgick för helåret 2014 till 155,0 Mkr (220,5). 

Den genomförda inlösen av tecknings-
optioner under fjärde kvartalet gav tillskott i 
perioden och medel tillsköts genom den under 
första kvartalet genomförda nyemissionen.

Den sammanlagda nettoförändringen av 
likvida medel uppgick därmed för helåret till 
-109,8 Mkr (151,1). 

Eget Kapital och finansiering
Under det fjärde kvartalet 2014 genomfördes 
inlösen av 1 760 000 teckningsoptioner i 
programmet TO3. Varje teckningsoption gav 
innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie 
för 13,64 kr under perioden 18 november till 
18 december 2014. Inlösen av tecknings-
optionerna resulterade i att aktiekapitalet 
ökade med 352 000 kr och 24 Mkr tillfördes 
moderbolaget.

Under det första kvartalet 2014 genom-
fördes en riktad nyemission om 2,5 miljoner 
B-aktier. Nyemissionerna riktades till 
institutionella investerare internationellt. 
Teckningskursen vid nyemissionen uppgick 

till 55,25 kronor per aktie. Aktiekapitalet 
ökade med 500 000 kronor. Nyemissionen 
uppgick till 138 miljoner kronor före avdrag 
för emissionskostnader. 

Efter genomförande av ovanstående 
riktade nyemission samt inlösen av teck-
ningsoptioner uppgår antalet B-aktier till 
57 221 135 samt antalet A-aktier oförändrat 
till 1 200 000, varigenom det totala antalet 
aktier uppgår till 58 421 135. Det totala 
antalet röster uppgår därmed till 69 221 135.

Finanspolicy
FPC:s finanspolicy reglerar och klar-
lägger ansvar samt ger generella regler och 
riktlinjer relaterade till specifika områden 
inom finansiering, kreditgivning, placering 
samt valutahantering i syfte att stödja verk-
samheten, hantera finansiella risker och dess 
påverkan på ställning, resultat och kassaflöde.

Det viktigaste nettovalutaflödet är inflöde till 
SEK av USD varvid en viktig del i FPC:s finans-
arbete har varit att säkerställa framtida avtal 
för försäljning av USD och köp av SEK. Till 
följd av genomförda nyemissioner under 2013 
och 2014 var bolagets tillgång på SEK under 
2014 god och nya terminskontrakt tecknades 
ej. Materialinköp, tillverkning och försäljning 
sker i princip endast i USD. Fluktuationer i 
övriga valutakurser har obetydlig påverkan på 
resultatet.

Organisation och medarbetare
Antalet anställda per den 31 december 2014 
uppgick till 104 (48), varav 87 (44) män och 
17 (4) kvinnor.

Utöver fast anställd personal har under 
fjärde kvartalet konsulter inom främst 
teknisk utveckling, kundprojekt samt 
försäljning och marknadsföring anlitats 
motsvarande 71 (32) heltidstjänster, varav 
61 (27) män och 10 (5) kvinnor. 

FPC sysselsatte därmed totalt per den 
31 december 2014, inräknat anställda och 
konsulter, 175 (80) personer, varav 148 (71) 
män och 27 (9) kvinnor 

Verksamhet inom forskning och 
utveckling
Fingerprint bedriver en ökande utveck-
lingsverksamhet inom den teknologi och 
de produkter som verksamheten omfattar 
och som erbjuds marknaden. Utvecklings-
arbetet är inriktat på vidareutveckling av 
fingeravtryckssensorer, dess teknik, kemi, 
paketering, industrialisering, mjukvara, 
algoritmer, processorer samt produktions-
processer. I koncernens organisation är 
mer än 50 % av resurserna sysselsatta 
med utvecklingsarbete och tillsammans 
med kundprojektorganisationen utgör 



FPC ÅRSREDOVISNING 2014

27Beyond keys and pins

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

dessa båda delar tillsammans mer än 75 
% av medarbetarna. Resurserna utgörs av 
anställd personal, interna resurser, samt 
konsulter, externa resurser inom olika 
kompetensområden vilka varierar från 
projekt till projekt.

Utvecklingsverksamheten har under 2014 
fortsatt att öka kraftigt. Flera större projekt 
har drivits förutom en rad mindre i syfte att 
vidareutveckla produktportföljen och dess 
delar samt anpassning till mobiltelefoner, 
tablets m.m.

Utgifter för utveckling aktiveras i Rapport 
över finansiell ställning för koncernen 
(Balansräkningen för moderbolaget) som 
Balanserade utvecklingsutgifter inom 
immateriella anläggningstillgångar. Akti-
veringen sker efter bedömning av faktorer 
som projektets kommersiella och tekniska 
potential, det framtida värdet för koncernen, 
förfogande över produkten/lösningen, 
förmåga att slutföra utvecklingen samt 
förekomsten av en marknad för produkten. 
Avskrivningstakten bestäms utifrån den 
tekniska och kommersiella livslängden för 
produkten/lösningen och den marknad som 
finns. Detta varierar från produkt till produkt 
och projekt till projekt.

Den ekonomiska livslängden för produk-
terna har även bedömts vara kortare än 
tidigare varvid det som aktiveras återförs 
som avskrivning under en kortare period 
och därmed med högre belopp per period.

Avskrivningstakten har under 2014 
minskat från de tidigare 3-4 år för produkter 
och 4-5 år för plattformsutveckling ned till 
mellan 6 och 18 månader för en del produk-
ter. Utgifter för forskning kostnadsförs.

Utgifter för teknikutveckling och 
patent har under 2014 i koncernen ökat 
till 179,3 Mkr (55,2) varav 61,3 Mkr (29,3) 
har aktiverats i Rapporten över finansiell 
ställning i koncernen och resterande 118,0 
Mkr (25,9) har kostnadsförts i Rapport över 
totalresultatet för koncernen.

Motsvarande för moderbolaget har under 
2014 ökat till 171,6 Mkr (55,2) varav 51,2 
Mkr (29,3) har aktiverats i balansräkningen 
i moderbolaget och resterande 120,3 Mkr 
(25,9) har kostnadsförts i resultaträkningen 
i moderbolaget. Andelen utgifter avseende 
teknikutveckling och patent av summan av 
utgifter som ingår i totala rörelsekostnader 
samt ingår i aktiverade utvecklingsutgifter 
uppgick under 2014 för koncernen till 179,3 
Mkr (55,2) av totalt 270,0 Mkr (106,6) vilket 
motsvarade 66 % (51). 

I moderbolaget uppgick motsvarande andel 
till 171,6 (55,2) av totalt 259,2 Mkr (106,6) vilket 
motsvarade 66 % (52).

Ägarförhållanden
Under 2014 har inga större förändringar 
i ägande av minst en tiondel av rösträt-
terna skett. Vid 2014 års utgång innehar 
fortfarande konsortiet Sunfloro AB samtliga 
A-aktier. Förändringen i Sunfloro AB:s 
äganden mellan 2012 och 2014 beror på de 
riktade nyemissionerna som genomfördes 
under dessa år. I och med dessa minskade 
Sunfloro AB:s ägarandel både vad gäller 
aktier och röster eftersom Sunfloro AB:s 
innehav inte ingick i nyemissionerna. 

Andel aktier 
och kapital %

Röster vid 
årets slut 
Röster%

Ägare 2014 2013 2014 2013

Sunfloro AB  2,09  2,22  17,59 18,47 

Aktieslag Antal aktier Antal röster

A 1 200 000 12 000 000

B 57 221 135 57 221 135 

Totalt 58 421 135 69 221 135  

Ägande till minst en tiondel av röstetalet för 
samtliga aktier per 2014-12-31

Sunfloro AB 17,59%

 
Incitamentsprogram
FPC hade vid 2014 års slut tre utestående 
teckningsoptionsprogram som tillsammans 
uppgår till 10,65 % av totala antalet aktier 
och 9,07 % av totala antalet röster i bolaget:

TO4: På extra bolagsstämma den 5 
september 2012 beslutades om emission av 
4 818 000 teckningsoptioner med löptid till 
2015-10-06. Priset per teckningsoption var 
vid utfärdandet 0,15 kr. Programmets samt-
liga teckningsoptioner innehas av FPC:s 
anställda. Teckningskurs för en B-aktie 
uppgår till 9,72 kr. Vid full nyteckning med 
stöd av samtliga optioner i programmet kan 
4 818 000 nya B-aktier ges ut, motsvarande 
7,62 % av totala antalet aktier och 6,51 % 
av totala röstetalet, vilket samtidigt medför 
en ökning av aktiekapitalet med 963 600 kr. 
Programmet benämns TO4.

TO5: På extra bolagsstämma den 4 mars 
2013 beslutades om emission av 1 300 000 
teckningsoptioner med löptid till 2016-
03-05. Priset per teckningsoption var vid 
utfärdandet 1,79 kr. Programmets samtliga 
teckningsoptioner innehas av FPC:s 
anställda. Teckningskurs för en B-aktie 
uppgår till 52,35 kr. Vid full nyteckning med 
stöd av samtliga optioner i programmet kan 
1 300 000 nya B-aktier ges ut, motsvarande 
2,18 % av totala antalet aktier och 1,84 % 
av totala röstetalet, vilket samtidigt medför 
en ökning av aktiekapitalet med 260 000 kr. 
Programmet benämns TO5.

TO6: På extra bolagsstämma den  
6 november 2013 beslutades om emission 
av 500 000 teckningsoptioner med löptid 
till 2016-12-27. Priset per teckningsoption 
var vid utfärdandet 4,53 kr. Programmet 
riktades till FPC:s anställda samt medar-
betare som arbetar heltid för bolaget eller 
koncernen, engagerade på konsultbasis och 
där den formella anställningen föreligger 
i annat bolag som inte är koncernbolag. 
Teckningskurs för en B-aktie uppgår till 
90,16 kr. Vid full nyteckning med stöd av 
samtliga optioner i programmet kan 500 000 
nya B-aktier ges ut, motsvarande 0,85 % 
av totala antalet aktier och 0,72 % av totala 
röstetalet, vilket samtidigt medför en ökning 
av aktiekapitalet med 100 000 kr. Program-
met benämns TO6. 

Under 2014 har programmet TO3 lösts in:
TO3 beslutades på extra bolagsstämma den 

17 november 2011 med löptid till 18 december 
2014. I programmet har samtliga kvarvarande 
1 760 000 teckningsoptioner lösts in. Priset 
per teckningsoption var vid utfärdandet 0,41 
kr. Teckningskurs var 13,64 kr. 
 
Förväntningar avseende den framtida 
utvecklingen
FPC:s bedömning om framtiden i enlighet 
med formuleringen i bokslutskommunikén: 
Med tanke på det stora intresset från 
marknaden för att integrera touchsensorer 
och bolaget starka produktportfölj, bedöms 
försäljningen under 2015 kraftigt stiga 
jämfört med föregående år. 

Enligt preliminära beräkningar uppgick 
intäkterna för Fingerprint Cards (FPC) första 
kvartal 2015 till drygt 125 miljoner SEK. 
Bolagets bedömning om att försäljningen 
för 2015 kommer att överstiga en miljard 
kronor kvarstår.

Säsongsvariation
Försäljningen har hittills inte uppvisat 
tydliga säsongsvariationer.

Riktlinjer för ersättning till styrelse 
Till styrelsens ordförande och ledamöter 
utgår arvode enligt beslut på bolagsstämman. 
Särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete. 
Arvodet för 2014 uppgår till 350 000 kronor till 
styrelsens ordförande samt 220 000 kronor 
till styrelseledamöter, totalt 1 010 000 kronor 
för ordförande samt  tre styrelseledamöter 
varvid arvode ej utgår till en ledamot som 
uppbär lön ifrån bolaget. Styrelseledamot 
som tillkommer under året erhåller arvode 
i förhållande till återstående tid till nästa 
ordinarie årsstämma.



FPC ÅRSREDOVISNING 2014

Beyond keys and pins28

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare
En inom styrelsen utsedd ersättningskom-
mitté skall bereda riktlinjer avseende 
lön och övriga anställningsvillkor för 
verkställande direktör samt andra ledande 
befattningshavare och förelägga styrelsen 
förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen 
fattar beslut om lön och övriga ersättningar 
till verkställande direktören.

Grundläggande ersättningsnivåer skall 
vara marknadsmässiga. Ersättning till 
verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig 
ersättning, övriga förmåner, pension samt 
möjlighet att förvärva finansiella instrument 
i incitamentsprogram. Den rörliga ersätt-
ningen är maximerad till 40 % av total lön. 
Vid lönerevision 2014 och framåt skall den 
största delen av revideringen allokeras till 
den rörliga delen i syfte att öka andelen 
prestationsbaserad lön till maximalt 40 %.

Med andra ledande befattningshavare 
avses de personer som tillsammans med 
verkställande direktör utgör koncernled-
ningen. Vid uppsägning från bolagets sida 
skall avgångsvederlag kunna utgå med ett 
belopp motsvarande högst sex månadslöner. 
Under uppsägningstiden om maximalt 6 
månader utgår full lön och anställnings-
förmåner. Beslut om aktie och aktiekurs-
relaterade incitamentsprogram fattas av 
bolagsstämman. Pensionsvillkor skall vara 
avgiftsbestämda pensionslösningar.

Utdelning och finansiella mål 
FPC:s kassaflöde skall under de kom-
mande åren användas för finansiering av 
den fortsatta expansionen. Detta innebär 
att styrelsen i FPC inte har för avsikt att 
föreslå utdelning för det kommande året.  
Styrelsen omprövar årligen den fastlagda 
utdelningspolicyn. De finansiella målen 
omfattar orderingång, omsättningstillväxt, 
bruttomarginal, resultat och kassaflöde. 

Händelser efter balansdagen
Januari-maj 2015
• FPC introducerar touchsensorer FPC1140 

och FPC1145.
• FPC och O-Film samarbetar kring 

touchsensorer.
• FPC förstärker ledningsgruppen med 

Henrik Sundell som chefsjurist
• FPC visar upp touchsensorn FPC1145 i 

Mobile World Congress
• FPC får order avseende touchsensorer för 

75 miljoner SEK
• FPC får order avseende touchsensorer för 

90 miljoner SEK
• Fingerprint Cards erhåller touch- 

sensororder om 110 miljoner SEK
• FPC rapporterar slutgiltiga intäkter för 

första kvartalet 2015

Känslighetsanalys
FPC påverkas av olika faktorer och följande 
effekter på resultatet före skatt uppstår vid 
förändringar på 1 procent av olika variabler 
(Mkr):

2014 2013

Prisförändring +/- 2 +/-3

SEK/USD-kursen +/- 1 +/- 2

Analysen är gjord i en statisk miljö. I verk-
ligheten är förhållandena mer komplexa. 
En förändrad SEK/USD-kurs kan samtidigt 
även påverka kundpriset samt att det finns 
tidsfördröjande effekter vid förändringarna.

Redogörelse för styrelsearbetet under 
året
Styrelsens arbete följer en årlig cykel och 
inleds med ett konstituerande möte efter 
årsstämman. År 2014 präglades av hög aktivitet 
där styrelsens beslut och samråd krävdes; 
fortlöpande beslut avseende marknaden, 
utvecklingsprojekt samt händelser i samband 
med insiderutredningen avseende FPC:s verk-
ställande direktör. Styrelsen har hållit möten 
vid 18 tillfällen under 2014. FPC:s medarbetare 
deltar som föredragande vid styrelsemöten 
efter behov. En mer utförlig redogörelse för 
bolagsstyrningen under 2014 inbegripet regel-
verk, bolagsstämmor, valberedning, styrelsens 
sammansättning och arbete jämte interna 
styrprocesser och intern kontroll återfinns i den 
separata Bolagsstyrningsrapporten.

Tilläggsupplysningar enligt Årsredovisning-
slagen kapitel 6, 2a§ 
Vid årsstämman 2014 fattades beslut att ge 
styrelsen bemyndigande att under tiden till 
nästa årsstämma fatta beslut om nyemis-
sion av upp till 10 000 000 aktier av serie B 
med avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt om emission samt nyemission upp 
till 10 000 000 aktier med företrädesrätt för 
aktieägarna.

Årsstämma
Årsstämman hålls kl. 17.30 onsdagen den 3 
juni 2015 på hotell Radisson Blu Scandinavia 
Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Förslag till disposition beträffande 
bolagets vinst:

Till årsstämmans förfogande finns 
följande belopp i kronor:

Överkursfond 481 553 099

Balanserat resultat -90 194 982

Årets resultat -146 726 077

Summa 244 632 040

Styrelsen föreslår att årets resultat jämte 

fria fonder och det balanserade resultatet 
behandlas enligt följande:

Balanseras i ny räkning: 244 632 040 
varav till överkursfond 481 553 089.

Beträffande företagets resultat och 
ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
finansiella rapporter med tillhörande 
bokslutskommentarer.

Väsentliga risker och osäkerhetsfak-
torer - Koncernen och moderbolaget
FPC exponeras för risker. Var och en av 
nedanstående risker, övriga risker och 
osäkerheter som nämns kan, om de inträffar, 
ha en väsentlig negativ effekt på bolagets 
verksamhet, resultat, finansiella ställning 
och framtidsutsikter, eller medföra att värdet 
på bolagets aktier minskar, vilket kan leda till 
att investerare förlorar hela eller delar av sitt 
investerade kapital. Riskerna och osäker- 
heterna 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 väsentlig negativ effekt på 
bolagets verksamhet, resultat, finansiella 
ställning eller framtidsutsikter. Nedanstå-
ende beskrivning gör inte anspråk på att vara 
komplett eller exakt då risker och dess grad 
varierar över tiden:

A Företagsrisk

A1   Finansiering 
Behovet av framtida kapital för finansiering 
av verksamhet, utveckling och expansion kan 
ej uteslutas. Behovet kan uppstå i ett ogynn-
samt marknadsläge och till villkor, vilka är 
mindre fördelaktiga än styrelsen anser dem 
vara idag. Extern finansiering i ett hårdare 
kreditgivnings- och investeringsklimat skulle 
kunna påverka FPC:s verksamhet negativt, 
medan upplåning, om möjligt, kan medföra 
begränsad handlingsfrihet. Inga garantier 
kan ges för att kapital kan anskaffas vid 
behov eller med acceptabla villkor. Genom 
att successivt nå framgång på marknaden 
och erhålla god marginal genereras ett 
positivt kassaflöde vilket bidrar till att minska 
behovet av kapitaltillskott. 

A2   Rättigheter  
Verksamheten är till stor del beroende av 
att FPC skyddar sin teknik genom patent 
och immateriella rättigheter. Strategin är att 
skydda de viktigaste delarna men det finns 
ingen garanti för att alla patentansökningar 
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beviljas. Bedömningen är att FPC:s teknologi 
inte inkräktar på immateriella rättigheter 
tillhörande andra bolag. Trots detta kan inga 
garantier ges för att bolaget inte kan anses 
göra intrång i annans patent eller immate-
riella rättigheter. I de eventuella fall FPC inte 
kan skydda sin teknik genom patent eller 
andra immateriella rättigheter, eller kan 
anses göra intrång i andras, kan bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning 
komma att påverkas negativt. 

A3   Utveckling 
FPC:s framgång är till stor del beroende av 
att driva och anpassa sig till teknikutveck-
lingen. FPC driver utvecklingsprojekt avse-
ende biometri, sensorteknologi och dess 
tillämpningar. Projekten drivs i samarbete 
med konsulter och underleverantörer.  
Projekten kan vara omfattande och 
komplexa, förseningar i tidplaner kan 
inte uteslutas. Allvarliga fördröjningar, 
störningar eller oförutsedda händelser i 
utvecklingsprocesser skulle kunna påverka 
FPC:s framtida verksamhet negativt.

A4   Kompetens 
Biometri är ännu ett relativt nytt område 
som uppvisar en hög tillväxttakt och ställer 
krav på högt tekniskt kunnande hos medar-
betare. Inom FPC finns ett antal nyckelper-
soner som är viktiga för en framgångsrik 
utveckling av FPC:s verksamhet. Förlust 
av nyckelpersoner skulle kunna medföra 
störning och ökade kostnader i samband 
med rekrytering av ersättare.

B Marknadsrisk

B1   Politisk risk 
FPC arbetar på många marknader med 
vitt skilda förutsättningar. Förändringar av 
regleringar och lagar avseende t.ex.  
utländskt ägande, skatter, statligt del-
tagande, royalty och tullar samt övriga 
politiska och ekonomiska risker och 
osäkerhetsfaktorer inbegripet t.ex. krigs-
handlingar, terrorism m.m. kan påverka 
resultat och ställning negativt.

B2   Valutakurser   
Till följd av genomförda nyemissioner 2013 
är bolagets tillgång på SEK god och nya 
terminskontrakt tecknas ej.  

Materialinköp, tillverkning och försälj-
ning sker i princip endast i USD. Policyn 
är annars att valutakursen säkras med 
terminskontrakt upp till 90 procent av 

nettoexponeringen i USD för att motverka 
valutakursfluktuationer. Fluktuationer i 
övriga valutakurser har begränsad påverkan 
på resultatet.

B3   Råvarupriser 
Produkternas råvarukostnad kan påverkas 
av prisförändringar på främst kisel och guld. 
Andelen guld i produkterna är marginell och 
prisfluktuationer påverkar endast i begränsad 
omfattning slutproduktens pris. Kisel är den 
största beståndsdelen i produkterna. Priset på 
kisel har historiskt inte fluktuerat i betydande 
grad och tillgången är god. Skulle utbudet av 
kisel minska på världsmarknaden finns risk 
för prishöjningar. Bolagets inköp från externa 
leverantörer skulle därmed kunna öka i pris 
per enhet. Det finns ingen garanti för att FPC 
i sin tur kan överföra ökade kostnader till 
sina kunder. Oförmågan att överföra ökade 
kostnader till bolagets kunder skulle kunna få 
negativa konsekvenser för bolagets verksam-
het, resultat och finansiella ställning.

B4   Konjunktur

Den globala konjunkturutvecklingen 
påverkar den allmänna investeringsviljan hos 
FPC:s nuvarande och potentiella kunder. En 
svag konjunkturutveckling i hela eller delar 
av världen kan komma att medföra lägre 
marknadstillväxt för biometrimarknaden än 
vad som förväntas. Det finns därmed en risk 
att FPC:s förväntade försäljning kan komma 
att påverkas negativt av en svag konjunktur-
utveckling vilket skulle kunna få en negativ 
effekt på bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. Kunderna finns i dags-
läget till största delen i Asien. Turbulensen i 
Europa och Nordamerika har inte påverkat 
verksamheten i betydande grad. Det finns 
dock ingen garanti för att detta inte skulle 
kunna ske i framtiden eller att turbulensen i 
Europa och Nordamerika skulle sprida sig till 
den asiatiska marknaden.

B5   Skatt

FPC är i dagsläget endast svenskt skattesub-
jekt men kan i framtiden genom eventuell 
etablering i andra länder eller genom  
verksamhet i andra länder bli skattesubjekt 
med åtföljande beskattning och där åläggas 
att betala skatt.

C Operativa risker

C1   Produktion 
FPC har ingen egen produktion. Tillverk-
ning, försäljning och leverans av teknik och 

produkter förutsätter överensstämmelse 
med avtalade krav vad gäller exempelvis 
mängd, kvalitet och leveranstid. Produk-
tions- och leveransproblem hos leverantörer 
kan ha negativ påverkan genom försening 
eller kvalitetsproblem i leverans till kund. 
Produktionsplanering sker med upp till ett 
halvårs framförhållning. Bindande order 
från kund erhålls normalt inte med samma 
framförhållning. Osäkerhet i försäljnings-
prognoser kan leda till lageruppbyggnad 
och negativ likviditetspåverkan. Koncentra-
tion av produktion till få leverantörer med 
möjlighet till lägre kostnad måste vägas mot 
risken som koncentrationen innebär.

C2   Miljö

FPC har ingen egen tillverkning. Kompo-
nenter köps från utvalda leverantörer som 
uppfyller krav på funktion, kvalitet, stabilitet 
och miljö. FPC:s produkter har genomgått 
tester och uppfyller RoHS-direktiv avseende 
begränsning av farliga ämnen i elektroniska 
produkter. För det fall produkterna inte skulle 
uppfylla krav på funktion, kvalitet, stabilitet 
och miljö eller om bolagets produkter inte 
skulle uppfylla RoHS-direktivet avseende 
begränsning av farliga ämnen i elektroniska 
produkter skulle detta kunna ha negativ 
effekt på bolagets resultat och finansiella 
ställning.

C3   Försäljning

FPC är verksamt på en relativt ung marknad. 
Bedömningar av en ung bransch och dess 
konkurrenssituation i snabb utveckling 
sker med reservation för flera osäkerhets-
faktorer. Beroende finns av FPC:s såväl som 
konkurrenters utveckling och marknadens 
acceptans av biometri. En inte oviktig faktor 
är utvecklingshastigheten och penetrationen 
av de tjänster som biometriska lösningar 
skall användas i. Detta medför försvårade 
möjligheterna att förutsäga den framtida 
utvecklingen för verksamheten. FPC:s 
utveckling är beroende av att marknaden för 
biometri fortsätter expandera. En fördröjd 
penetration på fler tillämpningar och 
marknader påverkar försäljning och resultat. 
Risken finns att FPC är beroende av ett 
fåtal distributörer för sin försäljning. Risken 
förebyggs genom att ha fler återförsäljare, 
fler kunder, en bredare produktportfölj 
samt kundanpassade lösningar snarare än 
standardprodukter. Ytterligare åtgärd är att 
kontinuerligt utvärdera förutsättningarna 
för etablering av bolag och försäljning i egen 
regi. FPC är beroende av den kinesiska 
marknaden med en etablerad återförsäljare 
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med stark position för FPC:s teknik. En 
förlust av bolagets distributör på den 
kinesiska marknaden eller annan väsentlig 
distributör eller återförsäljare skulle kunna 
ha en negativ påverkan på bolagets verksam-
het, resultat och finansiella ställning.

D Kreditrisk

D1   Motpartsrisk

Kreditrisk, definierad som risken att 
motparten inte fullgör sina förpliktelser, är i 
sin helhet hänförlig till kreditrisk i kundford-
ringar. bolagets kunder utgörs i huvudsak 
av de företag som agerar återförsäljare eller 
distributör av bolagets produkter. Risken 
förebyggs genom kreditbedömning och 
begränsade krediter.

E Aktierisk

E1   Aktiekurs

Att investera i aktier är till sin natur förknip-
pat med risken att värdet på investeringen 
kan gå ned. Det finns ingen garanti för hur 
kursen kommer att utvecklas för de aktier 
som tas upp till handel i samband med  
nyemissionen. Bolagets aktiekurs kan 
komma att falla, bland annat på grund 
av det ökade antalet aktier i bolaget men 
även som en konsekvens av marknadens 
reaktioner på faktorer helt utanför FPC:s 
kontroll. FPC:s aktiekurs har varit volatil 
sedan bolagets aktie noterades på NASDAQ 
OMX Stockholm. Det är inte möjligt att 
förutse i vilken utsträckning investerarnas 
intresse i FPC leder till en aktiv handel i 
aktierna eller hur handel i aktierna kommer 
att fungera i framtiden. Om en aktiv och 
likvid handel inte utvecklas, eller inte är 
varaktig, kan det innebära svårigheter för 
innehavare av aktier att sälja sina aktier 
utan att påverka marknadspriset negativt, 
eller överhuvudtaget. Bolagets åtgärd är att 
hålla en god informationsnivå. Nuvarande 
och potentiella investerare i FPC bör beakta 
att en investering i FPC är förknippad med 
risk och att det inte finns några garantier 
för att aktiekursen kommer att utvecklas 
positivt. Som framgår av redogörelsen i 
detta avsnitt är aktiekursens utveckling 
beroende av en rad faktorer utöver bolagets 
verksamhet, vilka bolaget inte har möjlighet 
att påverka. Även om FPC:s verksamhet 
utvecklas positivt finns det därför risk att 
utvecklingen för bolagets aktie är negativ.

E2   Ägare

En enskild aktieägare äger en väsentlig 
röstandel av bolagets samtliga utestående 
aktier. Följaktligen har denna aktieägare 
möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande 
på alla ärenden som kräver godkännande 
av aktieägarna, däribland utnämning 
och avsättning av styrelseledamöter och 
eventuella förslag till fusioner, konsolide-
ring eller försäljning av samtliga eller i stort 
sett alla av FPC:s tillgångar samt andra 
företagstransaktioner.

E3   Utdelning

FPC har hittills inte lämnat någon utdelning. 
FPC förväntas befinna sig i en expansiv 
investeringsfas de närmaste åren varför 
FPC:s eventuella utdelningsbara medel 
sannolikt kommer att återinvesteras i verk-
samheten. Till följd av detta gör styrelsen 
för FPC bedömningen att kontant utdelning 
till aktieägarna ej kommer att lämnas de 
kommande två åren. Detta får till följd att 
avkastningen på en investering i bolagets 
aktie på kort sikt främst är beroende av 
aktiekursen.
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Rapport över totalresultatet för koncernen

1 januari - 31 december

Tkr Not 2014 2013

Nettoomsättning 2, 4 233 600 95 405

Kostnad sålda varor 3 -161 981 -56 259

Bruttoresultat 71 619 39 146

Försäljningskostnader -54 431 -29 299

Administrationskostnader -28 893 -17 680

Utvecklingskostnader 34 -140 126 -25 925

Övriga rörelseintäkter 5 6 574 -

Övriga rörelsekostnader 6 - -278

Rörelseresultat 4, 7, 8, 9, 25, 26 -145 257 -34 036

Finansiella intäkter 4, 10 2 174 1 535

Finansiella kostnader 4, 10 -503 -445

Resultat före skatt -143 586 -32 946

Skatt 11 -462 -

Årets resultat -144 048 -32 946

Resultat per aktie 12

före utspädning (kr) -2,47 -0,60

efter utspädning (kr) -2,47 -0,60

Övrigt totalresultat
2014-12-31 2013-12-31

Årets resultat -144 048 -32 946

Poster som senare kan komma att omklassificeras till periodens resultat:

Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet 90 -17

Övrigt totalresultat 90 -17

Årets totalresultat -143 958 -32 963

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -143 958 -32 963

-143 958 -32 963
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Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per den 31 december

Tkr Not 2014 2013

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 13 69 817 54 331

Materiella anläggningstillgångar 14 18 819 5 364

Finansiella anläggningstillgångar 15 - -

Summa anläggningstillgångar 88 636 59 695

Omsättningstillgångar

Varulager 17 98 770 19 902

Kundfordringar 16, 18 115 793 31 062

Övriga fordringar 15 868 7 709

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16, 19 3 663 2 402

Likvida medel 16, 20 101 898 211 713

Summa omsättningstillgångar 335 992 272 788

Summa tillgångar 424 628 332 483

Eget Kapital 21

Aktiekapital 11 684 10 832

Övrigt tillskjutet kapital 711 100 556 646

Omräkningsdifferens 74 -17

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -421 764 -277 717

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 301 094 289 744

Eget kapital 301 094 289 744

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 183 423

Summa Långfristiga skulder 33 183 423

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 16 66 138 25 674

Övriga kortfristiga skulder 22 35 677 1 482

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16, 23 21 536 15 160

Summa kortfristiga skulder 123 351 42 316

Summa eget kapital och skulder 424 628 332 483

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för koncernen

Per den 31 december

Tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

Ställda säkerheter 32 15 000 15 000

Eventualförpliktelser Inga Inga
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Rapport över förändringar i eget kapital

Tkr Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Omräknings-

differens

Balanserade  
vinstmedel inkl 

årets resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2013-01-01 9 562 337 125 -244 774 101 915

Årets totalresultat:

Årets resultat -32 946 -32 946

Årets övrigt totalresultat -17 -17

Nyemission 1 271 214 927 216 198

Inbetald premie för teckningsoptioner 4 592 4 592

Utgående eget kapital 2013-12-31 10 832 556 646 -17 -277 716 289 744

Ingående eget kapital 2014-01-01 10 832 556 646 -17 -277 716 289 744

Årets totalresultat:

Årets resultat -144 048 -144 048

Årets övrigt totalresultat 90 90

Nyemission 852 154 454 155 306

Utgående eget kapital 2014-12-31 11 684 711 100 74 -421 764 301 094

Rapport över kassaflöden för koncernen
Tkr Not 2014 2013

Den löpande verksamheten 28

Resultat före skatt -144 048 -32 946

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 58 039 12 581

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -86 009 -20 365

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -78 868 -8 462

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -87 815 -31 881

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 78 528 29 630

Kassaflöde från den löpande verksamheten -174 164 -31 078

Investeringsverksamheten

Förvärv av och internt utvecklade immatriella anläggningstillgångar 13 -58 450 -35 800

Förvärv av dotterföretag/rörelse 35 -15 199 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14 -17 064 -2 549

Kassaflöde till investeringsverksamheten -90 713 -38 347

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån -240 -249

Teckningsoptioner, nya program - 4 592

Nyemission genom inlösen av teckningsoptioner 23 657 13 424

Nyemission 131 645 202 773

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 155 062 220 541

Årets kassaflöde -109 815 151 117

Likvida medel vid årets början 211 713 60 596

Likvida medel vid årets slut 28 101 898 211 713
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Moderbolaget resultaträkning

1 januari - 31 december

Tkr Not 2014 2013

Nettoomsättning 2, 4 231 948 95 405

Kostnad sålda varor -161 981 -56 260

Bruttoresultat 69 967 39 145

Försäljningskostnader -54 443 -29 310

Administrationskostnader -28 038 -17 681

Utvecklingskostnader 34 -127 115 -26 090

Övriga rörelseintäkter 5 6 609 -

Övriga rörelsekostnader 6 - -278

Rörelseresultat 
4, 7, 8, 9, 

25, 26 -133 020 -34 214

Resultat från finansiella poster: 10

Resultat från aktier i dotterbolag 36 -15 538 -

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 2 138 1 495

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -306 -349

Resultat före skatt -146 726 -33 068

Skatt 11 - -

Årets resultat -146 726 -33 068

Rapport över resultat och övrigt totalresultat  
1 januari - 31 december

Tkr Not 2014 2013 

Årets resultat -146 726 -33 068

Årets resultat -146 726 -33 068

Årets övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat -146 726 -33 068

Balansräkning

Per den 31 december

Tkr Not
2014- 
12-31

2013- 
12-31

Tillgångar 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 13 65 142 54 331

Materiella anläggningstillgångar 14 16 352 4 607

Finansiella anläggningstillgångar 15 1 829 8 255

Summa anläggningstillgångar 83 323 67 193

Omsättningstillgångar

Varulager 17 98 770 19 902

Kortfristiga fordringar

Fordran koncernbolag 11 027 2 572

Kundfordringar 16, 18 115 545 31 062

Övriga fordringar 13 488 5 387

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 16, 19 3 226 2 286

Likvida medel 16, 20 93 027 209 567

Summa omsättningstillgångar 335 083 270 776

Summa tillgångar 418 406 337 969

Eget kapital 21

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 200 000 A-aktier, 57 221 135 
B-aktier) 11 684 10 832

Reservfond 41 450 41 450

Fritt eget kapital

Överkursfond 481 553 327 099

Balanserat resultat -90 194 -57 127

Årets resultat -146 726 -33 068

Summa eget kapital 297 767 289 186

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 29 721 -

Leverantörsskulder 16 70 026 25 325

Skulder till dotterbolag - 7 614

Övriga kortfristiga skulder 22 1 596 888

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 16, 23 19 296 14 956

Summa skulder och kortfristiga skulder 120 639 48 783

Summa eget kapital och skulder 418 406 337 969

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget

Per den 31 december

Tkr Not
2014- 
12-31

2013- 
12-31

Ställda säkerheter 32 15 000 15 000

Eventualförpliktelser Inga Inga
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Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2013-01-01 9 562 41 450 107 579 -18 989 -38 138 101 464

Årets totalresultat:

Årets resultat -33 068 -33 068

Årets övrigt totalresultat

Resultatdisposition -38 138 38 138

Nyemission 1 271 214 927 216 198

Inbetald premie för teckningsoptioner 4 592 4 592

Utgående eget kapital 2013-12-31 10 832 41 450 327 099 -57 127 -33 068 289 186

Ingående eget kapital 2014-01-01 10 832 41 450 327 099 -57 127 -33 068 289 186

Årets totalresultat:

Årets resultat -146 726 -146 726

Årets övrigt totalresultat

Resultatdisposition -33 068 33 068

Nyemission 852 154 454 155 306

Inbetald premie för teckningsoptioner

Utgående eget kapital 2014-12-31 11 684 41 450 481 553 -90 194 -146 726 297 767

Kassaflödesanalys för moderbolaget
Tkr Not 2014 2013

Den löpande verksamheten 28

Resultat före skatt -146 726 -33 068

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 62 516 12 384

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -84 210 -20 684

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (+)/Minskning (–) av varulager -78 868 -8 462

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelsefordringar -95 894 -32 108

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 69 598 33 171

Kassaflöde från den löpande verksamheten -189 374 -28 083

Investeringsverksamheten

Förvärv av och internt utvecklade immatriella anläggningstillgångar 13 -51 258 -35 800

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14 -14 803 -2 549

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 15 -16 409 -4 687

Kassaflöde till investeringsverksamheten -82 470 -43 034

Finansieringsverksamheten

Teckningsoptioner inbetalt nya program - 4 592

Nyemission genom inlösen av Teckningsoptioner 23 657 13 424

Nyemission 131 645 202 773

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 155 302 220 789

Årets kassaflöde -116 542 149 672

Likvida medel vid årets början 209 567 59 895

Likvida medel vid årets slut 28 93 027 209 567
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Noter till de finansiella rapporterna

Not 1 Väsentliga  
redovisningsprinciper
Alla belopp är i Tkr om inget annat anges.

Överensstämmelse med normgivning och lag. 
Koncernredovisningen har upprättats enligt

International Financial Reporting Standards 
(IFRS/ IAS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden 
från International Financial Reporting Interpreta-
tions Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. 
Vidare har Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1 (Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner) tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisnings- 
principer som koncernen utom i de fall som anges 
nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovis-
ningsprinciper”. Årsredovisningen och koncern-
redovisningen har godkänts för utfärdande av 
styrelsen och verkställande direktören den 28 
april 2015. Koncernens rapport över totalresultat 
och rapport över finansiell ställning samt 
moderbolagets resultat- och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på årsstämman den 3 
juni 2015. 

Värderingsgrunder tillämpade vid 
upprättandet av de finansiella  
rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till 
anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella 
tillgångar och skulder som värderas till verkligt 
värde via resultatet. Finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till verkligt värde avser 
derivatinstrument men per 2014-12-31 finns ej 
någon sådan post. Koncernen tillämpar ej 
säkringsredovisning.

Orealiserade vinster och förluster till följd av 
fluktuationer i säkringskontraktens verkliga 
värden redovisas löpande i resultaträkningen i 
segmentet Fingeravtryckssensorer.

Funktionell valuta och  
rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska 
kronor som även utgör rapporteringsvalutan för 
moderbolaget och för koncernen. Det innebär att 
de finansiella rapporterna presenteras i svenska 
kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, 
avrundade till närmaste tusental.

Bedömningar och uppskattningar  
i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet 
med IFRS kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör 
antaganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen 
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskatt-
ningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över 
regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas 
i den period ändringen görs om ändringen endast 
påverkat denna period, eller i den period ändringen 
görs och framtida perioder om ändringen påverkar 

både aktuell period och framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid 

tillämpningen av IFRS som har en betydande 
inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda 
uppskattningar som kan medföra väsentliga 
justeringar i det påföljande årets finansiella 
rapporter beskrivs närmare i not 29.

Väsentliga tillämpade  
redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, 
med de undantag som närmare beskrivs, 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 
presenteras i koncernens finansiella rapporter. 
Koncernens redovisningsprinciper har vidare 
konsekvent tillämpats av koncernens företag när 
de konsoliderats.

Ändrade redovisningsprinciper 
Inga ändringar har skett.

Nya och ändrade IFRS har inte haft någon väsentlig 
effekt på de finansiella rapporterna  
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisnings-
principer som koncernen tillämpar från och med 1 
januari 2014. Övriga ändringar av IFRS med 
tillämpning från och med 2014 har inte haft någon 
väsentlig effekt på koncernens redovisning.

Nya och omarbetade befintliga standarder, vilka 
godkänts av EU. 
Nya standarder vilka trätt i kraft 2014
Nya standarder vilka trätt i kraft 2014
Nya standarder som trätt ikraft 2014 har inte 
medfört någon påverkan på Fingerprint Cards 
finansiella rapportering. De viktigaste, och de 
standarder som potentiellt kan komma att 
påverka Fingerprint Cards framtida redovisning, 
är IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 
Samarbetsarrangemang och IFRS 12 Upplys-
ningar om innehav i andra företag. IFRS 10 
bestämmer när bestämmande inflytande, och 
därmed konsolidering, ska ske medan IFRS 11 
reglerar redovisningen av innehav utan bestäm-
mande inflytande. IFRS 12 anger upplysningskrav 
för företag som innehar andelar som inte 
konsolideras.

Förändringar i befintliga standarder vilka trätt i kraft 
2014
Som en följd av införandet av ovanstående 
rekommendationer har IAS 27 Separata finansiella 
rapporter och IAS 28 Innehav i intresseföretag och 
joint ventures uppdaterats.

Inte heller dessa förändringar har medfört någon 
förändring av Fingerprint Cards redovisning.

Nya standarder och tolkningar vilka träder i kraft 
2015
Den 13 juni 2014 godkände EU IFRIC 21 Levies 
vilken anger att statliga avgifter ska skuldföras i sin 
helhet då förpliktelsen uppstår. Denna har ingen 
påverkan på Fingerprint Cards.

Förändringar i svenska regelverk; Rådet för 
finansiell rapportering
RFR 2, Redovisning för juridiska personer, 
innehåller anpassningar kopplade till
genomförda förändringar i IFRS. Förändringar 

gjorda under 2014 har inte haft någon
påverkan på fingerprint Cards redovisning.

Klassificering m.m.
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder 
består i allt väsentligt av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader 
räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
inom tolv månader från balansdagen. 

Rörelsesegmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som 
bedriver verksamhet från vilken den kan generera 
intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det 
finns fristående finansiell information tillgänglig. 
Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av 
företagets högste verkställande beslutsfattare för 
att utvärdera resultatet samt för att kunna 
allokera resurser till rörelsesegmentet. Se not 4 
för ytterligare beskrivning av indelningen och 
presentationen av rörelsesegment.

Konsolideringsprinciper
(i) Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett 
bestämmande inflytande från moderbolaget. 
Bestämmande inflytande föreligger om moderbola-
get har inflytande över investeringsobjektet, är 
exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från 
sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande 
över investeringen till att påverka avkastningen. 

Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande 
föreligger, beaktas potentiella röstberättigande 
aktier samt om de facto control föreligger.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden.
Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag 

betraktas som en transaktion varigenom koncernen 
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det 
koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs 
genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I 
analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för 
andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på 
förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar samt övertagna skulder och eventualför-
pliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsak-
tierna respektive rörelsen utgörs av summan av de 
verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda 
tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och för 
emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som 
vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgång-
arna. Utgifter som är direkt hänförbara till förvärvet 
kostnadsförs löpande. Vid rörelseförvärv där 
anskaffningskostnaden överstiger det verkliga 
värdet av förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder samt eventualförpliktelser som redovisas 
separat, redovisas skillnaden som goodwill. När 
skillnaden är negativ redovisas denna direkt i årets 
resultat. Dotterföretags finansiella rapporter 
inkluderas i koncernredovisningen från och med 
förvärvstidpunkten till det datum då det bestäm- 
mande inflytandet upphör.

(ii) Transaktioner som elimineras vid konsolidering 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller 
kostnader och orealiserade vinster eller förluster 
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som uppkommer från koncerninterna transaktioner 
mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid 
upprättandet av koncernredovisningen.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan till valutakursen på transak-
tionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de 
primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin 
verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta räknas om till funktionell valuta till 
valutakursen som föreligger på balansdagen.

Valutakursdifferens som uppstår vid omräkningar 
redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar 
och skulder som redovisas till historiska anskaff-
ningsvärden omräknas till valutakurs vid transak-
tionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder 
som redovisas till verkliga värden omräknas till den 
funktionell valuta till den kurs som råder vid 
tidpunkten för värdering till verkligt värde.

Valutaflöden inför 2015 har ej säkrats. Efter 
genomförda nyemissioner under 2013 och 2014 
bedömdes tillgången på svenska kronor för 
betalning av kostnader i svenska kronor tryggad 
2014. Nettoöverskottet från försäljningen i USD och 
utgifter för inköp av material i kostnader för sålda 
varor USD växlas vid behov och används som 
rörelsekapital i den pågående expansionen. 

Intäkter
Intäkter från försäljning av varor redovisas i årets 
resultat när väsentliga risker och förmåner som 
är förknippade med varans ägande har överförts 
till köparen. Intäkter redovisas inte om det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte 
kommer att tillfalla koncernen. Om det råder 
betydande osäkerhet avseende betalning, 
vidhängande kostnader, risk för returer eller om 
säljaren behåller ett engagemang i den löpande 
förvaltningen som vanligtvis förknippas med 
ägandet sker ingen intäktsföring. Intäkterna 
redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits, eller förväntas komma att erhållas, med 
avdrag för lämnade rabatter.

Leasing
(i) Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal 
redovisas i årets resultat linjärt över leasingperio-
den. Förmåner erhållna i samband med 
tecknandet av ett avtal redovisas i årets resultat 
som en minskning av leasingavgifterna linjärt över 
leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnads-
förs i de perioder de uppkommer.

(ii) Finansiella leasingavtal
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad 
och amortering på den utestående skulden.

Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så 
att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp 
som motsvarar en fast räntesats för den under 
respektive period redovisade skulden. Variabla 
avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på 
placerade medel och vinst vid värdeförändring på 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultatet. Resultatet från avyttring av ett 
finansiellt instrument redovisas då de risker och 
fördelar som är förknippade med ägandet av 
instrumentet överförts till köparen och koncernen 
inte längre har kontroll över instrumentet.
Finansiella kostnader består av räntekostnader, 
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förlust vid värdeförändring på finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultatet samt 
nedskrivning av finansiella tillgångar.

Skatter
Koncernens skatt för perioden utgörs av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuella skatteford-
ringar och skulder för innevarande och föregående 
perioder värderas till det belopp som förväntas bli 
betalt till eller från skattemyndigheterna baserat 
på de skattesatser och den skattelagstiftning som 
är antagen eller antagits på bokslutsdagen.

Aktuell skatt är skatt som hänför sig till 
periodens skattepliktiga resultat. Uppskjuten 
skatt uppstår på grund av temporära skillnader 
mellan en tillgångs eller skulds skattepliktiga 
värde och dess bokförda värde. Aktuell skatt och 
uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen 
med undantag för transaktioner som redovisas i 
övrigt totalresultat. Skatt som hänför sig till poster 
som redovisas i övrigt totalresultat redovisas 
också i övrigt totalresultat. Uppskjuten skatte- 
fordran redovisas i balansräkningen i den 
omfattning det är sannolikt att dessa kan utnyttjas 
mot framtida skattepliktiga överskott. Vid 
beräkning av koncernens uppskjutna skatte-
fordran och skatteskuld används 22 procent skatt.

Klassificering av finansiella tillgångar
Finansiella instrument som redovisas i rapporten 
över finansiell ställning inkluderar på tillgångs- 
sidan likvida medel, kundfordringar, finansiella 
placeringar samt derivat. På skuldsidan finns 
leverantörsskulder.

(i) Klassificering
Finansiella tillgångar i koncernen indelas i 
nedanstående fyra kategorier. Syftet med förvärvet 
av finansiellt instrument utgör grund för klassifice-
ring. Klassificering görs av företagsledningen vid 
första redovisningstillfället. Klassificeringen avgör 
hur det finansiella instrumentet värderas efter första 
redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

1. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen
Denna kategori indelas i två underkategorier; 
finansiella tillgångar och skulder som innehas för 
handel och de som vid förvärvstillfället klassifi-
ceras som värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen. En finansiell tillgång och skuld 
förs till denna kategori om den förvärvats i syfte 
att säljas på kort sikt eller klassificerats som 
sådan av företagsledningen. Även derivat 
klassificeras till denna kategori. Tillgångar och 
skulder i denna kategori klassificeras som 
omsättningstillgång om de innehas för handel 
eller förväntas bli realiserade inom 12 månader 
från balansdagen.

2. Låne och kundfordringar
Finansiella tillgångar och skulder som inte 
betecknas som derivat och som har fastställda 
betalningar och som inte noteras på en aktiv 
marknad. Klassificering sker som omsättnings- 
tillgång med mindre än att förfallodag är senare 
än 12 månader efter balansdagen, då anlägg-
ningstillgång är klassificeringen.

3. Investeringar som hålls till förfall
Finansiella tillgångar och skulder som inte är 
derivat med fastställda betalningar och fastställd 
löptid som företagsledningen har för avsikt att och 

förmåga att hålla till förfall. Efter initial redovis-
ning värderas dessa tillgångar och skulder till 
upplupet anskaffningsvärde i enlighet med 
effektivräntemetoden med justering för eventuella 
nedskrivningar. Resultat redovisas i resultaträk-
ningen när tillgången avyttras, skrivs ned samt i 
takt med att den upplupna räntan redovisas. 
Under 2014 och 2013 har inga poster förekommit i 
denna kategori i koncernen.

4. Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas 
ingår finansiella tillgångar som inte klassificeras i 
någon annan kategori eller finansiella tillgångar 
som företaget initialt valt att klassificera i denna 
kategori. Tillgångarna avser anläggningstillgångar 
om inte företagsledningen avser att avyttra 
investeringen inom 12 månader från balansdagen. 
Värdering sker initialt till verkligt värde inklusive 
transaktionskostnader. Värdeförändringar 
redovisas mot övrigt totalresultat. När tillgången 
säljs återförs de ackumulerade värdeförändring-
arna till resultaträkningen. Orealiserade 
värdeförändringar redovisas i övrigt totalresultat 
om inte värde-nedgången är väsentlig eller har 
varat under en längre tid. I dessa fall sker 
nedskrivning över resultaträkningen.

Under 2014 och 2013 har inga poster förekom-
mit i denna kategori i koncernen.

(ii) Redovisning och värdering
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
rapport över finansiell ställning när koncernen 
blir part enligt villkor i instrumentets avtal. En 
fordran tas upp när bolaget presterat och 
avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att 
betala, även om fakturan ännu ej skickats.

Kundfordringar tas upp i rapport över finansiell 
ställning när faktura har skickats. Skuld tas upp 
när motparten har presterat och avtalsenlig 
skyldighet föreligger att betala, även om faktura 
ännu inte mottagits. Skulder till leverantörer tas 
upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång 
tas bort från rapport över finansiell ställning när 
rättigheter i avtalet realiseras, förfaller eller 
koncernen förlorar kontrollen över dem.

Motsvarande gäller del av en finansiell tillgång. 
En finansiell skuld tas bort från rapport över 
finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell 
tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i rapport över 
finansiell ställning endast när det föreligger en 
legal rätt att kvitta beloppen samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett 
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden. Förvärv och avyttring av 
finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, 
som utgör den dag då koncernen förbinder sig att 
förvärva eller avyttra tillgången.

Finansiella instrument som inte är derivat 
redovisas initialt till anskaffningsvärde motsva-
rande instrumentets verkliga värde med tillägg för 
transaktionskostnader för alla finansiella 
instrument förutom de som tillhör kategorin 
finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde 
via resultatet, vilka redovisas till verkligt värde 
exklusive transaktionskostnader.

Derivatinstrument redovisas initialt till verkligt 
värde innebärande att transaktionskostnader 
belastar periodens resultat. Värdeförändringar i 
derivatet redovisas i rörelseresultatet. Likvida 
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medel består av kassamedel samt omedelbart 
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och 
motsvarande institut samt kortfristiga likvida 
placeringar vilka är utsatta för endast en obetydlig 
risk för värdefluktuation. Valutakursförändringar 
avseende rörelserelaterade fordringar och 
skulder redovisas i rörelseresultatet medan 
valutakursförändringar avseende finansiella 
fordringar och skulder redovisas i finansnettot.

Kundfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv 
marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde 
bestäms utifrån den effektivränta som beräkna- 
des vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar 
redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. 
efter avdrag för osäkra fordringar. Lån samt 
övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta 
gäller inte derivatskulder som istället värderas till 
verkligt värde.

Materiella anläggningstillgångar
(i) Ägda tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas i 
koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till 
tillgången för att bringa den på plats och i skick för 
att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaff-
ningen. Redovisningsprinciper för nedskrivningar 
framgår nedan. Det redovisade värdet för en 
materiell anläggningstillgång tas bort ur rapport 
över finansiell ställning vid utrangering eller 
avyttring eller när inga framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller utrangering/ 
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som 
uppkommer vid avyttring eller utrangering av en 
tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljnings- 
priset och tillgångens redovisade värde med avdrag 
för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust 
redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

(ii) Leasade tillgångar
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell 
eller operationell leasing. Finansiell leasing 
föreligger då de ekonomiska riskerna och 
förmånerna som är förknippade med ägandet i allt 
väsentligt är överförda till lease tagaren. När så inte 
är fallet är det fråga om operationell leasing. 
Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal 
redovisas som anläggningstillgång i rapport över 
finansiell ställning och värderas initialt till det lägsta 
av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av 
minimileasingavgifterna vid ingången av avtalet.

Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter 
redovisas som lång- och kortfristiga skulder. De 
leasade tillgångarna skrivs av över respektive 
tillgångs nyttjandeperiod medan leasingbetalning-
arna redovisas som ränta och amortering av 
skulderna. Tillgångar som hyrs enligt operationell 
leasing redovisas som regel inte som tillgång i 
rapport över finansiell ställning. Operationella 
leasingavtal ger inte heller upphov till en skuld.

(iii) Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet 
endast om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med 
tillgången kommer att komma företaget till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt 
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sätt. Övriga tillkommande utgifter redovisas som 
kostnad i den period de uppkommer.

En tillkommande utgift läggs till anskaffnings- 
värdet om utgiften avser utbyten av identifierade 
komponenter eller delar där av. Även i de fall ny 
komponent tillskapats läggs utgiften till 
anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna 
redovisade värden på utbytta komponenter, eller 
delar av komponenter, utrangeras och kostnads- 
förs i samband med utbytet. Reparationer 
kostnadsförs löpande.

(iv) Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. Leasade tillgångar 
skrivs av över beräknad nyttjandeperiod eller, om 
den är kortare, över den avtalade leasingtiden.
Beräknade nyttjandeperioder;
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Immateriella tillgångar
(i) Forskning och utveckling
Utgifter för utveckling i syfte att åstadkomma nya 
eller förbättrade produkter eller processer, 
redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell 
ställning, om produkten eller processen är tekniskt 
och kommersiellt användbar och företaget har 
tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och 
därefter använda eller sälja den immateriella 
tillgången. Det redovisade värdet inkluderar direkt 
hänförbara utgifter; t.ex. för material och tjänster 
som används och förbrukas vid upparbetning, 
registrering av juridisk rättighet samt låne utgifter i 
enlighet med IAS 23. Övriga utgifter för utveckling 
redovisas i åretsresultat som kostnad när de 
uppkommer. I rapport över finansiell ställning 
redovisade utvecklingsutgifter är upptagna till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Utgifter för forskning i syfte att erhålla ny 
vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som 
kostnad vid uppkomsten. Då all utveckling har sitt 
ursprung i produkter och marknadsefterfrågan, 
förekommer ingen forskning.

(ii) Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över 
immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperio-
der, såvida inte sådana nyttjandeperioder är 
obestämbara. Nyttjandeperioderna omprövas 
minst årligen. Immateriella tillgångar med en 
obestämbar nyttjandeperiod eller som ännu inte är 
färdiga att användas prövas för nedskrivningsbehov 
årligen och dessutom så snart indikationer 
uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har 
minskat i värde. Immateriella tillgångar med 
bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från den 
tidpunkt då de är tillgängliga för användning.

De beräknade nyttjandeperioderna är: 
Produkter   Upp till 4 år
Plattform   Upp till 5 år
Nyttjandeperioderna omprövas varje år.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffnings- 
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffnings- 
värdet för varulager beräknas genom tillämpning av 
först-in-först-ut-metoden (FIFU) och inkluderar 
utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertill-
gångarna och transport av till deras nuvarande plats 
och skick. För tillverkade varor och pågående arbete 

inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av 
indirekta kostnader baserad på en normal kapacitet.

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter 
avdrag för uppskattade kostnader för färdigstäl-
lande och för att åstadkomma en försäljning.

Varulagret är värderat till anskaffningsvärdet.

Nedskrivningar
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid 
varje balansdag för att avgöra om det finns 
indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 
tillämpas avseende nedskrivningar av andra 
tillgångar än finansiella tillgångar vilka redovisas 
enligt IAS 39, tillgångar för försäljning och 
avyttringsgrupper som redovisas enligt IFRS 5, 
varulager och uppskjutna skattefordringar. För 
undantagna tillgångar enligt ovan bedöms det 
redovisade värdet enligt respektive standard.

(i) Nedskrivning av materiella och immateriella 
tillgångar
Om indikation på nedskrivningsbehov finns 
beräknas tillgångens återvinningsvärde. För 
immateriella tillgångar beräknas återvinningsvär-
det dessutom årligen. Om det inte går att fastställa 
väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild 
tillgång, och dess verkliga värde minus försälj-
ningskostnader inte kan användas, grupperas 
tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov till 
den lägsta nivå där det går att identifiera väsentli-
gen oberoende kassaflöden – en så kallad 
kassagenererande enhet. En nedskrivning 
redovisas när en tillgångs redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning 
redovisas som kostnad i årets resultat.

(ii) Nedskrivning av finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om 
det finns objektiva bevis på att en finansiell 
tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av 
nedskrivning. Objektiva bevis utgörs dels av 
observerbara förhållanden som inträffat och som 
har en negativ inverkan på möjligheten att 
återvinna anskaffningsvärdet, dels av betydande 
eller utdragen minskning av det verkliga värdet för 
en investering i en finansiell placering klassifice-
rad som en finansiell tillgång som kan säljas.

Kundfordringarnas nedskrivningsbehov 
fastställs utifrån historiska erfarenheter av 
kundförluster på liknande fordringar. Kundford-
ringar med nedskrivningsbehov redovisas till 
nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. 
Fordringar med kort löptid diskonteras dock inte. 
Nedskrivningar på finansiella tillgångar som kan 
säljas redovisas i årets resultat i finansnettot.

(iii) Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 
tillämpningsområde reverseras om det både finns 
indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre 
föreligger och det har skett en förändring i de 
antaganden som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet. En reversering görs endast i 
den utsträckning som tillgångens redovisade 
värde efter återföring inte överstiger det 
redovisade värde som skulle ha redovisats, med 
avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen 
nedskrivning gjorts. Nedskrivningar av kundford-
ringar som redovisas till upplupet anskaffnings- 
värde återförs om de tidigare skälen till nedskriv-
ningar inte längre föreligger och att full betalning 
från kunden förväntas erhållas.
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Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på 
årets resultat i koncernen hänförligt till moderbo-
lagets ägare och på det vägda genomsnittliga 
antalet aktier utestående under året. Vid 
beräkningen av resultat per aktie efter utspädning 
justeras resultatet och det genomsnittliga antalet 
aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande 
potentiella stamaktier, vilka under rapporterade 
perioder härrör från optioner utgivna till anställda. 
Utspädning från utestående teckningsoptioner 
påverkar antalet aktier i beräkningen endast när 
lösenkursen är lägre än börskursen.

Ersättningar till anställda
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras som 
de planer där företagets förpliktelse är begränsad till 
de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall 
beror storleken på den anställdes pension på de 
avgifter som företaget betalar till planen eller till ett 
försäkringsbolag och den kapitalavkastning som 
avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som 
bär den aktuariella risken och investeringsrisken. 
Företagets förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i 
årets resultat i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

(i) Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med 
uppsägningar av personal redovisas endast om 
företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk 
möjlighet till tillbakadragande, av en formell 
detaljerad plan att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten. När ersättningar lämnas 
som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig 
avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt 
att erbjudandet kommer att accepteras och 
antalet anställda som kommer att acceptera 
erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas. 

(ii) Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas 
utan diskontering och redovisas som kostnad när 
de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning 
redovisas för den förväntade kostnaden för 
vinstandels och bonusbetalningar när koncernen 
har en gällande rättslig eller informell förpliktelse 
att göra sådana betalningar till följd av att tjänster 
erhållits från anställda och förpliktelsen kan 
beräknas tillförlitligt.

(iii) Aktierelaterade ersättningar
Ett optionsprogram möjliggör för de anställda att 
förvärva aktier i företaget. Den kostnad som 
redovisas motsvarar verkliga värdet av en 
uppskattning av det antal optioner som förväntas 
bli intjänade, med hänsyn till tjänstevillkor och 
prestationsvillkor som inte är marknadsvillkor. 
Denna kostnad justeras i efterföljande perioder 
för att till slut återspegla det verkliga antalet 
intjänade optioner. Justering sker dock inte när 
förverkande endast beror på att marknadsvillkor 
och/eller villkor som inte är intjäningsvillkor inte 
uppfylls. Sociala avgifter hänförliga till aktierela-
terade instrument till anställda som ersättning för 
köpta tjänster kostnadsförs fördelat på de 
perioder under vilka tjänsterna utförs. Avsätt-
ningen för sociala avgifter baseras på optionernas 
verkliga värde vid rapporttillfället. Verkligt värde 
beräknas med samma värderingsmodell som 
användes när optionerna ställdes ut.

NOTER

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom 
att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller 
beloppets storlek för att reglera avsättningen. En 
avsättning redovisas i rapporten över finansiell 
ställning när det finns en befintlig legal eller 
informell förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse, och det är troligt att ett utflöde av 
ekonomiska resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskatt-
ning av beloppet kan göras. Avsättningar görs med 
det belopp som är den bästa uppskattningen av det 
som krävs för att reglera den befintliga förpliktel-
sen på balansdagen. Där effekten av när i tiden 
betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar 
genom diskontering av det förväntade framtida 
kassaflödet till en räntesats före skatt som 
återspeglar aktuella marknadsbedömningar av 
pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de 
risker som är förknippade med skulden.

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade 
händelser och vars förekomst bekräftas endast av 
en eller flera osäkra framtida händelser eller när 
det finns ett åtagande som inte redovisas som en 
skuld eller avsättning då det inte är troligt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas.

Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolagets årsredovisning är upprättad enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för 
finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
Redovisning för juridisk person. Även av Rådet för 
finansiell rapporterings utgivna uttalanden 
gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 
innebär att moderbolaget i årsredovisningen för 
den juridiska personen ska tillämpa samtliga av 
EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är 
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet 
mellan redovisning och beskattning. Rekommen-
dationen anger vilka undantag från och tillägg till 
IFRS som ska göras.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets årsredovisning är upprättad enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för 
finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2 
Redovisning för juridisk person. Även av Rådet för 
finansiell rapporterings utgivna uttalanden 
gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 
innebär att moderbolaget i årsredovisningen för 
den juridiska personen ska tillämpa samtliga av 
EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är 
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet 
mellan redovisning och beskattning. Rekommen-
dationen anger vilka undantag från och tillägg till 
IFRS som ska göras.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbola-
gets redovisningsprinciper framgår nedan. De 
nedan angivna redovisningsprinciperna för 
moderbolaget har tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i moderbola-
gets finansiella rapporter.

(i) Ändrade redovisningsprinciper
Ingen förändring har skett.

(ii) Klassificering och uppställningsformer
För koncernen redovisas resultatet i rapport över 
totalresultat och för moderbolaget i resultaträk-
ningen. Vidare används för moderbolaget 
benämningarna balansräkning respektive 
kassaflödesanalys för de rapporter som i 
koncernen har titlarna rapport över finansiell 
ställning respektive rapport över kassaflöden.

Balansräkning är för moderbolaget är uppställd 
enligt årsredovisningslagens scheman, medan 
rapporten över totalresultat, rapporten över 
förändringar i eget kapital och kassaflödesanaly-
sen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter respektive IAS 7 Rapport över 
kassaflöden.

 
(iii) Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget 
enligt anskaffningsvärdemetoden.

(iv) Rörelsesegmentrapportering
Moderbolagets fördelning av nettoomsättningen 
överensstämmer med koncernens fördelning på 
segment och fördelning av intäkter från externa 
kunder i not 4.

(v) Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget 
redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar på samma sätt som för koncernen 
men med tillägg för eventuella uppskrivningar.

(vi) Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal 
som operationell leasing.

(vii) Koncernbidrag och aktieägartillskott för 
juridiska personer
Lämnade koncernbidrag redovisas i moderbolaget 
som en ökning av posten Andelar i koncernföretag i 
balansräkningen. Ett mottaget koncernbidrag 
redovisas i moderbolaget på samma sätt som 
vanlig utdelning, dvs. som en finansiell intäkt.
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NOTER

Not 2 Intäkternas fördelning
Intäkter per 
väsentligt  
intäktsslag Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014 2013 2014 2013

Nettoomsättning: 233 600 95 405 231 948 95 405

Varuförsäljning 233 600 95 405 231 948 95 405

Not 3 Kostnad sålda varor

Ingående kostnader i 
Kostnad sålda varor Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014 2013 2014 2013

Material -126 891 -41 521 -126 891 -41 521

Avskrivning enligt plan 
avseende Balanserad 
utveckling

-23 241 -10 199 -23 241 -10 199

Inköps och Produktionsom-
kostnader -11 849 -4 540 -11 849 -4 540

Kostnad sålda varor -161 981 -56 260 -161 981 -56 260

Not 4 Rörelsesegment
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på den indelning av verksamheten företagets högste verkställande beslutsfattare följer upp efter 
(”management approach” / företagsledningsperspektiv). Då koncernledningen följer upp verksamhetens resultat och beslutar om resursfördelning utifrån de 
varor koncernen tillverkar och säljer utgör dessa koncernens rörelsesegment. Koncernens interna rapportering är  uppbyggd så att koncernledningen kan 
följa upp prestationer och resultat. Det är utifrån denna interna rapportering som koncernens segment har identifierats. All verksamhet redovisas i ett 
rörelsesegment. Anledningen är att verksamheten är under snabb utveckling där indelningen i markndssement inte är tydlig och det inte finns någon indelning 
avseende hur företagets högste verkställande beslutsfattare följer upp av verksamheten :

• Fingeravtryckssensorer

• Övrigt

Fingeravtryckssensorer Övrigt
Totalt och kvarvarande 

verksamheter

 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Intäkter från externa kunder 233 600 95 405 - - 233 600 95 405

Avskrivningar -45 162 -12 599 - - -45 162 -12 599

Rörelseresultat -145 257 -34 036 - - -145 257 -34 036

Finansnetto 1 671 1 090 - - 1 671 1 090

Resultat före skatt -143 586 -32 946 - - -143 586 -32 946

Koncernens rörelsesegment Fingeravtryckssensorer Övrigt
Totalt och kvarvarande 

verksamheter

Tkr 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Tillgångar* 424 628 332 483 - - 424 628 332 483

Investeringar i anläggningstillgångar* -78 183 -38 347 - - -78 183 -38 347

Skulder 123 534 42 739 - - 123 534 42 739

Kassaflöde från löpande verksamheten -174 164 -31 077 - - -174 164 -31 077

Kassaflöde till investeringsverksamheten -90 713 -38 347 - - -90 713 -38 347

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 155 062 220 541 - - 155 062 220 541

Moderbolagets rörelsesegment Fingeravtryckssensorer Övrigt
Totalt och kvarvarande 

verksamheter

Tkr 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Intäkter från externa kunder 231 948 95 405 - - 231 948 95 405

Avskrivningar -29 279 -12 384 - - -29 279 -12 384

Rörelseresultat -133 020 -34 214 - - -133 020 -34 214

Finansnetto 1 832 1 146 - - 1 832 1 146

Resultat före skatt -146 726 -33 068 - - -146 726 -33 068

Moderbolagets rörelsesegment Fingeravtryckssensorer Övrigt
Totalt och kvarvarande 

verksamheter

Tkr 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Tillgångar* 418 406 337 969 - - 418 406 337 969

Investeringar i anläggningstillgångar* -82 470 -43 034 - - -82 470 -43 034

Skulder 120 639 48 783 - - 120 639 48 783

Kassaflöde från löpande verksamheten -189 374 -28 083 - - -189 374 -28 083

Kassaflöde till investeringsverksamheten -82 470 -43 034 - - -82 470 -43 034

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 155 302 220 789 - - 155 302 220 789
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Geografiska områden

Koncernen
Intäkter från 

externa kunder
Anläggnings-

tillgångar*

2014 2013 2014 2013

Sverige 205 441 79 890 57 778

Asien 222 857 91 966 8 746 1 925

Europa, Mellersta 
Östern och Afrika 2 689 1 270 -

Syd och Nord Amerika 7 849 1 728 -

Totalt 233 600 95 405 88 636 59 695

Moderbolaget
Intäkter från 

externa kunder
Anläggnings-

tillgångar*

2014 2013 2014 2013

Sverige 205 441 74 408 65 268

Asien 221 205 91 966 8 746 1 925

Europa, Mellersta 
Östern och Afrika 2 689 1 270 95 -

Syd och Nord Amerika 7 849 1 728 74 -

Totalt 231 948 95 405 83 323 67 193

*Tillgångar och investeringar i anläggningstillgångar är exklusive finansiella instrument.

Intäkter från externa kunder har hänförts till geografiska områden efter det 
land kunden har sin hemvist i.

Information om större kunder
FPC har under 2014 genererat intäkter från en koncern om totalt 102 294 Tkr 
(54 243) samt en koncern på totalt 95 994 (27 888). Dessa intäkter redovisas i 
rörelsesegment Fingeravtryckssensorer respektive det geografiska 
området Asien. 

Moderbolaget
Moderbolagets indelning i rörelsesegment framgår ovan.

Not 5 Övriga rörelseintäkter
Koncernen och moderbolaget

Tkr 2014 2013

Kursvinster fordringar och skulder av 
rörelsekaraktär 6 083 -

Utvecklingsbidrag 491 -

6 574 -

Not 6 Övriga rörelsekostnader
Koncernen och moderbolaget

Tkr 2014 2013

Kursförluster fordringar och skulder 
av rörelsekaraktär - -278

- -278

NOTER

Not 7 Anställda, personalkostnader och ledande 
befattningshavares ersättningar
Kostnader för ersättningar till anställda

Koncernen 2014 2013

Löner och ersättningar m.m. 67 986 26 367

Aktierelaterade ersättningar - -

Pensionskostnader avgiftsbaserade 
planer 10 007 4 915

Sociala avgifter 17 561 8 472

95 554 41 243

Moderbolaget 2014 2013

Löner och ersättningar m.m. 48 351 24 878

Aktierelaterade ersättningar - -

Pensionskostnader avgiftsbaserade 
planer 7 904 4 915

Sociala avgifter 15 978 8 472

72 233 38 265

Aktierelaterade ersättningar avser teckningsoptionsprogram som i samtliga 
fall tecknats till marknadspris varvid någon personalkostnad till följd av 
dessa program inte uppstår eller redovisas. Teckningsoptioner innehåller 
inget villkor om fortsatt anställning under viss period. Bolaget har ej 
utfärdat några teckningsoptionsprogram som skall redovisas enligt 
reglerna i IFRS 2.

Medelantalet anställda

Koncernen 2014 2013

Sverige 68 25

Taiwan 3 1

Danmark 12 1

Totalt koncernen 83 27

Moderbolaget 2014 2013

Sverige 53 26

Totalt Moderbolaget 53 26

Antalet anställda per den 31 december 2014 uppgick till 104 (48), varav 87 
(44) män och 17 (4) kvinnor.

Könsfördelning i företagsledningen

Koncernen

2014-12-31 2013-12-31

Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 0% 0%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31

Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 0% 0%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med 
belopp motsvarande högst 6 månadslöner. Uppsägningstiden för Verkstäl- 
lande direktören uppgår till maximalt 6 månader.
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Löner och andra ersättningar fördelade på ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala kostnader
Tkr 2014 2013

Koncernen
Ledande 

befattningshavare (8 st.) 
Övriga 

anställda Summa
Ledande 

befattningshavare (8 st.) 
Övriga 

anställda Summa

Löner och andra ersättningar 15 976 52 010 67 986 14 616 11 751 26 367

Varav Verkställande direktör 3 172 - 3 172 4 455 - 3 390

Varav Sverige 15 976 36 841 52 817 14 616 8 552 23 168

Varav utlandet - 15 169 15 169 - 3 199 3 199

Totalt 15 976 52 010 67 986 14 616 11 751 26 367

(varav tantiem o.d.) 1 704 102 1 806 3 517 - 3 517

Sociala kostnader 5 815 11 746 17 561 7 965 5 422 13 387

Varav pensionskostnader 3 330 6 677 10 007 2 762 2 201 4 963

Tkr 2014 2013

Moderbolaget
Ledande 

befattningshavare (8 st.) 
Övriga 

anställda Summa
Ledande 

befattningshavare (8 st.) 
Övriga 

anställda Summa

Löner och andra ersättningar 15 976 32 375 48 351 14 616 10 262 24 878

Varav Verkställande direktör 3 172 - 3 172 3 390 - 3 390

Varav Sverige 15 976 32 375 48 351 14 616 8 552 23 168

Varav utlandet - - - - 1 710 1 710

Totalt 15 976 32 375 48 351 14 616 9 552 24 878

(varav tantiem o.d.) 1 704 102 1 806 3 517 - 3 517

Sociala kostnader 5 815 10 163 15 978 7 965 5 422 13 387

Varav pensionskostnader 3 330 4 574 7 904 2 714 2 201 4 915

Av pensionskostnaderna avser 573 Tkr  (1 017) Verkställande direktör. Inga utestående pensionsförpliktelser till Verkställande direktör fanns vid årets eller 
föregående års utgång.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare
Koncernen och moderbolaget 2014 2013

Grundlön  
styrelse arvode 

Bonus rörlig 
ersättning Pension Totalt

Grundlön  
styrelse arvode 

Bonus rörlig 
ersättning Pension Totalt

Styrelsens ordförande

Urban Fagerstedt, från 2013-12 275 - - 275 17 - - 17

Mats Svensson, till 2013-11 - - - - 168 - - 168

Styrelseledamöter

Christer Bergman 170 - - 170 110 - - 110

Urban Fagerstedt, till 2013-11 - - - - 100 - - 100

Alexander Kotsinas, från 
2013-12 170 - - 170 10 - - 10

Tord Wingren 170 - - 170 60 - - 60

Johan Carlström - - - - - - - -

Sigrun Hjelmqvist - - - - 50 - - 50

Anders Hultqvist - - - - 50 - - 50

Verkställande direktör 

Johan Carlström (1 Januari -  
10 September 2014) 2 169 343 426 2 938 2 430 960 1 017 4 455

Jörgen Lantto (11 september 
- 31 december 2014) 571 89 147 807 - - - -

Andra ledande   
befattningshavare (7/7 pers.) 11 532 1 272 2 757 15 561 8 669 2 557 1 697 12 923

Totalt från moderbolaget 15 057 1 704 3 330 20 091 11 664 3 517 2 714 17 963

Rörlig ersättning avser intjänad bonus. Bonus utbetalas vid uppnåelse av i förhand uppsatta prestationsmål.
 

NOTER



FPC ÅRSREDOVISNING 2014

Beyond keys and pins44

Efter att incitamentsprogrammet TO3 lösts in under 2014 har FPC tre 
utestående teckningsoptionsprogram som tillsammans uppgår till 10,18 % av 
totala antalet aktier och 8,73 % av totala antalet röster i bolaget. Dessa är 
TO4, TO5 samt TO6:

TO4: På extra bolagsstämma den 5 september 2012 beslutades om emission 
av 4 818 000 teckningsoptioner med inlösenperiod från 6 september till 6 
oktober 2015. Priset per teckningsoption var vid utfärdandet 0,15 kr. Program-
mets samtliga teckningsoptioner innehas av FPC:s anställda. Teckningskurs 
för en B-aktie uppgår till 9,72 kr. Vid full nyteckning med stöd av samtliga 
optioner i programmet kan 4 818 000 nya B-aktier ges ut, motsvarande 7,62 % 
av totala antalet aktier och 6,51 % av totala röstetalet, vilket samtidigt medför 
en ökning av aktiekapitalet med 963 600 kr. Programmet benämns TO4.

TO5: På extra bolagsstämma den 4 mars 2013 beslutades om emission av 1 
300 000 teckningsoptioner med inlösenperiod från 5 februari 2016 till 5 mars 
2016. Priset per teckningsoption var vid utfärdandet 1,79 kr.  Programmets 
samtliga teckningsoptioner innehas av FPC:s anställda. Teckningskurs för en 
B-aktie uppgår till 52,35 kr. Vid full nyteckning med stöd av samtliga optioner i 
programmet kan 1 300 000 nya B-aktier ges ut, motsvarande 2,18 % av totala 
antalet aktier och 1,84 % av totala röstetalet, vilket samtidigt medför en ökning 
av aktiekapitalet med 260 000 kr. Programmet benämns TO5.

TO6: På extra bolagsstämma den 6 november 2013 beslutades om emission 
av 500 000 teckningsoptioner med inlösenperiod 27 november till 27 december 
2016. Priset per teckningsoption var vid utfärdandet 4,53 kr. Programmet 
riktades till FPC:s anställda samt medarbetare som arbetar heltid för Bolaget 
eller koncernen, engagerade på konsultbasis och där den formella anställ-
ningen föreligger i annat bolag som inte är koncernbolag. Teckningskurs för en 
B-aktie uppgår till 90,16 kr. Vid full nyteckning med stöd av samtliga optioner i 
programmet kan 500 000 nya B-aktier ges ut, motsvarande 0,85 % av totala 
antalet aktier och 0,72 % av totala röstetalet, vilket samtidigt medför en ökning 
av aktiekapitalet med 100 000 kr. Programmet benämns TO6.

Under 2014 har programmet TO3 lösts in:
TO3: På extra bolagsstämma den 17 november 2011 beslutades om emission 

av 2 000 000 teckningsoptioner varav 1 760 000 innehades av FPC:s anställda 
och löstes in under lösenperioden 18 november till 18 december 2014. Priset 
per teckningsoption var vid utfärdandet 0,41 kr. Teckningskurs var 13,64 kr.  

Not 8 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014 2013 2014 2013

Revision 614 262 594 262

Skattekonsultation 19 165 19 165

Övriga arvoden 223 80 223 80

Summa arvoden till KPMG 856 507 836 507

Not 9 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag 
Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014 2013 2014 2013
Varukostnad -126 891 -41 521 -126 891 -41 521

Personalkostnader -96 585 -33 757 -73 370 -33 757
Avskrivningar och  
nedskrivningar -61 775 -12 599 -66 342 -12 387

Andra rörelsekostnader -93 516 -41 564 -98 365 -41 954

Rörelsekostnader -378 857 -129 441 -364 968 -129 619

Not 10 Finansnetto
Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014 2013 2014 2013

Ränteintäkter 2 174 1 535 2 138 1 495

Finansiella intäkter 2 174 1 535 2 138 1 495

Övriga räntekostnader och 
finansiella kostnader -503 -445 -306 -349

Finansiella kostnader -503 -445 -306 -349

NOTER

Not 11 Skatter
Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014 2013 2014 2013

Aktuell skattekostnad 

Periodens skattekostnad -462 - - -

Uppskjuten skattekostnad 

Periodens uppskjutna  
skattekostnad - - - -

Totalt redovisad skattekostnad -462 - - -

Avstämning av effektiv skatt

Koncernen, Tkr % 2014 % 2013

Resultat före skatt -144 048 -32 946

Teoretisk skatt enligt gällande 
skattesats för moderbolaget -22,00% 31 690 -22,00% 7 248

Ej avdragsgilla kostnader 4,52% -6 980 -0,40% 130

Förvärvade underskottsavdrag -1,82% 2 625 -

Förändring av underskotts-
avdrag utan aktivering av 
uppskjuten skatt -18,44% -27 797 22,40% -7 378

Redovisad effektiv skatt - % -462 - % -

Moderbolaget, Tkr % 2014 % 2013

Resultat före skatt -146 726 -33 068

Teoretisk skatt enligt gällande 
skattesats för moderbolaget -22,00% 32 280 -22,00% 7 275

Ej avdragsgilla kostnader 4,76% -6 899 -0,40% 130

Ej skattepliktiga intäkter -1,20% 1 664

Förändring av underskottsavdrag 
utan aktivering av uppskjuten skatt -18,44% -27 045 22,40% -7 405

Redovisad effektiv skatt - % - - % -

Skatteeffekt på poster redovisade över eget kapital uppgår till 1 424 Tkr 
(2 634). Posterna avser nyemissionskostnader.

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för 
vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i rapporten över 
finansiell ställning:

Koncernen Moderbolaget

Tkr
2014-
12-31

2013-
12-31

2014-
12-31

2013-
12-31

Skattemässiga underskott 415 112 276 729 399 656 276 729

De avdragsgilla temporära skillnaderna förfaller inte enligt rådande 
skatteregler. Uppskjutna skattefordringar redovisas ej. När osäkerheten 
kring kommande års resultat är mindre kommer bolaget bedöma hur mycket 
som skall aktiveras som uppskjutna skattefordringar.

Not 12 Resultat per aktie
Kr Före utspädning Efter utspädning

2014 2013 2014 2013

Resultat per aktie -2,47 -0,60 -2,32 -0,60

Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare 
före utspädning

Tkr 2014 2013

Årets resultat hänförligt till moderbola-
gets aktieägare -143 958 -32 963
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Not 13 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen
Balanserade  

utvecklingsutgifter Patent
Immatriella  

Anläggningstillgångar

Tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 82 731 53 431 6 500 - 89 231 53 432

Förvärv 9 861 - 21 510 - 31 371 -

Utrangering - - -

Internt utvecklade tillgångar och förvärv 29 748 29 300 6 500 29 748 35 800

Utgående balans 122 340 82 731 28 010 6 500 150 350 89 231

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -32 525 -22 326 -415 - -32 940 -22 326

Förvärv -4 080 - - - -4 080 -

Utrangering - - - - - -

Årets avskrivningar -24 348 -10 199 -2 735 -415 -27 083 -10 614

Utgående balans -60 953 -32 525 -3 150 -415 -64 103 -32 940

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans -1 960 -1 960 - - -1 960 -1960

Utrangering - - - - - -

Årets nedskrivning -14 470 - - - -14 470 -

Utgående balans -16 430 -1 960 - - -16 430 -1 960

Redovisade värden 

Vid årets början 48 246 29 145 6 085 - 54 331 29 145

Vid årets slut 44 957 48 246 24 860 6 085 69 817 54 331

Avskrivningar ingår i nedanstående rader i  
rapporten över totalresultat 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Kostnad sålda varor -24 348 -10 199 - - -24 348 -10 199

Utvecklingskostnader - - -2 735 -415 -2 735 -415

Nedskrivning i nedanstående rader i rapporten 
över totalresultat 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Utvecklingskostnader -14 470 - - - -14 470 -

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier före och 
efter utspädning

Antal aktier 2014 2013
Totalt antal utestående aktier 1 jan. 54 161 135 47 808 135

Nyemission 4 260 000 6 353 000

Totalt antal utestående aktier 31 dec. 58 421 135 54 161 135

Vägt genomsnittligt antal stamaktier 
under året före utspädning 57 514 859 50 893 945

Vägt genomsnittligt antal stamaktier 
under året efter utspädning 62 061 210 55 288 178

De belopp som använts i uträkningen redovisas nedan. Inlösen av tecknings-
optioner förväntas medföra kostnader vars påverkan ej är av materiell 
betydelse.

Antalet stamaktier efter utspädning har beräknats med beaktande av 
utestående teckningsoptionsprograms lösenpris i förhållande till börskurs 

varvid de som ligger under marknadsvärdet har påverkat beräkningen och 
därmed givit upphov till utspädningseffekt.

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året är beräknat som ett vägt 
medelvärde av antalet utestående aktier när hänsyn tagits till förändringar 
som ksett i antalet på grund av nyemission. Utspädningsefekten av 
teckningsoptioner beräknas genom att beakta den genomsnittliga 
börskursen o för perioden och därmed inkludera antalet aktier för de 
program där där lösenpriset ligger under genomsnittlig börskurs. 

Utestående program med potentiell utspädningseffekt utgörs av:
TO4: 4 818 000 teckningsoptioner. Teckningskurs för en B-aktie uppgår till 

9,72 kr. 4 818 000 nya B-aktier, motsvarande 7,62 % av totala antalet aktier 
och 6,51 % av totala röstetalet.

TO5: 1 300 000 teckningsoptioner. Teckningskurs för en B-aktie uppgår 
till 52,35 kr.1 300 000 nya B-aktiert, motsvarande 2,18 % av totala antalet 
aktier och 1,84 % av totala röstetalet. 

TO6: 500 000 teckningsoptioner. Teckningskurs för en B-aktie uppgår till 
90,16 kr.500 000 nya B-aktier, motsvarande 0,85 % av totala antalet aktier 
och 0,72 % av totala röstetalet.
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Moderbolaget
Balanserade  

utvecklingsutgifter Patent
Immatriella  

Anläggningstillgångar

Tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 82 731 53 431 6 500 - 89 231 53 431

Inköp - - 21 510 - 21 510 -

Utrangering - - - - - -

Internt utvecklade tillgångar och förvärv 29 748 29 300 - 6 500 29 748 35 800

Utgående balans 112 478 82 731 28 010 6 500 140 488 89 231

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -32 525 -22 326 -415 - -32 940 -22 326

Utrangering - - - - - -

Årets avskrivningar -23 241 -10 199 -2 735 -415 -25 976 -10 614

Utgående balans -55 766 -32 525 -3 150 -415 -58 916 -32 940

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans -1 960 -1 960 - - -1 960 -1960

Utrangering - - - - - -

Årets nedskrivning -14 470 - - - -14 470 -

Utgående balans -16 430 -1 960 - - -16 430 -1 960

Redovisade värden 

Vid årets början 48 245 29 145 6 085 - 54 331 29 145

Vid årets slut 40 282 48 246 24 860 6 085 65 142 54 331

Avskrivningar ingår i nedanstående rader i  
rapporten över totalresultat 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Kostnad sålda varor -23241 -10 199 - - -23241 -10 199

Utvecklingskostnader - - -2735 -415 -2735 -415

Nedskrivning i nedanstående rader i rapporten 
över totalresultat 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Utvecklingskostnader -14 470 - - - -14 470 -

Immateriella anläggningstillgångar avser internt upparbetade balanserade utgifter för utveckling av teknik för fingeravtryckssensorer samt förvärvade 
patent. Nyttjandeperioden bestäms utifrån förväntad kommersiell potential, intjäning och patentens återstående giltighetstid och tekniska betydelse. 
Avskrivningstiden baseras på den beräknade ekonomiska nyttjandeperiod vilken kan variera upp till 4 år för produkter och upp till 5 år för plattformar. 
Nedskrivning har prövats efter bedömning av varje tillgångs kommersiella potential. Under 2014 har avskrivningstiderna reducerats som följd av den allt 
kortare ekonomiska livslängden avseende utvecklade produkter. Samtidigt har tiden då ett projekts utgifter aktiveras i rapporten över finansiell ställning i 
koncernen samt balansräkningen i moderbolaget blivit kortare till följd av att kommersiella leverabler till kund kommer allt tidigare i projekten. Detta har 
resulterat i att andelen aktiverade utgifter i ett projekt under 2014 har blivit mindre totalt sett, jämfört med tidigare, och en större andel i början samt slutet av 
projektet redovisas direkt i rapport över totalresultatet i koncernen samt resultaträkningen i moderbolaget. Utgifter för utveckling redovisas därmed, sett över 
tiden, proportionellt sett tidigare.

Nedskrivning under 2014 avser aktiverade utgifter i ett teknikprojekt där en lönsamhetsberäkning inte uppvisar tillräcklig förväntad ekonomisk avkastning.
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Not 14 Materiella anläggningstillgångar
Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden Maskiner Inventarier Maskiner Inventarier

Ingående balans 9 794 7 245 8 713 6 164

Utrangering - - - -

Övriga förvärv 17 062 2 549 14 803 2 549

Utgående balans 26 856 9 794 23 516 8 713

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans -4 428 -2 442 -4 104 -2 333

Utrangering - - - -

Årets avskrivningar -3 609 -1 985 -3 060 -1 771

Utgående balans -8 037 -4 428 -7164 -4 104

Redovisade värden

Vid årets början 5 364 4 802 4 607 3 829

Vid årets slut 18 819  5 364 16 352  4 607

Avskrivningar ingår i nedanstående rader i rapporten 
över totalresultat 2014 2013 2014 2013

Kostnad sålda varor -1 454 -973 -1 454 -965

Administration -207 -277 -207 -253

Marknad -236 -142 -236 -71

Utveckling -1 712 -593 -1 163 -482

Totalt -3 609 -1 985 -3 060 -1 767

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar
Moderbolaget

Tkr 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden Aktier i 
dotterbolag

Ingående balans 14 255 9 568

Övriga investeringar 16 409 4 687

Utgående balans 30 664 14 255

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans -6 000 -6 000

Årets nedskrivning -22 835 -

Utgående balans -28 835  -6 000

Utgående bokfört värde 1 829  8 255

Redovisade värden  

Vid årets början 8 255  3 568

Vid årets slut 1 829  8 255

Årets avskrivning avser aktier i dotterbolaget Fingerprint Security System 
Databärare AB med -7 500 tkr sedan bolaget lämnat utdelning till moder-
bolaget med motsvarande belopp och Anacatum Design AB med -15 335 tkr.

Förvärvet av Anacatum har genomförts med avsikt att säkerställa FPC:s 
tillgång till kompetens för den fortsatta satsningen på produkt- och 
teknikutveckling samt har gett FPC ökade resurser att genomföra fler 
kiselutvecklingsprojekt eller till och med, om vid behov, parallella projekt.

Förvärvade tillgångar uppgick till 7,4 Mkr och intäkterna under 2014 fram till 
förvärvet uppgick till 2,3 Mkr. Resultat under 2014 för perioden före förvärvet 
uppgick till -0,5 Mkr och resultatet för tiden efter förvärvet till 0 Mkr.Enligt 

NOTER

bolagets bedömning uppfyller inte köpeskillingen de redovisningsmässiga 
kriterierna enligt IFRS för att redovisas som en immateriell tillgång. Bolaget 
har därför valt att göra en nedskrivning uppgående till 15 Mkr, se not 36.

Not 16 Finansiella instrument
Marknadsvärdering av finansiella instrument har utförts med ledning av de 
mest tillförlitliga marknadspriser som finns att tillgå. Detta innebär att alla 
instrument som är marknadsnoterade, är marknadsvärderade med aktuella 
avistaväxelkurser. Konvertering till SEK skett till avistakurs per bokslutsda-
gen. Bokfört värde minskat med nedskrivningar utgör ett approximativt 
verkligt värde för kundfordringar och leverantörsskulder.

Verkligt värde hierarki
Koncernens finansiella tillgångar och skulder är värderade till verkligt värde 
i enlighet med följande verkligt värde hierarki: Nivå 1: Noterade priser på 
aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder. Värdering sker till 
valutakurser på balansdagen. Nivå 2: Andra observerbara data än noterade 
priser inkluderade i nivå 1, direkt som eller indirekt från prisnotering. Nivå 
3: Data för tillgången eller skulden som inte i sin helhet baseras på 
observerbara marknadsdata.
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Finansiella tillgångar och  
skulder per nivå i värdehierarki 2014 2013

Koncernen och moderbolaget Nivå  Nivå

Tkr 1 2 3 Total 1 2 3 Total

Kortfristiga finansiella fordringar

Finansiella tillgångar till verkligt värde via 
resultaträkningen - - - - - - - -

Likvida medel

Finansiella tillgångar till verkligt värde via 
resultaträkningen 22 193 - - 22 193 8 448 - - 8 448

Finansiella tillgångar totalt 22 193 - - 22 193 8 448 - - 8 448

Kortfristiga finansiella skulder

Finansiella skulder till verkligt värde via 
resultaträkningen - - - - - - - -

Finansiella skulder totalt - - - - - - - -

Verkligt värde och bokfört värde på finansiella tillgångar och skulder per balanspost samt per kategori

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Bokfört 
värde

Verkligt 
värde

Bokfört 
värde

Verkligt 
värde

Bokfört 
värde

Verkligt 
värde

Bokfört 
värde

Verkligt 
värde

Finansiella tillgångar

Kortfristiga finansiella tillgångar

Upplupna intäkter och förutbetalda 
kostnader - - - - - - - -

Låne och kundfordringar

Kundfordringar 115 793 115 793 31 062 31 062 115 545 115 545 31 062 31 062

Likvida medel 101 898 101 898 211 713 211 713 93 027 93 027 209 567 209 567

Finansiella tillgångar totalt 217 691 217 691 242 775 242 775 208 572 208 572 240 629 240 629

Finansiella skulder

Kortfristiga finansiella skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

Leverantörsskulder 66 138 66 138 25 674 25 674 70 026 70 026 25 325 25 325

Finansiella skulder totalt 66 138 66 138 25 674 25 674 70 026 70 026 25 325 25 325

Per kategori

Finansiella tillgångar till verkligt värde via 
resultaträkningen - -

Låne- och kundfordringar 217 691 217 691 242 775 242 775 208 572 208 572 240 629 240 629

Finansiella tillgångar totalt 217 691 217 691 242 775 242 775 208 572 208 572 240 629 240 629

Finansiella skulder till verkligt värde via 
resultaträkningen

Finansiella skulder till upplupet anskaff-
ningsvärde 66 138 66 138 25 674 25 674 70 026 70 026 25 325 25 325

Finansiella skulder totalt 66 138 66 138 25 674 25 674 70 026 70 026 25 325 25 325

NOTER

Not 17 Varulager
Koncernen och Moderbolaget

Tkr 2014-12-31 2013-12-31

Varor under tillverkning 76 247 2 906

Färdigvaror 22 523 16 996

98 770 19 902
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Not 18 Kundfordringar
Kundfordringar redovisas i koncernen och moderbolaget efter individuell 
bedömning av reservationsbehov. 

Koncernen Moderbolaget

Tkr
2014-
12-31

2013-
12-31

2014-
12-31

2013-
12-31

Totala kundfordringar 109 654 31 482 109 406 31 482

Reserverade kundfordringar -198 -211 -198 -211

Värdering utländsk valuta 6 337 -209 6 337 -209

Redovisat värde 115 793 31 061 115 545 31 061

Varav förfallet > 15 dagar 6 221 - 6 221 -

Varav förfallet > 30 dagar -2 357 1 317 -2 357 1 317

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

Koncernen Moderbolaget

Tkr
2014- 
12-31

2013- 
12-31

2014- 
12-31

2013- 
12-31

Lokaler 1 642 1 345 1 471 1 345

Börs och noteringskostnader - - - -

Försäkrings-kostnader - 61 - 61

Resekostnader - 35 - 35

Ränteintäkter 615 723 615 723

Terminskontrakt - - - -

Övrigt 1 406 238 1 140 122

3 663 2 402 3 226 2 286

Not 20 Likvida medel
Koncernen, Tkr 2014-12-31 2013-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Kassa och banktillgodohavanden 101 898 211 713

Kortfristiga placeringar jämställda med 
likvida medel - -

Summa enligt rapporten över finansiell 
ställning 101 898 211 713

Summa enligt rapporten över 
kassaflöden 101 898 211 713

Moderbolaget, Tkr 2014-12-31 2013-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel 

Kassa och banktillgodohavanden 93 027 209 567

Kortfristiga placeringar jämställda med 
likvida medel - -

Summa enligt balansräkningen 93 027 209 567

Summa enligt rapporten över 
kassaflöden 93 027 209 567

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel med 
utgångspunkt att:

• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.

• De kan lätt omvandlas till kassamedel.

• De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten.

Not 21 Eget kapital
Koncernen eller Moderbolaget

Typer av aktier Antal Aktier

2014 2013

Emitterade antal aktier per 1 januari

A-aktier vid årets början 1 200 000 1 200 000

Nyemission A-aktier - -

Summa antal A-aktier 1 200 000 1 200 000

B-Aktier vid årets början 52 961 135 46 608 135

Nyemission B-Aktier 4 260 000 6 353 000

Summa B-aktier 57 221 135 52 961 135

Totalt antal utestående aktier 58 421 135 54 161 135

Kvotvärde kronor per aktie 0,2 0,2

Per den 31 december 2014 omfattade det registrerade aktiekapitalet 
58 421 135 stamaktier (54 161 135).

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter 
hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman med en 
röst per aktie. 

Under det första kvartalet 2014 genomfördes en riktad nyemission om 2,5 
miljoner B-aktier. Nyemissionerna riktades till institutionella investerare 
internationellt. Teckningskursen vid nyemissionen uppgick till 55,25 kronor 
per aktie. Aktiekapitalet ökade med 500 000 kronor. Nyemissionen uppgick 
till 138 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. 

Under det fjärde kvartalet 2014 genomfördes inlösen av 1 760 000 
teckningsoptioner i programmet TO3. Varje teckningsoption gav innehavaren 
rätt att teckna en ny B-aktie för 13,64 kr under perioden 18 november till 18 
december 2014. Inlösen av teckningsoptionerna resulterade i att aktiekapi-
talet ökade med 352 000 kr.

Efter genomförande av ovanstående riktade nyemission samt inlösen av 
teckningsoptioner uppgår antalet B-aktier till 57 221 135 samt antalet 
A-aktier oförändrat till 1 200 000, varigenom det totala antalet aktier uppgår 
till 58 421 135. Det totala antalet röster uppgår därmed till 69 221 135.

Kapitalhantering
Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella målsättning att ha en god 
finansiell ställning som bidrar till att bibehålla investerares, kreditgivares och 
marknadens förtroende samt utgöra en grund för fortsatt utveckling av 
affärsverksamheten. Låneskulder finns ej då FPC:s finansiering enbart består 
av inbetalt kapital samrt rörelseskulder. Koncernen eller moderbolaget har 
hittills inte lämnat någon utdelning. Under året har ingen förändring skett i 
koncernens kapitalhantering. Varken moderbolaget eller dotterbolaget står 
under externa kapitalkrav.

Moderbolagets eget kapital
Avstämning av ingående och utgående balans för moderbolagets komponenter 
inom eget kapital redovisas ovan i en separat rapport över förändringar i eget 
kapital efter moderbolagets balansräkning.

Beskrivning av karaktär och syfte med reserver under Eget Kapital:
Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Reservfond
Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte 
går åt för täckning av balanserad förlust. Belopp som före 1 januari 2006 
tillförts överkursfonden har överförts till och ingår i reservfonden. Enligt 
övergångsregeln till ändringen av ÅRL ska medel som tillförts överkurs-
fonden före den 1 januari 2006 överföras till reservfond i den första årsredo-
visningen som upprättas efter den 1 januari 2006. För kalenderårsföretag 
innebar detta att överkursfonden överfördes till reservfonden i årsredo-
visningen för år 2005. Reservfonden är fortsatt bundet eget kapital i 
moderbolaget. Överkursfonder som uppkommer efter den 1 januari 2006 
redovisas som fritt eget kapital i moderbolaget.
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• Planera och säkerställa likviditet för den operativa verksamheten.

• Optimera utnyttjandet av kapital och kassaflöden.

a leasingbetalningar uppgår till:

Finansieringsrisk
Finansiering av rörelse och utvecklingskapital har hittills skett genom 
emissioner. Koncernen har ingen upplåning och policyn är tills vidare att 
minimera upplåningsbehovet genom att använda emissioner vid kapitalbehov. 
Finansieringsrisken utgörs av risken för tillgången på finansieringskapital 
samt som priset för finansieringskapital varierar med risk för ogynnsamma 
villkor. Genom att utveckla verksamheten samt med finansiell och planering 
förbyggs finansieringsrisken. Målsättningen är att koncernen skall klara sina 
finansiella åtaganden och ha god beredskap för att ta in mer finansiering.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att fullgöra sina 
skyldigheter som är förknippade med finansiella skulder. Koncernen har 
rullande likviditetsplanering. Planeringen uppdateras månatligen.

Koncernens likviditetsplanering omfattar minst 6 månaders rullande 
prognoser på medellång sikt. Likviditetsplaneringen används för att hantera 
likviditetsrisken och kostnaderna för finansieringen av koncernen.

Målsättningen är att koncernen ska kunna klara sina finansiella 
åtaganden och i god tid ha beredskap. Uppgångar såväl som nedgångar skall 
pareras utan betydande oförutsebara kostnader. Tillgänglig likviditet i 
koncernen uppgick vid årets slut till 116,9 Mkr (211,7).

Enligt finanspolicyn ska det alltid finnas tillräckligt med likvida medel och 
garanterade krediter för att täcka den närmaste periodens likviditetsbehov.

Företagets finansiella skulder som består av leverantörskrediter uppgick vid 
årsskiftet till 66,2 Mkr (25,7) och har en kort förfallostruktur inom 1-2 månader.

Marknadsrisk
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassa-
flöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i 
marknadspriser. Marknadsrisker indelas av IFRS i tre typer; valutarisk, 
ränterisk och andra prisrisker. De marknadsrisker som främst påverkar 
koncernen utgörs av valutarisker och råvaruprisrisk medan ränterisken är 
av mindre påverkan till följd av att ingen inlåning finns.

Koncernens målsättning är att hantera och kontrollera marknadsriskerna 
inom fastställda parametrar och samtidigt optimera resultatet av risktagan-
det inom givna ramar. Parametrarna är fastställda med syfte att marknads-
riskerna på kort sikt (6-12 månader) endast ska påverka koncernens resultat 
och ställning marginellt. På längre sikt kommer emellertid varaktiga 
förändringar i valutakurser, räntor och elpris få en påverkan på det 
konsoliderade resultatet.

Valutarisk
Risken att verkliga värden och kassaflöden avseende finansiella instrument 
kan fluktuera när värdet på främmande valutor förändras utgör valutarisk. 
Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker. Den främsta 
exponeringen härrör från koncernens försäljning och inköp i utländska 
valutor. Dessa valutarisker består dels av risk för fluktuationer i värdet av 
finansiella instrumenten kund- eller leverantörsskulder samt dels av valuta-
risken i förväntade och kontrakterade betalningsflöden. Dessa risker utgör 
transaktionsexponering.

Valutarisker skall enligt finanspolicyn säkras upp till 90% om de är 
hänförliga till monetära tillgångar och skulder, kontrakterad försäljning 
eller andra bindande åtaganden. Mycket sannolika prognostiserade 
valutaflödens nettoexponering skall säkras framåt i tiden om upp till 90% av 
värdet på upp till ett års sikt. Standardiserade valutaterminer och valutaop-
tioner skall användas.

Till följd av genomförda nyemissioner 2013 och 2014 har bolagets tillgång 
på SEK varit god och nya terminskontrakt har ej tecknats under 2014. 
Materialinköp, tillverkning, försäljning samt utomnordiska konsulttjänster 
sker i princip endast i USD. Fluktuationer i övriga valutakurser har 
begränsad påverkan på resultatet.

I redovisningen tillämpas ej säkringsredovisning enligt IAS 39. Utfallet av 
säkringar redovisas löpande i Rapport över totalresultatet/resultaträk-
ningen. I årets resultat ingår valuta kursdifferenser med 6,1 Mkr (-0,3) i 
rörelseresultatet och med ingen del i finansnettot.

NOTER

Fritt eget kapital
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget kapital, som 
också utgör utdelningsbart belopp.

Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer 
än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet 
utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som tillförts 
överkursfonden fr.o.m. 1 januari 2006 ingår i fritt eget kapital.

Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års balanserade vinstmedel 
och resultat efter avdrag för under året lämnad vinstutdelning.

Not 22 Övriga kortfristiga skulder
Koncernen och Moderbolaget

Koncern Moderbolag

2014- 
12-31

2013- 
12-31

2014- 
12-31

2013- 
12-31

Personalens källskatt 2 339 1 194 1 596 888

Förskott från kunder 29 721 - - -

Leasingskuld, 
kortfristig del 288 288 - -

Mjukvara 2 048 - - -

Övrigt 1 281 - - -

Total 35 277 1 482 1 596 888

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter
Koncernen och Moderbolaget

Koncern Moderbolag

Tkr
2014-
12-31

2013-
12-31

2014-
12-31

2013-
12-31

Löner 8 667 6 188 6 950 5 884

Sociala avgifter 5 851 3 592 5 529 3 692

Material och  
Produktionskostnader 3 484 1 185 3 484 1 185

Styrelsearvoden och 
Bolagskostnder 1 308 235 1 308 235

Försäljningskostnader - 2 198 - 2 198

Revision 428 250 428 250

Övriga omkostnader 1 798 1 512 1 597 1 512

Totalt 21 536 15 160 19 296 14 956

Not 24 Finansiella risker och riskhantering
Koncernen och Moderbolaget
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella 
risker.

Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och 
kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer samt risker 
avseende refinansiering- och kreditgivning. Koncernens finanspolicy för 
hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett 
ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 
finansverksamheten. Finansiella transaktioner och risker hanteras av 
finansfunktion som finns inom moderbolaget. Målsättningen är att:

• Hantera och kontrollera finansiella risker i verksamheten

• Minimera negativa resultateffekter av marknadsförändringar i valutor 
och räntor.
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Transaktionsexponering
Koncernens transaktionsexponering avseende försäljning, material och 
säkringar fördelar sig per balansdagen på följande valutor.

Mkr Nettoflöden Säkringsgrad

2014

USD-exponering uttryckt i SEK  
och Totalt 106,7 0%

2013

USD-exponering uttryckt i SEK  
och Totalt 53,4 0%

Transaktionsexponeringen har ej säkrats genom valutaderivat (terminskon- 
trakt). Det verkliga värdet på terminskontrakt använda för att säkra 
prognostiserade flöden uppgick därför per årets slut netto till - Mkr (-) per 
31 december 2014. Härav är i rapporten över finansiell ställning redovisat 
som tillgångar - Mkr (-) och som skulder ingen del (-).

Valutaderivatens verkliga värde förväntas, när de finns, redovisas i årets 
resultat:

Tkr
Inom 1 

år
1 år– 

3 år
3 år - 

8 år > 8 år Summa

Resultat - - - - -

Effekt - - - - -

Under 2013 och 2014 avslutades inga valutasäkringar.
 

Känslighetsanalys valutakursrisk före säkring med  
terminskontraktens effekt
En 10 % förstärkning av den svenska kronan gentemot andra valutor per 31 
december 2014 skulle innebära en förändring av eget kapital med 7,2 Mkr 
(1,7) och av resultat med 7,2 Mkr (1,7). Känslighetsanalysen grundar sig på 
att alla andra faktorer (t.ex. räntan) förblir oförändrade.

Råvaruprisrisk
Produkternas råvarukostnad kan påverkas av prisförändringar på främst 
kisel och guld. Andelen guld i produkterna är marginell och prisfluktuationer 
påverkar endast i begränsad omfattning slutproduktens pris. Kisel är den 
största beståndsdelen i produkterna. Priset på kisel har historiskt inte 
fluktuerat i betydande grad och tillgången är god. Skulle utbudet av kisel 
minska på världsmarknaden finns risk för prishöjningar. Bolagets inköp 
från externa leverantörer skulle därmed kunna öka i pris per enhet. Det 
finns ingen garanti för att FPC i sin tur kan överföra ökade kostnader till sina 
kunder. Oförmågan att överföra ökade kostnader till Bolagets kunder skulle 
kunna få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Kreditrisker i kundfordringar
Risken att koncernens/företagets kunder inte uppfyller sina åtaganden 
d.v.s. att betalning inte erhålls från kunderna utgör en kundkreditrisk. 
Kreditrisken för koncernens  kunder bedöms och resulterar i beslut för 
varje affär. För större kundfordringar begränsas risken för kreditförluster 
genom kreditförsäkring, bankgaranti eller annan säkerhet avseende kunder 
med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. Utifrån historisk 
data gör koncernen bedömningen att ingen nedskrivning av kundfordringar 
som ännu inte är förfallna är nödvändig per balansdag. Förfallna kundford-
ringar har reserverats med 0,2 Mkr.
 

Åldersanalys förfallna ej nedskrivna kundfordringar

Koncernen 2014 2013

Tkr Redovisat värde ej nedskr fordr Säkerhet Redovisat värde ej nedskr fordr Säkerhet

Ej förfallna kundfordringar 87 470 - 29 745 -

Förfallna kundfordringar 0 – 30 dgr 24 542 - - -

Förfallna kundfordringar 30 dgr - 90 dgr 143 - 1 317 -

Förfallna kundfordringar ‹ 90 dgr -2 500 - 212 -

Reserverade kundfordringar -198 - -212 -

Justering för verkligt värde 6 337 - - -

Summa 115 793 - 31 062 -

Koncernen 2014 2013

Försäljning per år Antal kunder
% totala antalet 

kunder
% andel av 

värdet Antal kunder
% totala antalet 

kunder
% andel av 

värdet

‹ 1 Mkr 71 92 3% 11 79 4

1 – 10 Mkr 2 3 3% 1 7 16

› 10 Mkr 4 5 94% 2 14 80

Totalt 77 100 100 14 100 100

Åldersanalys förfallna ej nedskrivna kundfordringar

Moderbolaget 2014 2013

Tkr Redovisat värde ej nedskr fordr Säkerhet Redovisat värde ej nedskr fordr Säkerhet
Ej förfallna kundfordringar 87 222 - 29 745 -

Förfallna kundfordringar 0 – 30 dgr 24 542 - - -

Förfallna kundfordringar 30 dgr - 90 dgr 143 - 1 317 -

Förfallna kundfordringar ‹ 90 dgr -2 500 - 212 -

Reserverade kundfordringar -198 - -212 -

Justering för verkligt värde 6 337 - - -

Summa 115 545 - 31 062 -



FPC ÅRSREDOVISNING 2014

Beyond keys and pins52

NOTER

Moderbolaget 2014 2013

Försäljning per år Antal kunder
% totala  

antalet kunder
% andel av 

värdet Antal kunder
% totala  

antalet kunder
% andel av 

värdet

‹ 1 Mkr 71 92 3% 11 79 4

1 – 10 Mkr 2 3 3% 1 7 16

› 10 Mkr 4 5 94% 2 14 80

Totalt 77 100 100 14 100 100

Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Ränterisk kan leda till förändring i verkliga värden 
och förändringar i kassaflöden. En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. På tillgångssidan finns kortfristiga placeringar av 
likviditet som omplaceras regelbundet. Till följd av den korta räntebindningstiden minskar risken vid fördelaktig ränteutveckling samtidigt som risken ökar vid 
ofördelaktig ränteutveckling.

Not 25 Leasing
Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är 
leasetagaren Koncernen Moderbolaget

Icke uppsägningsbara  
leasingbetalningar uppgår till:

Tkr 2014 2013 2014 2013

Inom ett år 6 808 3 456 4 541 3 456

Mellan ett år och fem år 12 431 6 942 7 171 6 942

19 239 10 398 11 712 10 398

Operationella leasingavtal utgörs av hyresavtal för lokaler. De största 

avtalen upphör under 2016 till 2018. Möjlighet till omförhandling och förläng-

ning finns. Avtalet löper med löpande justeringar mot konsumentprisindex 

eller liknande.

Under året betalda leasingavgifter avseende operationell 
leasing:

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014 2013 2014 2013

Minimileaseavgifter 6 308 2 305 4 844 2 305

Variabla avgifter - - - -

Totala leasingkostnader 6 308 2 305 4 844 2 305

Finansiell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagaren 
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014 2013 2014 2013

Inom ett år 183 288 183 288

Mellan ett år och fem år - 432 - 432

183 721 183 721

Under året betalda leasingavgifter avseende finansiell leasing: 

Tkr 2014 2013 2014 2013

Minimileaseavgifter 622 350 622 350

Variabla avgifter - - - -

Totala leasingkostnader 622 350 622 350

Redovisat värde på tillgångar under finansiella leasingavtal

Koncernen

Tkr 2014 2013

Anskaffningsvärde:

Inventarier 1 081  1 081 

Ackumulerade avskrivningar:

Inventarier -540 -324

Redovisat värde enligt  
balansräkningen:

Inventarier 541 756

Finansiella leasingavtal utgörs av hyresavtal för inventarier. Det största 
avtalet upphör 2015-06-30. Avtalet löper med löpande justeringar av 
räntesatsen. Tillgångar med leasingavtal avser inventarier. Restvärdet uppgår 
till 3% och möjlighet till förvärv av tillgångarna finns vid avtalstidens slut.

Not 26 Närstående
Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 27.

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014 2013 2014 2013

Försäljning av varor/tjänster till 
närstående - - - -

Inköp av varor/tjänster från 
närstående 489 494 36 911 2 570

Övrigt (t.ex. ränta utdelning) - - - -

Fordran på närstående per 31 dec. - - 11 206 2 572

Skuld till närstående - - - 7 614

Transaktioner med närstående är prissatta på  
marknadsmässiga villkor.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning begränsar sig till 
enskilda mindre tydligt avgränsade konsultuppdrag där specifik kompetens 
krävs. Följande ersättningar har nyckelpersonerna i ledande ställning erhållit:

Tkr 2014 2013

Kortfristiga ersättningar till anställda 20 090 17 963

Ersättningar efter avslutad anställning - -

Övriga långfristiga ersättningar - -

Aktierelaterade ersättningar - -

Ersättningar vid uppsägning - -
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Not 27 Koncernföretag
Moderbolagets innehav i dotterföretag Dotterföretagets säte, land Ägarandel

2014 2013

Fingerprint Security System Databärare AB Sverige 100% 100%

Anacatum Design AB Sverige 100% -

Fingerprint Cards ApS Danmark 100% 100%

Fingerprint Cards Inc USA 100% -

Tkr 2014 2013

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 14 255 9 568

Investeringar 16 409 4 687

Utgående balans 31 december 30 664 14 255

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -6 000 -6 000

Årets nedskrivning -22 835 -

Utgående balans 31 december -28 835 -6 000

Redovisat värde den 31 december 1 829 8 255

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag

Dotterföretag / Organisationsnummer / Säte Andelar, antal Andel, % 2014-12-31 2013-12-31

Fingerprint Security System Databärare AB 556239-5938, Göteborg 1 000 100 660 8 160

Anacatum Design AB 24 466 668 100 1 000 -

Fingerprint Cards ApS 800 100 95 95

Fingerprint Cards Inc 100 100 74 -

Redovisat värde den 31 december 1 829 8 255

Not 28 Rapport över kassaflöden
Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida 
medel enligt följande utgångspunkter:
De har en obetydlig risk för värdefluktuationer 
De kan lätt omvandlas till kassamedel
De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten

Koncernen Moderbolaget

Tkr
2014-
12-31

2013-
12-31

2014-
12-31

2013-
12-31

Följande delkomponenter ingår i 
likvida medel: Kassa och 
banktillgodohavanden 101 898 211 713 93 027 209 567

Summa enligt rapport över 
finansiell ställning 101 898 211 713 93 027 209 567

Summa enligt rapporten över 
kassaflöden 101 898 211 713 93 027 209 567

Erhållna och betalda räntor.

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2 014 2013 2014 2013

Erhållen ränta 2 174 1 535 2 138 1 495

Erlagd ränta -503 -445 -306 -349

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2014 2013 2014 2013

Avskrivningar och  
nedskrivningar 61 775 12 615 66 342 12 384

Valutakursdifferenser -3 736 -16 -3 826 -

58 039 12 599 62 516 12 384

Företagsledningen har med revisionskommittén diskuterat utvecklingen, 
valet och upplysningarna avseende koncernens viktiga redovisningsprinci-
per och uppskattningar samt tillämpningen av dessa principer och 
uppskattningar.

Not 29 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen har med revisionskommittén diskuterat utvecklingen, valet 
och upplysningarna avseende koncernens viktiga redovisningsprinciper och 
uppskattningar samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.

Under 2014 har aktivering av Balanserade utvecklingsutgifter skett. 
Aktiveringen baserar sig på förväntad kommersiell potential för de 
produkter som utgifterna rör. Uppskattningarna har fokuserat på att 
fastställa under hur lång tid framåt det finns intjäningsmöjligheter för 
produkterna och dessa uppskattningar är av sin natur beroende på 
marknadens, konkurrenters och teknologins utveckling. Koncernen har 370 
Mkr i ackumulerade skattemässiga underskott. Dessa har till följd av den 
skattemässiga förlusten 2014 samt genom förvärvet av Anacatum AB ökat. 
Förlustavdraget är ej upptaget som tillgång i Rapporten över finansiell 
ställning respektive Balansräkningen. Den fortsatta utvecklingen följs 
varvid bedömning sker när denna tillgång redovisas inom rapport över 
finansiell ställning respektive rapport över totalresultatet.
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Not 30 Uppgifter om moderbolaget
Fingerprint Cards AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Göteborg, 
Västra Götaland, Sverige. Moderbolagets aktier är registrerade på OMX Nordic 
Exchange Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Box 2412, 403 16 Göteborg, 
besöksadress Kungsportsplatsen 2, Göteborg. Koncernredovisningen för år 
2014 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd 
koncernen.

Not 31 Händelser efter balansdagen
Januari-april 2015:
• FPC introducerar touchsensorer FPC1140 och FPC1145.

• FPC och O-Film samarbetar kring touchsensorer.

• FPC förstärker ledningsgruppen med Henrik Sundell som chefsjurist.

• Fingerprint Cards (FPC) Bokslutskommuniké 2014.

• FPC visar upp touchsensorn FPC1145 i Mobile World Congress.

• FPC får order avseende touchsensorer för 75 miljoner SEK

• FPC får order avseende touchsensorer för 90 miljoner SEK

• FPC får order avseende touchsensorer för 110 miljoner SEK

• FPC uppdaterar försäljningen för första kvartalet 2015

• FPC rapporterar slutgiltiga intäkter för första kvartalet 2015

Not 32 Ställda säkerheter
Koncernen och Moderbolaget 2014-12-31    2013-12-31

Tkr - -

Ställd säkerhet för utnyttjad rörelse- 
kredit; banktillgodohavanden 15 000 15 000

Not 33 Övriga långfristiga skulder
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerad skuld

Ingående balans 423 672

Nya skulder - -

Årets amortering -240 -249

Utgående balans 183 423

Redovisade värden

Vid årets början 423 672

Vid årets slut 183 423

Förfall senare ett år efter balansdagen 183 423

Förfall senare än fem år balansdagen - -

183 423

Övriga långfristiga skulder avser långfristig del av finansiering genom 
finansiell leasing, se not 25.

NOTER

Not 34 Utgifter för utveckling
Utgifter för teknikutveckling har under 2014 ökat till 179,3 Mkr (55,2) varav 61,3 
Mkr (29,3) har aktiverats i Rapporten över finansiell ställning i koncernen 
respektive Balansräkningen i moderbolaget och resterande 118,0 Mkr (25,9) har 
kostnadsförts i Rapport över totalresultatet för koncernen respektive 
Resultaträkningen i moderbolaget. Andelen utgifter avseende teknikutveckling 
av summan av totala rörelsekostnader samt aktiverade utvecklingskostnader 
uppgick under 2014 till 179,3 Mkr av totalt 270,0 Mkr vilket motsvarade 66 % (51). 
Motsvarande för moderbolaget har under 2014 i ökat till 171,6 Mkr (55,2) varav 
51,2 Mkr (29,3) har aktiverats i balansräkningen i moderbolaget och resterande 
120,3 Mkr (25,9) har kostnadsförts i resultaträkningen i moderbolaget. Andelen 
utgifter i moderbolaget avseende teknikutveckling av summan 171,6 (55,2) av 
totalt 259,2 Mkr (106,6) vilket motsvarade 66 % (52).

Not 35 Förvärv av dotterföretag/rörelse

Koncernen, Tkr

Redovisat 
värde  
2014- 
04-30

Verkligt 
värde 

och IFRS  
justering 

Verkligt 
värde 

Redovisat i 
koncernen

Immateriella anläggningstilgångar 5 939 - 5 939

Materiella anläggningstillgångar 192 - 192

Rörelsefordringar 1 178 - 1 178

Likvida medel 131 - 131

Summa tillgångar 7 440 - 7 440

Kortfristiga rörelseskulder 8 849 - 8 849

Summa skulder 8 849 - 8 849

Netto identifierbara tillgångar -1 409 - -1 409

Koncern goodwill 0 0

Utbetald köpeskilling 15 330 - 15 330

Avgår likvida medel i den 
förvärvade verksamheten -131 - -131

Påverkan på likvida medel 15 199 - 15 199

Upplysningar avseende förvärv 2014:
Bolag:    Anacatum Design AB
Förvärvsdatum:   2014-04-30
Procentuell andel som förvärvats: 100%

Not 36 Nedskrivning av aktier i dotterbolaget
Moderbolaget 2014 2013

Utdelning dotterbolag 7 500 -

Nedskrivning dotterbolag -7 500 -

Nedskrivning dotterbolag -15 538 -

Totalt -15 338 -

Under 2014 har utdelning skett från dottrebolaget Fingerprint Security 
System Databärare AB till moderbolaget Fingerprint Cards AB med  7,5 Mkr. 
Bokfört värde avseende aktier i moderbolag har samtidigt skrivits ned med 
motsvarande belopp.

Per den 30 april 2014 förvärvades 100% av aktierna i Anacatum Design AB 
för 15,3 Mkr. 

Enligt bolagets bedömning uppfyller inte köpeskillingen kriterierna enligt IFRS 
för att redovisas som en immateriell tillgång och har därför skrivits ned. Bolaget 
har därför valt att göra en nedskrivning uppgående till 15 Mkr i moderbolaget.

Se även not 15.
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Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören 
försäkrar att årsredovisningen har upprät-
tats i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarder som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 
tillämpning av internationella redovisnings-
standarder. Årsredovisningen respektive 

koncernredovisningen ger en rättvisande 
bild av moderbolagets och koncernens ställ-
ning och resultat. Förvaltningsberättelsen 
för moderbolaget respektive koncernen ger 
en rättvisande översikt över utvecklingen av 
moderbolagets och koncernens verksam-
het, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår 
i koncernen står inför.

Årsredovisningen och koncernredovisningen 
har som framgår ovan godkänts för  
utfärdande av styrelsen den 28 april 2015. 
Koncernens rapport över totalresultat 
och rapport över finansiell ställning och 
moderbolagets resultat- och balansräkning 
blir föremål för fastställelse på årsstämman 
den 3 juni 2015.

Göteborg den 28 april 2015

Urban Fagerstedt Christer Bergman Tord Wingren

Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Alexander Kotsinas Jörgen Lantto Johan Carlström

Styrelseledamot tf Verkställande Direktör Styrelseledamot 

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 
5 maj 2015

KPMG

Johan Kratz
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Fingerprint Cards AB (publ) för år 2014. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 25-55.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisnin-
gen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom 
de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

 
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felak-
tigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

 
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har  

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultat och 
rapport över finansiell ställning för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Fingerprint Cards AB (publ) för år 2014.

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

 
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsre-
dovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 
 

Göteborg den 5 maj 2015
KPMG AB
 
Johan Kratz 
Auktoriserad revisor
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Tioårsöversikt

Resultaträkning 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Nettoomsättning, Mkr 233,6 95,4 10,3 68,6 60,9 38,5 27,5 20,7 11,1 2,7 2,9

Justerat Bruttoresultat 106,7 53,9 6,8 38,7 30,8 9,8 -1 -12,5 0,2 0 0,6

Justerad Bruttomarginal 46 56 66 56 51 25 -4 -60 2 0 21

Bruttoresultat, Mkr 71,6 39,2 -5,7 -37 20,4 6,0 -1 -12,5 0,2 0 0,6

Bruttomarginal, % 31 41 -55 -46 33 16 -17 -60 2 0 21

Rörelseresultat, Mkr -145,2 -34 -38,7 2,7 1,6 -24,7 -24,1 -35,4 -20 -18,1 -23,5

Rörelsemarginal, % -62 -36 -375 5 2,6 -64 -88 -171 -180 -670 -810

Periodens resultat, Mkr -144,0 -32,9 -38,1 3,4 2 -24,6 -23,3 -34,2 -19,7 -17,5 -21,6

Vinstmarginal, % -62 -35 -375 5 3,3 -64 -85 -165 -177 -648 -745

Avskrivningar, Mkr -32,1 -12,6 -10,8 -4,9 -6,4 -4,1 -3,5 -2,8 -2,8 -2,8 -1,2

Nedskrivningar, Mkr -29,5 - - - - -5,9 - - - - -

EBITDA, Mkr -83,6 -21,4 -27,9 8,2 8,3 -14,7 -20,8 -32,7 -17,1 -15,2 -22,3

Finansiell Ställning – Balansräkning
Immatriella anläggnings-
tillgångar, Mkr 69,8 54,3 29,1 28,2 22,9 12,3 20,8 16,4 13,7 14 16,6

Materiella anläggnings-
tillgångar, Mkr 18,8 5,4 4,8 4,2 3,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7

Finansiella anläggnings-
tilgångar, Mkr - - - 0,9 - - - - - - -

Varulager, Mkr 98,8 19,9 11,4 4,3 7,9 9,1 15,4 18 16,6 5,6 5,8

Kundfordringar, Mkr 115,8 31,1 6,2 53 17,2 9,7 8,4 4 1,1 0,1 1,6

Övriga fordringar + 
Förutbetalda kostnader, 
Mkr 19,5 10,1 3,1 3,2 3,8 2,3 1,4 1,6 5,6 1 0,7

Likvida medel + kortfris-
tiga placeringar, Mkr 101,9 211,7 60,6 23 30,8 50,1 22,7 33,8 71,1 40 31

Eget kapital, Mkr 301,1 289,7 101,9 106,3 78 74,3 58,1 67,2 100,9 58,7 53,7

Avsättningar, Mkr - - - 1,2 - - - - - - -

Långfristiga skulder, Mkr 0,2 0,4 0,7 - - - - - - - -

Kortfristiga skulder, Mkr 123,3 42,3 12,7 9,3 8,3 9,5 10,9 6,9 7,5 2,4 2,7

Rörelsekapital, Mkr 212,7 230,5 68,6 74,2 51,4 61,7 37 50,5 86,9 44,3 36,4

Balansomslutning, Mkr 424,6 332,5 115,3 116,8 86,3 83,8 69 74,1 108,4 61,1 56,4

Omsättningshastighet 
varulager, dagar 132 94 181 74 103 154 211 188 367 760 814

Genomsnittlig kredittid 
dagar 113 99 1035 184 80 85 81 44 19 113 149

Räntabilitet Sysselsatt 
kapital, % -48 -12 -44 3 2,6 -33 -40 -51 -20 -30 -40

Räntabilitet  
Eget kapital, % -48 -12 -44 3 2,6 -132 -160 -204 -78 -119 -161

Räntabilitet  
Totalt kapital, % -34 -10 -38 3 2,3 -117 -135 -185 -73 -115 -153

Soliditet, % 71 87 87 91 90 89 84 91 93 96 95

Kassaflöde 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Kassaflöde från  
rörelsen, Mkr -174,2 -28,8 14,5 -22,2 -0,6 -11,3 -17,1 -31,9 -28,5 -13,6 -25

Kassaflöde från 
investerings- 
verksamheten; Mkr -90,6 -38,3 -11,4 -11,7 -20,4 -1,5 -7,8 -5,5 -2,3 0 -4,4

Kassaflöde från 
finansierings- 
verksamheten, Mkr 155 220,5 34,5 24,9 1,8 40,3 13,7 0 62 22,5 0

Periodens kassaflöde, Mkr -109,8 151,1 37,6 -7,8 -19,3 27,5 -11,2 -37,4 31,2 8,9 -29,4
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Aktie

Resultat per aktie, Kr -2,47 -0,60 -0,84 0,08 0,05 -1,08 -1,22 -1,79 -1,33 -1,63 -2,17

Resultat per aktie efter  
full utspädning, Kr -2,47 -0,60 -0,84 0,08 0,05 -1,08 -1,22 -1,79 -1,33 -1,63 -2,17

Likvida medel + 
 placeringar vid per.  
slut / aktie, Kr 1,77 4,16 0,83 0,54 0,78 1,26 1,86 2,78 6,39 4,28 4,88

Eget kapital per aktie, Kr 5,15 5,31 2,34 2,44 1,97 3,26 3,04 3,52 6,79 5,46 5,38

Eget kapital per aktie, 
efter full konvertering, Kr 4,85 5,20 2,34 2,5 1,97 3,26 3,04 3,52 6,79 5,46 5,38

Kassaflöde från rörelsen 
per genomsnittligt antal 
aktier, Kr -3,03 -0,57 0,71 -0,52 -0,02 -0,5 -0,9 -1,67 -1,92 -1,26 -2,51

Aktier vid periodens slut 58 421 135 54 161 135 47 808 135 43 609 586 39 669 586 39 669 586 12 152 733 12 152 733 11 122 434 9 348 258 6 348 258

Aktier genomsnitt 
perioden 57 514 859 50 893 945 45 768 293 43 388 534 42 143 756 17 856 621 20 283 844 20 283 844 15 791 741 11 430 268 10 595 730

Aktier efter utspädning 
genomsnitt 62 061 210 55 288 178 46 072 427 43 388 534 42 143 756 17 856 621 20 283 844 20 283 844 15 791 741 11 430 268 10 595 730

Utdelning per aktier, Kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Börskurs vid periodens 
slut, Kr 34,8 54,25 12,35 9,3 8,95 3,3 2,58 13,2 16,2 12 13,3

Börsvärde vid periodens 
slut, Mkr 2 033 2 938 559 406 355 131 56 160 180 112 84

Anställda vid  
periodens slut 104 48 19 19 19 13 13 12 11 11 12

Orderstock vid  
periodens slut, Mkr 71 23 20 6 11 37 31 25 * * *

TIOÅRSÖVERSIKT

Definitioner
Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av Nettoomsättning.

Bruttoresultat
Nettoomsättning med avdrag för Kostnad sålda 
varor.

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

Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultatet med tillägg för lönekostnader 
och lönebikostnader dividerat med genomsnittligt 
antal anställda.

Genomsnittligt antal aktier
Moderbolagets vägda genomsnittliga antal aktier 
för räkenskapsåret.

Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning 
Det vägda genomsnittet av antalet utestående 
aktier adderat med utspädningseffekten av 
pågående ersättnings- och personalprogram.

Genomsnittlig kredittid
Genomsnittligt värde på kundfordringar under en 
period i förhållande till nettoomsättningen 
multiplicerat med 360 dagar.

Justerat Bruttoresultat 
Intäkter med avdrag för Kostnad sålda varor 
exklusive produktionsomkostnad samt avskriv-
ning enligt plan på balanserade utvecklingsutgif-
ter, dvs. endast materialkostnad med legoarbeten 
och fraktkostnad ingår i kostnadskomponenten.

Justerad Bruttomarginal
Justerat bruttoresultat i procent av nettoomsätt-
ning.

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

Nettomarginal
Periodens resultat i procent av Nettoomsättning.

Orderstock 
Skillnaden mellan periodens orderingång och 
upparbetade intäkter plus orderstocken vid 
periodens ingång.

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat hänförligt till moder- bolagets 
aktieägare dividerat med det vägda genomsnittet av 
antalet utestående aktier adderat med det genom-
snittliga antalet aktier som skulle emitterats som en 
effekt av pågående ersättnings- och personalpro-
gram. Orderstocken vid periodens ingång.

Resultat per aktie
Periodens resultat hänförligt till moder- bolagets 
aktieägare dividerat med moderbolagets 
genomsnittliga antal aktier för räkenskapsåret.

Rörelsekapital
Kortfristiga tillgångar minus kortfristiga icke 
räntebärande avsättningar och skulder.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av Nettoomsättning.

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Varulagrets omsättningshastighet 
Kostnader för genomsnittligt lager dividerat med 
sålda varor.
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Fingerprint Cards AB (publ.) (FPC) bolagstyr-
ning är fördelade mellan bolagsorganen 
i enlighet med gällande lagar, regler och 
processer. Bolagsstyrning avser systemen för 
beslutsfattande och den struktur genom vilken 
aktieägarna direkt eller indirekt påverkar och 
styr bolaget. FPC är ett i Sverige registrerat 
publikt aktiebolag noterat vid Nasdaq  OMX 
Stockholm Midcap-lista. Ett publikt aktiebolag 
i Sverige med noterade värdepapper är 
skyldigt att följa regler som påverkar bolagets 
styrning där de viktigaste är:

• Aktiebolagslagen
• Årsredovisningslag
• Nasdaq OMX, Stockholm: Regelverk för 

Emmitenter. Regelverket innehåller bl.a. 
tydliga riktlinjer för bolagets kommunika-
tion med och information till marknaden.

• Svensk Kod för Bolagsstyrning: Koden 
är ett led i näringslivets självreglering 
med syfte att förbättra bolagsstyrningen 
i svenska börsnoterade bolag. Den 
kompletterar aktiebolagslagen och annan 
offentlig reglering genom att ange en 
högre norm än lagens minimikrav för 
vad som i allmänhet kan anses utgöra 
god bolagsstyrning. God bolagsstyrning 
innebär att bolagen drivs med sina ägares 
intresse som ledstjärna. Detta främjar 
förtroendet för bolagen hos allmänheten 
och den svenska och internationellt 
kapitalmarknaden, vilket i sin tur skapar 
bättre förutsättningar för det svenska 

Bolagsstyrningsrapport

AKTIEÄGARNA

VALBEREDNINGEN ÅRSSTÄMMAN

REVISOR
Ansvarar för kontroll av hela verksamheten. 
Rapporterar till styrelsen och aktieägarna.

EXTERNA STYRINSTRUMENT
Aktiebolagslag, årsredovisningslag, andra relevanta 

lagar, regelverk för emittenter samt svensk kod 
för bolagsstyrning.

INTERNA STYRINSTRUMENT
Affärsidé och mål, bolagsordning, styrelsens  

arbetsordning, VD-instruktioner, strategier, policys, 
uppförandekod och kärnvärden.

STYRELSE, ERSÄTTNINGS OCH REVISIONSUTSKOTT

VD OCH BOLAGSLEDNING

Förslag

Val Val Information

Information

Information

Mål och strategier    Rapporter och kontroll    

näringslivets kapitalförsörjning. God 
bolagsstyrning bidrar därigenom till 
näringslivets effektivitet och därmed till 
snabbare tillväxt och ökad dynamik i den 
svenska ekonomin. För ett svenskt publikt 
aktiebolag med noterade värdepapper 
kommer härtill lagar och föreskrifter avse-
ende värdepapper, dess handel, marknad 
och kurspåverkande information:

• Lag om handel med finansiella instrument.
• Lag om anmälningsskyldighet för vissa 

innehav av finansiella instrument.
• Lag om Marknadsmissbruk.
• Finansinspektionens föreskrifter.

Större Aktieinnehav
För aktieinnehaven, direkta eller indirekta, 
som överstiger minst en tiondel av röstetalet 
för samtliga aktier i bolaget, se sidan 27 i 
förvaltningsberättelsen.

Aktieägarnas inflytande och  
Bolagsstämma
FPC är ett avstämningsbolag vilket innebär 
att bolagets aktiebok förs av Euroclear 
Sweden AB. 

FPC hade 13 743 aktieägare per 31 mars  
2015. Aktieägarna är de som ytterst fattar 
beslut om koncernens styrning.

Aktieägarna utövar sin rösträtt vid bolags-
stämman som är det högsta beslutande 
organet. 

Årsstämman, även benämnd Ordinarie 

bolagsstämma, fattar beslut i bolagets mest 
grundläggande styrdokument; Bolagsord-
ningen.

Bolagsstämman fastställer resultat och 
balansräkning för föregående räkenskapsår, 
ger ansvarsfrihet åt styrelsen, väljer ny 
styrelse, väljer revisorer, beslutar om ersätt-
ning till styrelsens ordförande, styrelsens 
ledamöter och revisor, beslutar om riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare 
samt beslutar om förändringar i antalet aktier 
och dess struktur.

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast 
sex och senast fyra veckor före stämman. Kal-
lelsen skall innehålla information om sätt och 
senaste tidpunkt för anmälan, rätt att delta i 
och rätt att rösta på stämman, numrerad dag-
ordning med de ärenden som skall behandlas, 
information om resultatdisposition och det 
huvudsakliga innehållet i övriga förslag.

Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla 
antalet ägda eller företrädda aktier. En A-aktie 
har 10 röster och en B-aktie har en röst vid 
bolagsstämman. Anmälan till årsstämman 
sker främst genom e-mail, allt enligt sättet 
som anges i anvisningarna i kallelsen. Sker 
deltagande genom ombud krävs fullmakt från 
aktieägaren som är utfärdad för ombudet. Om 
aktierna är förvaltarregistrerade måste de 
omregistreras i ägarens namn i aktieboken 
senast på avstämningsdagen för stämman. 
Avstämningsdagen anges i kallelsen. Kallelse 
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till extra bolagsstämma, där fråga om ändring 
av bolagsordningen skall behandlas, ska 
utfärdas tidigast sex senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolags-
stämma utfärdas tidigast sex och senast tre 
veckor före stämman.

Förslag till stämman adresseras till 
styrelsen och skall insändas i god tid innan 
kallelsen utfärdas. Inför årsstämman den 3 
juni 2015 skall en begäran från aktieägare 
att få ärende behandlat på stämman ha 
inkommit senast 2015-04-15 för att kunna tas 
med i kallelsen till stämman.

De flesta beslut på bolagsstämman fattas 
med enkel majoritet. I vissa fall föreskriver 
aktiebolagslagen att beslut ska fattas med 
kvalificerad majoritet, t.ex. för beslut om 
ändring av bolagsordningen vilket kräver att 
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl 
de avgivna rösterna som de aktier som är 
företrädda vid stämman bifaller beslutet. 

Årsstämman 2014
Årsstämma avseende räkenskapsåret 2013 
hölls den 4 juni 2014 i Göteborg. Kallelse till 
stämman publicerades den 7 maj 2014.
Vid årsstämman närvarade aktieägare 
representerande 26,39% av antalet röster 
och 12,36% av antalet aktier.

Årsstämman fattade beslut om:
• Fastställande av resultat och balansräk-

ning för år 2013.
• Fastställande av vinstdisposition där 

vinsten balanserades i ny räkning.
• Ansvarsfrihet för styrelse och verkstäl-

lande direktören för 2013. 
• Beslut att antalet styrelseledamöter skall 

vara 5.
• Fastställande av styrelsearvode, 350 

000 kronor till styrelsens ordförande 
samt 220 000 kronor per år till ordinarie 
styrelseledamot.

• Fastställande av arvode för revisor.
• Val av styrelseledamöter och styrelseord-

Oberoende* i förhållande till

Namn Funktion Invald Avgått Utskottsarbete Bolaget Större ägare
Närvaro 
styrelse

Arvode 
2014/2015 

Arvode 
2013/2014

Christer 
Bergman Ledamot 2008-08-08 -

Ersättningskommitté 
Revisionskommitté Ja Nej 15 220 000 120 000

Urban 
Fagerstedt Ordförande 2009-06-04 -

Ersättningskommitté 
Revisionskommitté Nej Ja 18 350 000 200 000

Tord 
Wingren Ledamot 2013-06-18 -

Ersättningskommitté 
Revisionskommitté Ja Nej 14 220 000 120 000

Alexander 
Kotsinas Ledamot 2013-11-26 -

Ersättningskommitté 
Revisionskommitté Ja Nej 18 220 000 120 000

Johan 
Carlström Ledamot 2013-11-26 -

Ersättningskommitté 
Revisionskommitté Nej Ja 14 - -
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förande, där ingen förändring beslutades.
• Val av revisor, där ingen förändring 

beslutades.
• Beslut om valberedningen.
• Beslut om riktlinjer till ledande befatt-

ningshavare.
• Beslut om bemyndigande till styrelsen 

att till nästkommande årsstämma fatta 
beslut om emission av upp till 10 000 000 
aktier i serie B. Emissionen skall kunna 
ske med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

• Beslut om bemyndigande till styrelsen 
att till nästkommande årsstämma fatta 
beslut om emission av upp till 10 000 000. 
Emissionen skall ske med företrädesrätt 
för aktieägarna.

Valberedning och nomineringsprocess
Årsstämman beslutar hur valberedningen 
utses. På årsstämma 2014 redogjordes för 
valberedningens förslag till styrelseledamö-
ter, vilka även valdes till styrelseledamöter 
av stämman; Christer Bergman, Urban 
Fagerstedt, Tord Wingren, Alexander 
Kotsinas samt Johan Carlström. Urban 
Fagerstedt valdes till styrelsens ordförande.

Ledamöter till valberedningen beslu-
tades på årsstämman. Valberedningens 
mandatperiod sträcker sig fram till dess 
att ny valberedning utsetts. Valberedningen 
skall inom sig utse en av ledamöterna till 
ordförande, vilken inte skall vara styrelsens 
ordförande. För det fall en ledamot av 
valberedningen lämnar valberedningen före 
årsstämman 2015, skall valberedningens 
ledamöter i samråd ha rätt att utse en 
annan representant för de större aktieä-
garna att ersätta sådan ledamot.

Valberedningen i FPC består av:
• Dimitrij Titov (Valberedningens ordförande, 

oberoende i förhållande till bolaget).
• Tommy Trollborg (Oberoende i förhållande 

till bolaget)

• Lars Söderfjell (Representerande aktieä-
garen Sunfloro AB; 17,59 % av rösterna)

Valberedningens uppgifter inför årsstäm-
man 2014 är:

• Förslag till stämmoordförande
• Förslag till styrelse
• Förslag till styrelseordförande
• Förslag till revisor
• Förslag till styrelsearvoden
• Förslag till revisorsarvode
• Förslag rörande valberedningens sam-

mansättning inför 2015 års årsstämma.
• Aktieägare kan inkomma med förslag till 

valberedningen, vilka skickas till:
investrel@fingerprints.com

Styrelse
FPC:s styrelse utgörs av 5 personer. FPC:s 
styrelse har ansvaret för att styra och leda 
verksamheten till årsstämman. Styrelsens 
ledamöter väljs årligen av årsstämman 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Förändringar i styrelsen kan ske genom 
beslut på extra bolagsstämma mellan 
ordinarie årsstämmor eller genom att en 
ledamot väljer att avgå från sitt uppdrag i 
förtid. Styrelsens ledamöter har en bred och 
omfattande erfarenhet från näringslivet och 
samtliga ledamöter är eller har varit verk-
ställande funktioner. Flertalet upprätthåller 
andra uppdrag som ledamöter i styrelser för 
relevanta bolag sett ur lednings, marknads, 
teknik eller internationellt perspektiv.

Svensk kod för bolagsstyrning innehåller 
bestämmelser om att majoriteten av de 
på bolagsstämma ledamöterna skall vara 
oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen samt att minst två av de 
oberoende ledamöterna skall vara obero-
ende även i förhållande till aktieägare som 
kontrollerar tio procent eller mer av aktier 
eller röster i bolaget. 

Valberedningen har vid en bedömning 
ansett att samtliga fem ledamöter är 



FPC ÅRSREDOVISNING 2014

61Beyond keys and pins

oberoende i förhållande till bolaget och 
bolagsledningen. Tre av ledamöterna är 
oberoende i förhållande till större aktieägare. 
I enlighet med koden för bolagsstyrning utses 
även styrelsens ordförande på årsstämman.

Någon regel om längsta tid som styrelse-
ledamot kan ingå i styrelsen finns ej. Enligt 
bolagsordningen skall styrelsen bestå av 
4 till 7 ledamöter, där det rådande antalet 
styrelseledamöter är 5 ledamöter.

Under 2014 skedde ingen förändring i 
styrelsen och dess ledamöter. 

Styrelsen ansvarar för FPC:s organisa-
tion och förvaltar FPC:s angelägenheter 
för aktieägarnas räkning. Styrelsen skall 
fortlöpande bedöma FPC:s ekonomiska 
situation och tillse att FPC är organiserat 
så att bokföring, medelsförvaltning och 
bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrel-
sen utser Verkställande direktör, beslutar 
i frågor rörande strategisk inriktning av 
verksamheten och bolagets övergripande 
organisation.

Styrelsen fastställer policyer och 
instruktioner för den löpande verksamheten. 
Den löpande verksamheten leds av den 
verkställande direktören. Den verkställande 
direktören förser styrelsen regelbundet 
med informations om händelser som är 
av betydelse för koncernens utveckling, 
resultat, ställning, likviditet eller i övrigt av 
sådan vikt att styrelsen skall hållas informe-
rad. Den Verkställande direktören får väljas 
in i styrelsen men i enlighet med den svenska 
aktiebolagslagen får denne inte i ett publikt 
aktiebolag utses till styrelseordförande. 

Styrelsens ledamöter vid slutet av 2014 
presenteras separat på sidan 65 i årsredo-
visningen.

Styrelsens arbetsordning
I enlighet med aktiebolagslagen, har styrel-
sen fastställt arbetsordning samt instruk-
tion till verkställande direktören. Dessa 
anger hur arbetet skall fördelas mellan 
styrelsen som helhet, utskott och kommit-
téer samt mellan styrelsens ordförande och 
Verkställande direktören. Arbetsordningen 
är ett komplement till aktiebolagslag och 
bolagsordning. Styrelsen utvärderar och 
antar arbetsordningen årligen vid ett första 
styrelsemöte efter årsstämman. Detta möte 
benämns konstituerande styrelsemöte. 
Utöver arbetsordning och instruktion finns 
policyer som anger syften, ramar och ansvar 
för arbetsområden och funktioner. Styrel-
sens ordförande har till uppgift, vilket bl.a. 
framgår av styrelsens arbetsordning, att se 
till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och 
att styrelsen fullgör sina skyldigheter.
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I detta ligger att organisera och leda 
styrelsens arbete samt att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för dess arbete. 
Utöver detta skall ordföranden se till att 
styrelsens ledamöter löpande uppdaterar 
och fördjupar sina kunskaper om bolaget 
och att nya ledamöter får lämplig introduk-
tion. Ordföranden skall stå till förfogande 
som rådgivare och diskussionspartner 
till Verkställande direktören men också 
utvärdera dennes arbete samt redogöra 
för sin bedömning i styrelsen. Ordföranden 
ansvarar för utvärderingen av styrelsen 
arbete och delger valberedningen resultatet 
av utvärderingen. 

Styrelsemöten
Under 2014 har 19 styrelsemöten hållits. 
Året präglades av fortsatt hög aktivitet där 
styrelsens beslut och samråd krävdes; 
insiderutredning avseende verkställande 
direktör Johan Carlström, val av tillförordnad 
verkställande direktör, ordinarie årsstämma, 
nyemission, inlösen av teckningsoptioner 
och fortlöpande beslut avseende omfattande 
utvecklingsprojekt, en affärsverksamhet 
som utvecklades positivt med framgångar på 
marknaden och affärsvolym som ökade 145 
% jämfört med 2013. 

Vid behov medverkar FPC:s medarbetare 
som föredragande vid styrelsemötena. 

Styrelseåret inleds efter årsstämman 
med att ett konstituerande styrelsemöte 
hålls. Vid detta möte antas arbetsord-
ning för styrelse och VD-instruktion. 
Återkommande punkter på agendan på de 
efterföljande mötena under året är koncern-
ledningens avrapportering om affärsläget, 
verksamheten, organisation, resultat, ställ-
ning och likviditet. Styrelsemöten på hösten 
och före jul behandlar budget och affärsplan 
för kommande år.

I anslutning till kvartalsslut hålls styrel-
semöten för att fatta beslut om publicering 
av delårs, halvårs och bokslutsrapport. Inför 
ordinarie årsstämma hålls möte för beslut 
om kallelse, årsredovisning, bolagsstyrnings-
dokument samt övriga ärenden till stämman. 
Utöver detta kräver extra bolagsstämma, 
nyemission och andra beslutsdrivande 
aktiviteter att styrelsen sammanträder.

Ersättningskommittén
Ersättningskommittén utvärderar och bere-
der frågor om ersättning och anställnings-
villkor samt utarbetar förslag till riktlinjer 
för ersättning till Verkställande direktören 
och ledande befattningshavare för beslut på 
årsstämman. Ersättningskommittén skall 
säkerställa att ersättningen motsvaras av 
gällande marknadsvillkor för motsvarande 

befattningshavare i andra företag och 
därmed att bolagets erbjudande till medar-
betarna är konkurrenskraftigt. Verkställande 
direktörens ersättning fastställs av styrelsen.

Ersättningar till övriga ledande befatt-
ningshavare beslutas av Verkställande 
direktören efter samråd med ersättnings-
kommittén. Inom FPC hanteras ersättnings-
kommitténs uppgifter av hela styrelsen. 

Revisionskommittén
Revisionskommittén eller revisionsutskottet 
har till uppgift att stödja styrelsens arbete 
med att säkerställa hög kvalitet inom intern 
kontroll, finansiell rapportering och extern 
revision. Det innebär bland annat granskning 
av delårsrapporter, bokslutskommunikéer 
före publicering och behandla alla kritiska 
redovisningsfrågor och bedömningar. 
Styrelsen träffar den externe revisorn vid 
minst ett tillfälle under året. Inom FPC 
hanteras Revisionskommitténs uppgifter av 
hela styrelsen.

Revision
Vid årsstämman 2010 valdes KPMG med 
huvudansvarig revisor Johan Kratz, till 
FPC:s revisor. 

Johan Kratz har varit auktoriserad revisor 
sedan 1995. Johan Kratz är även revisor i 
bl.a. Johan Kratz är även revisor i bl.a. Akzo 
Nobel Pulp & Performance Chemicals AB, 
IAC Group Sweden AB, Nobel Biocare AB 
och Sector Alarm AB.

Revisorn granskar förvaltningen, 
bokslut, interna rutiner och kontrollsystem, 
delårsbokslut med delårsrapporter, halv-
årsbokslut med halvårsrapport, årsbokslut 
med årsredovisning samt utfärdar yttranden 
över styrelsens redogörelser i samband 
med t.ex. nyemissionsbeslut och beslut om 
teckningsoptionsprogram. Styrelsen träffar 
årligen bolagets revisor för en redogörelse 
om att bolagets organisation är utformad 
så att bokföring, medelsförvaltning och 
förhållanden i övrigt kan kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Bolagets revisor har 
under räkenskapsåret 2014 rapporterat till 
styrelsen vid ett tillfälle samt till VD vid ett 
tillfälle. Under 2014 var revisorn närvarande 
vid årsstämman den 4 juni.

Verkställande direktör
Johan Carlström avgick som FPC:s verkstäl-
lande direktör den 11 september 2014. 

Jörgen Lantto utsågs till ny tillförordnad 
verkställande direktör att leda den löpande 
verksamheten. En skriftlig VD-instruktion som 
antagits av styrelsen definierar ansvarsför-
delningen mellan styrelse och Verkställande 
direktör. Verkställande direktören rapporterar 
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regelbundet till styrelsen om verksamhetens 
utveckling utifrån uppsatta mål, strategier och 
beslut som styrelsen fattat.

Intern kontroll
FPC har en snabbt växande organisation. 
Ansvaret för intern kontroll har till viss 
del delegerats till avdelningschefer från 
verkställande direktören. Ansvaret innebär 
att det finns ändamålsenliga instruktioner 
och rutiner för verksamheten som skall 
följas upp regelbundet och rapporteras. 
Gränsen i ansvar är definierad dels i belopp 
och dels i närheten till den egna befatt-
ningen. Ansvaret för den interna kontrollen, 
efterlevnad av regler och operativa risker är 
således en integrerad del av chefsansvaret 
och ställer krav på ledarskap. 

Finanspolicyn innehåller ramar för pla-
ceringar, likviditetshantering, valutasäkring 
och kreditgivning vid försäljning. Kreditför-
säljning beviljas endast om kredittagaren 
på goda grunder kan förväntas fullgöra sina 
förpliktelser. I övrigt skall försäljning ske 
mot förskottsbetalning. FPC eftersträvar att 
dess historiskt låga nivå på kundförluster 
skall bestå och därmed bidra till lönsamhet 
samt en god finansiell ställning.

Riktlinjer för ersättning till styrelse 
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår 
arvode enligt beslut på årsstämman. Särskilt 
arvode utgår ej för kommittéarbete. Arvodet 
för 2014/15 uppgår till 350 000 kronor till 
styrelsens ordförande samt 220 000 kronor 
till styrelseledamöter, totalt 1 010 000 kronor. 
Styrelseledamot som tillkommer under året 
erhåller arvode i förhållande till återstående 
tid till nästa ordinarie årsstämma.

Styrelseledamot som uppbär lön från FPC 
erhåller inget styrelsearvode.

Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare 
En inom styrelsen utsedd ersättnings-kom-
mittéskall bereda riktlinjer avseende lön och 
anställningsvillkor för verkställande direktö-
ren och andra ledande befattnings-havare och 
förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana 
frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och 
övriga ersättningar till verkställande direktö-
ren. Ersättning till verkställande direktören 
och andra ledande befattningshavare utgörs 
av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmå-
ner, pension samt finansiella instrument. 
Den rörliga ersättningen är maximerad till 
40 procent av total lön. Med andra ledande 
befattningshavare avses de personer som 
tillsammans med verkställande direktören 
utgör koncernledningen. Vid lönerevision 
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2012 och framåt skall den största delen av 
revideringen allokeras till den rörliga delen i 
syfte att öka andelen prestationsbaserad  
lön till maximalt 40 %. Uppsägningstid ska 
ömsesidigt vara maximalt sex månader. Vid 
uppsägning från bolagets sida skall avgångs-
vederlag utgå med ett belopp motsvarande 
högst sex månadslöner. Under uppsägnings-
tiden om maximalt 6 månader utgår full lön 
och anställningsförmåner. Beslut om aktie/ 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram  
fattas av bolagsstämman. Pensionsavsätt-
ningar skall vara avgiftsbestämda.

Extern information ges via hemsida  
(www.fingerprints.com) samt pressmed-
delanden.

Frågor om Information, investering  
samt valberedningen ställs till  
investrel@fingerprints.com.

 
Intern kontroll
Styrelsen skall enligt svensk lag för bolags-
styrning tillse att bolaget har god intern 
kontroll och fortlöpande hålla sig informerad 
om samt utvärdera hur bolagets system för 
intern kontroll fungerar. Vidare skall styrelsen 
avge rapport över hur den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen 
organiseras samt, om interrevision saknas, 
utvärdera behovet av sådan funktion samt 
motivera sitt ställningstagande.

Kontrollmiljö
Det grundläggande i kontrollmiljön för den 
finansiella rapporteringen är de riktlinjer och 
styrande dokument, inkluderat styrelsens 
arbetsordning och instruktion till verkstäl-
lande direktören, som beskrivits tidigare i 
denna bolagsstyrningsrapport samt ansvars 
och befogenhetsfördelning avseende verk-
samhetens organisation. Det är i första hand 
den verkställande direktörens ansvar att i det 
dagliga arbetet upprätthålla den av styrelsen 
anvisade kontrollmiljön. VD rapporterar 
regelbundet till styrelsen enligt fastställda 
rutiner. Till detta kommer rapporter från 
bolagets revisor.

Risk
Riskbedömning sker löpande och omfattar 
identifieringen och hanteringen av de risker 
som kan påverka verksamheten och den 
finansiella rapporteringen. Den främsta 
risken inom ramen för den finansiella 
rapporteringen utgörs av väsentliga fel i 
redovisningen. Riskhanteringen är en del av 
verksamhetens processer och olika metoder 
används för att säkerställa att riskerna 
hanteras enligt regelverk, instruktioner och 
rutiner i syfte att avge korrekt information. 

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter utformas för att hantera 
de risker som styrelsen och bolagets ledning 
bedömer vara väsentliga för den interna 
kontrollen av de finansiella rapporterna.

Kontrollaktiviteterna som syftar till att 
förebygga, upptäcka och korrigera fel och 
avvikelser utvärderas. Ansvarsfördelning och 
organisation utgör struktur för kontrollen. 
Inom respektive ansvarområde sker uppfölj-
ning såväl som för hela verksamheten. Attest 
och befogenhetsfördelningen utgör struktur 
för kontrollaktiviteter liksom tydliga regler 
för beslut om investering, försäljning, inköp 
och avtal. Kontrollaktiviteter utgår också 
från affärsidé, strategier och mål och det 
som är kritiskt för verksamheten. En hög 
IT-säkerhet är en förutsättning för en god 
intern kontroll av den finansiella rapporte-
ringen. IT-strategin lägger vikt vid säkerhet 
och funktionalitet där säkerheten är den 
viktigaste eftersom det utan säkerhet följer 
försämrad funktionalitet.

Extern finansiell rapportering med 
åtföljande kontroll sker kvartalsvis och intern 
finansiell rapportering sker månadsvis. Den 
finansiella styrningen sker utifrån affärsplan 
som bryts ned till årsbudget. Budget 
revideras under året och blir prognoser och 
underlag för uppföljning mot utfall. Vid rap-
portering görs analyser och kommentarer av 
utvecklingen i förhållande till uppställda mål. 
Styrning av utvecklingsprojekt sker genom 
löpande projektuppföljning med avrapporte-
ring av delprojekt. Nedlagda prestationer och 
utgifter relateras till planer och budget och 
förväntade kvarvarande projektutgifter till 
projektets färdigställande avrapporteras. 

Den operativa styrningen kompletteras med 
uppföljning av kvalitet och prestationer mot 
leverantörer, kunder och interna processer. 

Uppföljning av likviditet och kassaflöde sker 
löpande med uppdatering av prognoser och 
åtföljande likviditetsplanering. Den kontinu-
erliga analysen av de finansiella rapporterna 
på olika nivåer är central för att säkerställa att 
den finansiella rapporteringen inte innehåller 
väsentliga fel. Kontrollaktiviteter och uppdel-
ning på olika funktioner finns inbyggt i hela 
processen för finansiell rapportering. 
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Information och kommunikation
FPC:s policyer och riktlinjer är särskilt viktiga 
för en korrekt redovisning, rapportering och 
informationsgivning. FPC samarbetar med 
nyhetsbyrå, rådgivare avseende investerar-
relationer och kommunikationskonsult 
beträffande extern kommunikationen och 
informationsgivningen. Informationen skall 
öka kunskapen om FPC, öka förtroendet 
för FPC, dess ledning och anställda samt 
befrämja affärsverksamheten. För kommu-
nikation med interna och externa parter finns 
kommunikationspolicy som anger riktlinjer 
för hur kommunikation bör ske. Syftet är 
att säkerställa att informationsskyldigheten 
efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Uppföljning
Efterlevnaden av arbetsordning, instruk-
tioner, policyer och rutiner följs upp av 
styrelsen och koncernledningen. Vid 
styrelsemöten behandlas den finansiella 
situationen samt affärsläget. Inför publice-
ring av finansiella rapporter går styrelsen 
igenom de finansiella rapporterna och 
beslutar om publicering. Styrelsen utvärde-
rar sitt arbete årligen.

Delårs-, halvårs- och årsbokslut med 
tillhörande finansiell rapport revideras av 
revisor. Månadsvis sker rapportering till 
styrelsen genom en VD-rapport i vilken 
delar för verksamhetens funktioner ingår. 
Ledningsgruppen sammanträder med 

hög frekvens och går regelbundet igenom 
affärsutveckling, den finansiella utveck-
lingen och ställningen samt påverkande 
händelser. Styrelsen sammanträder med 
revisor under året för att gå igenom revisio-
nen av den interna kontrollen samt övriga 
uppdrag. Mot denna bakgrund har styrelsen 
gjort bedömningen att det inte är nödvändigt 
att inrätta en särskild internrevision.

Styrelsen
Göteborg den 28 april 2015

Revisors yttrande om  bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i Fingerprint Cards AB (publ)
Org nr 556154-2381

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2014, som ingår i den tryckta versionen av detta dokument 
på sidorna 61-64 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi 
har tillräcklig grund för våra uttalanden.

Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige har. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Göteborg 5 maj 2015

KPMG AB
Johan Kratz

Auktoriserad revisor
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styrelsen vidhåller dock att den kommer att 
bli än starkare i år. Efterfrågan är påtaglig 
och FPC står väl rustat.

Urban Fagerstedt, 
styrelsens ordförande

SO-ord

EN AFFÄR SOM 
HÅLLER

Industriell aktör
I vårt strategiarbete att förbereda bolaget för 
industriell skala har investeringsbeslut tagits 
för en resurs-och utvecklingssatsning för att 
klara av värdekedjan, utveckling med en port-
följutbyggnad, förstärkt marknadsorganisation 
samt inköps- och produktionsorganisation.

Vi följer noga säkerställandet av organi-
sationens interna processer och styrning 
för att tillse att bolaget kan svara upp mot 
kraven på en effektiv industriell aktör.

Den organiska tillväxten kan komplet-
teras med ytterligare eventuella förvärv av 
framför allt kompetenser vilket styrelsen 
löpande utvärderar. Under 2014 togs beslut 
om att förvärva vi tekniklicensierings- och 
ASIC-utvecklingsföretaget Anacatum Design 
för att stärka kompetensen. 

Beslut togs också på att stärka patentskyd-
det genom förvärv av patent från tredje part.

Denna medvetna resursuppbyggnad 
har på kort sikt lett till negativt resultat 
men med vår fasta övertygelse om att 
marknadspotentialen är betydande. Den 
ökade ordervolymen som vi sett så här långt 
2015 kan tas som intäkt för realismen på 
förväntningarna.

Styrelsearbetet
Det har varit ett intensivt år i styrelsearbetet 
med många styrelsemöten, beroende på 
både den intensiva uppbyggnadsfasen men 
även på oförutsedda händelser. 

Den beklagliga situationen till trots visar 
våra huvudägare stor tilltro till vår affär och 
dess potential. 

Styrelsens fokus framåt är hur vi fortsatt 
ska säkerställa leveransförmågan för att 
svara upp mot marknadens ökade efterfråga. 
Vi utvärderar också med stort intresse 
hur FPCs erbjudande kan breddas till fler 
vertikala marknader. Samarbetet med Zwipe 
är i sammanhanget en mycket intressant 
marknadsapplicering med potential.

Det är också styrelsens ansvar att 
säkerställa en mer transparent informa-
tionsgivning åt kapitalmarknaden varför 
informationsgivningens styrning har adres-
serats. Det är inte bara förväntningarna på 
bolagets utveckling som ska besannas utan 
till lika stor del en välgrundad värdering. 

Förra årets försäljningsökning var stark. 
Att förutse när tillväxten kommer på en 
ny produkts marknad är vanskligt men vi i 

Styrelsens uppdrag är att säkerställa FPCs förmåga att klara en 
betydande organisk tillväxt och leveranskapacitet. Vi ser nu  
förändringen från en liten organisation till en industriell aktör  
som kan möta marknadens krav och förväntningar. 
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Styrelse

Urban Fagerstedt
Styrelseordförande, styrelseledamot 
sedan 2009. 
Född: 1959. 
Sysselsättning: Vice president R&D, 
Huawei Technologies Sweden AB.
Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, 
Lunds Tekniska Högskola. 
Andra uppdrag: Ägare av och 
styrelseordförande i Fagerstedt 
Dynamics AB, Fagerstedt Finance 
AB och Fagerstedt Dynamics UK 
Ltd. Styrelseledamot och delägare i 
Cuptronic Technology AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem 
åren:
Innehav i FPC: 1 200 000 A-aktier via 
Sunfloro AB*.
Beroende som större ägare.

Christer Bergman
Styrelseledamot sedan 2008. 
Född: 1955. 
Sysselsättning: VD Novexus LLC.
Utbildning: Civilingenjör Lunds 
Tekniska Högskola, civilingenjör 
University of California Berkeley samt 
marinofficersexamen.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i 
WCC Group BV, Authasas BV, Eyeverify 
LLC och Quixter AB. 
Tidigare uppdrag de senaste fem 
åren: Vice President Biometric 
Solutions Fujitsu Frontech North 
America.
Innehav i FPC: 78 500 B-aktier*.
Oberoende av större ägare och 
företagsledning.

Johan Carlström
Styrelseledamot sedan 2013. CEO Maj 
2009 till 2014.
Född: 1963.
Utbildning: Ekonomlinjen, Uppsala 
samt Stockholms universitet.
Tidigare uppdrag: Försäljningschef 
Ulticom, Mercury Interactive och 
Ericsson. Telekomanalytiker. 
Innehav i FPC: 1 200 000 A-aktier via
Sunfloro AB, 16 600 B-aktier samt 
2 308 000 teckningsoptioner*.
Beroende av större ägare och  
företagsledning.

Tord Wingren
Styrelseledamot sedan 2013. 
Född: 1961. 
Sysselsättning: Vice President and Site 
Manager, Huawei, Lund Sweden.
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik 
Lunds Tekniska Högskola, Chefsutbildning
på bl a Columbia University – Columbia 
Business School.
Andra uppdrag: Styrelseledamot Water-
sprint AB, Quixter AB, Mobile Heights, 
styrelseordförande Acconeer AB, Winplan-
tan AB, BrainLit AB, Instant Advice AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: 
Medgrundare, koncernchef (CEO) och 
seniorrådgivare Nanoradio AB, Europachef 
Samsung Telecom, VD/initiativtagare Erics-
son Mobile Platforms, Ordf. Advisory Board 
TAT AB (uppköpt av Blackberry), Styr. ordf. 
Kisel Microelecrnics AB (uppköpt av Imagina-
tion Techn.), styrelseled. Dialog Semicondors 
(1998-2003), styrelseled. Mobill AB. 
Innehav i FPC: 85 000 B-aktier*.
Oberoende av större ägare och  
företagsledning.

Alexander Kotsinas
Styrelseledamot sedan 2013. 
Född: 1967. 
Sysselsättning: Partner i riskkapitalbola-
get Nexttobe AB.
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga 
Tekniska Högskolan , Stockholm. Civileko-
nom, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag: Nordia Innovation AB 
(ordförande), Linum AB, Delta Projects AB, 
Allgotech AB (ordförande), Fiberdata AB 
(suppleant). 
Tidigare uppdrag: CFO Q-Med AB, CFO 
Life Europe AB, CFO Hi3G Access AB, 
Investor, Ericsson.
Innehav i FPC: -
Oberoende av större ägare och 
företagsledning.

*Innehav per 2015-03-31
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Ledningsgrupp

Jörgen Lantto 
Tillförordnad CEO sedan september 
2014. Dessförinnan Executive VP CTO 
sedan 2013. 
Född: 1963.
Utbildning: Gymnasieingenjör.
Tidigare uppdrag: CTO ST-Ericsson 
2009-2012, 22 år inom Ericsson, VD 
Alice Systems samt medgrundare av 
Northstream.
Innehav i FPC: 7 300 B-aktier,
1 300 000 teckningsoptioner*

Pontus Jägemalm
Senior VP Research & Development sedan 
2009.

Född: 1971.
Utbildning: Civilingenjör och teknologie 
doktor i teknisk fysik, Chalmers Tekniska 
högskola.
Tidigare uppdrag: Tekniska utvecklings- 
och chefspositioner inom elektronik och 
displayindustrin
Innehav i FPC: 33 025 B-aktier, 565 000 
teckningsoptioner*

Jens Reckman
CFO sedan 2010.

Född: 1963.
Utbildning: Civilekonom, Juridik 
m.m., Göteborgs universitet.
Tidigare uppdrag: CFO, Ekonomichef, 
Controller, Revisor och konsult i 
noterade och onoterade koncerner i 
olika branscher samt Revisionsbyrå-
erna KPMG och Price Waterhouse. 
Innehav i FPC: 27 520 B-aktier,  
400 000 teckningsoptioner*

Niklas Strid
VP Customer Projects sedan 2014.

Född: 1972.
Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, 
Lunds Tekniska Högskola
Tidigare uppdrag: Customer program 
Manager för asiatiska OEM:er på  
ST-Ericsson och Ericsson Modem
Innehav i FPC: 10 000 teckningsoptioner*

Thomas Rex
Executive VP Sales & Marketing sedan 2011.

Född: 1963.
Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, 
Lunds Tekniska Högskola.
Tidigare uppdrag: Säljchef Asien/ 
Oceanien, Ericsson Mobile Platforms, Sälj- 
och marknadschef Nanoradio. 
Innehav i FPC: 369 002 B-aktier, 700 000 
teckningsoptioner*

Jonas Spannel
VP Sourcing och Supply sedan 2013.

Född: 1963.
Utbildning: Militär utbildning vid dåva-
rande Officershögskolan, Krigshögskolan 
och Militärhögskolan. Företagsekonomi, 
Örebro Universitet. 
Tidigare uppdrag: Director Electronics 
Sourcing och VP Strategic Sourcing Sony 
Mobile.
Innehav i FPC: 30 000 teckningsoptioner*

Jan Johannesson
VP Strategic Planning & Portfolio  
Management sedan 2013.

Född: 1969.
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik 
Lunds Tekniska Högskola, MSCEE. 
Consumer Marketing Strategy, Kellogg 
School of Management at Northwestern 
University.
Tidigare uppdrag: VP, Head of Strategic 
Planning ST-Ericsson, Director Portfolio 
Management Ericsson Mobile Platforms. 
Senior Advisor Northstream. 
Innehav i FPC: 60 000 teckningsoptioner*

Henrik Sundell
Chefsjurist, tillträder april 2015.

Född: 1964.
Utbildning: Jur kand Stockholms 
Universitet.
Tidigare uppdrag: Verksamhet vid 
advokatbyrå i Stockholm. Uppdrag som 
bolagsjurist och chefsjurist vid olika bolag, 
bl a AGA, Ericsson och DeLaval.  
Innehav i FPC: -*

*Innehav per 2015-03-31
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FPC:s hemsida för investerare
På www.fingerprints.com finns aktuell 
bolags-, aktie- samt insiderinformation, 
rapport- och pressmeddelandearkiv samt 
möjlighet att prenumerera på rapporter och 
pressmeddelanden.

Årsredovisningen tillgänglig via FPC:s 
hemsida
FPC har av miljö- och kostnadsskäl valt 
att inte distribuera årsredovisningen till 
aktieägarna. Såväl årsredovisning som 
kvartalsrapporter och pressmeddelanden 
finns tillgängligt via bolagets hemsida för 
investerare.

Rapporteringstillfällen
Delårsrapport januari – mars  21 maj 2015
Halvårsrapport januari-juni  20 augusti 2015
Delårsrapport juli-september  5 november 2015
Bokslutskommuniké  5 februari 2016

Årsstämma 2015
Årsstämma avseende 2014 års bokslut 
kommer att hållas den 3 juni, 2015 på 
Radisson Blu Scandinavia hotel, Södra 
Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstäm-
man skall dels vara införd i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken per onsdagen 
den 28 maj 2015, och dels senast den 28 maj 

kl.16.00 anmäla sitt deltagande till bolaget 
antingen under adress:

Fingerprint Cards AB, Box 2412, 403 
16 Göteborg eller via e-post: investrel@
fingerprints.com.

Kontaktinformation
Fingerprint Cards AB (publ)
Box 2412
403 16 Göteborg
Besöksadress:
Kungsportsplatsen 2, Göteborg

Telefon: 031-60 78 20
Fax: 031-13 73 85
E-post: investrel@fingerprints.com
Hemsida: www.fingerprints.com

Aktieägarinformation
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Algoritm
En systematisk procedur för hur man genom ett 
givet antal steg utför en beräkning eller löser ett 
problem. I FPC:s specifika fall avses metoden som 
jämför två fingeravtryck med varandra.

Areasensor
En sensor med storlek som en fingertopp och som 
kan läsa in hela fingeravtrycket. samtidigt. 
Fingertoppen läggs helt enkelt mot sensorytan, 
jmf linjesensor. 

ASIC (Application Specific Integrated 
Circuit)
En integrerad krets i form av ett kisel-chip som är 
konstruerad för att utföra specifika funktioner – i 
vårt fall mätning på ett fingeravtryck.

Autentisering
Avser processen för kontroll av en uppgiven 
identitet, till exempel vid inloggning. Ordet är då 
synonymt med verifiering.

Biometriskt system
Ett mönsterigenkänningssystem som identifierar 
eller verifierar en person genom att studera en 
fysiologisk egenskap hos personen, i vårt fall 
fingeravtrycksmönstret.

Chip
En bit kisel där en integrerad krets byggts in, 
såsom ett sensorchip. En kiselwafer sågas 
normalt upp i en mängd chip, där varje chip i 
princip är identiskt.

DW (Design Win) 
Beslut av en kund (OEM eller ODM) att börja 
utveckla en eller flera kommersiella produkter 
med FPCs teknologi inbyggd i denna nya produkt/
dessa nya produkter.

DPI 
Dots per Inch – Upplösningen per ytenhet i detta fall 
Inch (engelska för måttenheten tum). Ju högre värde 
desto bättre upplösning och detaljeringsgrad.

Identifikation
Jämförelsen av insamlad biometrisk data med 
alla lagrade templates, med syfte att identifiera 
en av dessa templates (och därigenom en individ) 
som en ur mängden.

Linjesensor (eng. swipe sensor)
En sensor med bredd som en fingertopp men 
mycket smalare i fingrets längdled. Fingertoppen 
dras över sensorytan och en del av fingeravtrycket 
läses av i taget, jmf areasensor. På detta vis 
”scannas” fingeravtrycket av.

Matchning
Processen att jämföra en bild av ett fingeravtryck 
med en på förhand lagrad template, och göra 
bedömningen om de är lika eller ej.

OEM
Original Equipment Manufacturers, företag som 
tillverkar den slutliga produkten som ska säljas på 
den öppna marknaden.

Paketering
Arbetet och komponenter som förutom kisel-
chippet behövs för att bygga en sensor.

Produktionsutfall (eng. yield) 
Procentsatsen av antalet godkända enheter 
dividerat med antalet startade enheter. Används 
framförallt inom produktion.

Sensorplattform
Den kiselteknologi som FPC har utvecklat för 
uppbyggnaden av framtida sensorer, dvs. den 
grundläggande tekniken.

Referensbild (eller template)
En uppsättning unika data, som representerar ett 
visst fingeravtryck.

Verifiering
Jämförelsen av insamlad biometrisk data med ett 
givet template, med syfte att verifiera att de två 
överensstämmer. Detta innebär att med stor 
sannolikhet kan verifiering av individen därigenom 
göras.

Wafer
En tunn cirkulär skiva av kisel som innehåller en 
mängd integrerade kretsar, som t.ex. sensorchip.

Ordlista

Produktion: text och struktur - Stakeholder communication, grafisk produktion - Wallmander & Co, foto - Jesper Wallmander, Anna Hult, Johan Olsson och Shutterstock.
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