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Första kvartalet 2017 
 Intäkterna uppgick till 685,9 Mkr (1 491,2), en minskning med 54 % jämfört 

med första kvartalet 2016 

 Bruttomarginalen uppgick till 41 % (49)  

 Rörelseresultatet uppgick till 70,8 Mkr (618,7) och rörelsemarginalen 10 % (41) 

 Vinst per aktie före utspädning minskade till 0,17 Kr (1,44)  

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -324,1 Mkr (279,5) 

 

 

 

 
”Minskade intäkter 
på grund av 
lageruppbyggnad i 
värdekedjan.” 
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VD-kommentar 
Ett svagt men lönsamt första kvartal 
För närvarande har vi en utmaning med överlager i värdekedjan i kombination med 

en hårdnande konkurrens vilket som väntat påverkat våra leveranser och intäkter 

negativt. Detta har resulterat i ett svagt men lönsamt första kvartal. Intäkterna 

minskade till 686 MSEK och rörelseresultatet blev 71 MSEK, motsvarande en 

rörelsemarginal på 10 procent. Våra bruttomarginaler på 41 procent har påverkats 

av en inkurensreserv relaterad till vårt eget lager och av de lägre intäkterna men 

den underliggande produktmarginalen visar att vi fortfarande har ett 

konkurrenskraftigt erbjudande även i en hårdnande marknad. Vårt kassaflöde, 

främst påverkat av ett lägre resultat och ökade lager, blev dock -324 MSEK.  

Den lageruppbyggnad i värdekedjan som nu påverkar våra intäkter är till största del 

en konsekvens av att flera av våra större OEM-kunder har haft högre säljmål än de 

har lyckats förverkliga med överproduktion och lageruppbyggnad som följd.  

Jag har fått många frågor kring vår visibilitet den senaste tiden. Jag kan konstatera 

att visibiliteten är mycket god när det gäller vilka kommande smartphone-

lanseringar som våra sensorer kommer att finnas med i. Vi har däremot begränsad 

kunskap kring vilka försäljningsvolymer dessa smartphones sedan kommer att 

generera, vilket är det som driver våra intäkter.  

När det gäller problematiken med överlager hos våra partners och kunder, ser vi 

detta som ett kortsiktigt problem och bedömer att dessa lagernivåer kommer att 

normaliseras under andra kvartalet. För att säkerställa en god lönsamhet ser vi över 

våra kostnader och verksamheten i stort, så att vi satsar våra resurser på rätt 

områden. Rekrytering av spetskompetens kommer att fortsätta men den kommer 

att göras mera selektivt. Efter ett par år av mycket kraftig tillväxt finns det 

anledning att konsolidera verksamheten och passa på att se över och anpassa 

processer och arbetssätt.  

Om vi lämnar lagerfrågan och ser vad som händer i marknaden ser jag flera positiva 

inslag. Trots den hårda konkurrensen har vi under kvartalet funnits med i 18 

lanseringar av nya mobila enheter. Huawei P10 är en viktig milstolpe för att det var 

den första smartphone där vi har vår sensor under en kontinuerlig glasskiva. Vi har 

ett konkurrenskraftigt erbjudande och vi ser specifikt att vår nya sensor för enklare 

smartphones, FPC1028, har hjälpt oss att vinna viktiga affärer under kvartalet. 

Produkten är vital för att få igång penetrationen av sensorer bland enklare 

smartphones och därmed också för volymtillväxten. Den passar dessutom utmärkt 

inom IoT-tillämpningar eftersom den är liten, har goda prestanda och är 

kostnadseffektiv. 

Vi får också tydliga signaler på att vårt bud på Delta ID var strategiskt korrekt. Det 

finns ett stort intresse från våra kunder att använda flera modaliteter, specifikt 

fingeravtrycks- och irisigenkänning, i en och samma enhet och tack vare ett 

licensavtal med Delta ID så kan vi erbjuda detta redan nu. Affären ligger för 

godkännande hos de amerikanska myndigheterna och vi förväntar oss som tidigare 

sagt att den kan stängas under det andra kvartalet.  

 
 
 
 
 
 
 

”Lagernivåerna i 
värdekedjan bedöms 
normaliseras under 
andra kvartalet” 
 

 

 
 
 
”Vi har ett 
konkurrenskraftigt 
erbjudande.” 
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2018 och framåt ser vi som tidigare nämnts möjligheter att växa inom nya segment. 

För vår del handlar 2017 därför framförallt om att etablera partnerskap, mobilisera 

ekosystem samt marknadsföra och demonstrera våra produkter. Vårt deltagande 

inom FIDO Alliance samt på CES och MWC har exempelvis varit viktiga plattformar 

för det här arbetet. På CES handlade det mycket om PC-erbjudandet men våra 

sensorer återfanns också i både ”wearables” och bilar. Under MWC träffade vi alla 

våra mobila kunder och partners men även de viktigaste spelarna inom 

smartcardsegmentet och fick mycket positiv feedback på vårt batterilösa och 

kontaktlösa erbjudande.  

Kortsiktiga överlager och en tuff konkurrens på mobilsidan till trots så ser jag 

fortsatt positivt på framtiden. Biometri skapar stora värden för individer och företag 

över hela världen och vi är utomordentligt väl positionerade för att bli det företag 

som bäst exploaterar den möjligheten och därmed också det ledande 

biometribolaget. 

Christian Fredrikson, Vd 

 

 

”Positiv feedback på 
vårt batterilösa och 
kontaktlösa 
erbjudande för 
smartcards” 
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Framtidsutsikter 
För att kunna ge en finansiell prognos kräver börsens regelverk att underlaget skall 

vara tillförlitligt och väl underbyggt. Givet situationen med överlager i värdekedjan 

har förutsägbarheten i Fingerprints affär minskat. Kriterierna för att kunna ge en 

finansiell prognos är därmed inte uppfyllda.  

Den underliggande efterfrågan av bolagets fingeravtryckssensorer är fortsatt god. 

Intäkterna påverkas dock av den ökade konkurrensen och i det korta perspektivet 

även av de lager som finns i leveranskedjan samt av bolagets OEM-kunders 

respektive framgång i smartphonemarknaden. Fingerprints bedömer, som tidigare 

kommunicerats, att dessa faktorer sammantaget kommer att påverka intäkterna 

negativt för andra kvartalet 2017. 

 

Väsentliga händelser första 
kvartalet 2017 
 18 mobila enheter med bolagets touchsensorer lanseras av 13 OEM-kunder 

 Fingerprints samtliga touch-sensorer blir tillgängliga för PC 

 Fingerprints tecknar avtal om att förvärva amerikanska Delta ID 

 Fingerprints deltar på Consumer Electronics Show och Mobile World Congress  

 Fingerprints meddelar att touchsensorn FPC1268 är med i Huaweis P10-serie 

 Fingerprints levererar världens första fingeravtryckssensor i tangentbord för 
smartphones till BlackBerrys KEYone 

 FPC SenseTouch(TM) introduceras 

 Fingerprints informerar om att Johan Wilsby kommer att lämna posten som 
Chief Financial Officer (CFO) 

 Lars Söderfjell lämnar bolagets styrelse 

 Fingerprints informerar om att vinsten för första och andra kvartalet kommer 
att bli lägre än motsvarande kvartal 2016 

 

  

 
 
 

”Förutsägbarheten i 
vår affär har 
minskat” 
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Försäljning och marknad 
Under första kvartalet lanserades 18 mobila enheter med bolagets touchsensorer 

av 13 stycken OEM-kunder. Bland kvartalets kunder återfinns större återkommande 

kunder som Huawei, Xiaomi och Oppo men även nya som Blackberry och indiska 

Micromax. De två nya kunderna är exempel på de lite mindre OEM-kunder, så 

kallade Tier 2- och Tier 3-kunder, som bolaget nu har en strategi att adressera mera 

fokuserat. 

Under kvartalet har också trenden att använda flera modaliteter i en och samma 

enhet förstärkts. Ett exempel på detta är Samsungs lansering av S8 som innehåller 

system för både fingeravtryckssensorer och irisigenkänning. Intresset har ökat även 

bland Fingerprints OEM-kunder och tack vare ett licensavtal med Delta ID kan 

bolaget redan idag erbjuda sina kunder kombinationslösningar.  

Bolaget har också deltagit i två större globala mässor, Consumer Electronic Show 

(CES) i Las Vegas under januari och Mobile World Congress (MWC) i Barcelona i 

slutet på februari. På CES presenterade Fingerprints bland annat sitt nya PC-

erbjudande som stödjer Intel-baserade processorfamiljer och använder sig av 

Microsofts operativsystem Windows 10. På mässan visade även www.tapdo.io och 

”Innovation Award”-vinnaren www.uconekt.com upp sina ”wearables” med 

integrerade sensorer från Fingerprints. De enda fingeravtryckssensorer inom 

bilindustrin som visades upp på mässan kom även de från Fingerprints och 

återfanns hos Hyundai Mobis. Under MWC var bolagets sensorer med i de allra 

flesta, närmare bestämt i nio, av de smartphones som lanserades under mässan. 

Fingerprints hade även en monter där de senaste produkterna och lösningarna 

demonstrerades som batteri- och kontaktlösa smartcards. Bolaget är ensamt om att 

kunna visa upp sådana från flera olika tillverkare av smarta kort.  

Under senare delen av 2016 har flera av bolagets större OEM-kunder producerat 

flera mobiltelefoner än det har sålts till slutkund vilket har resulterat i en successiv 

lageruppbyggnad av sensorer, moduler och smartphones i hela värdekedjan. Sedan 

fjärde kvartalet 2016 har en väsentlig del av marknadens behov kunnat tillgodoses 

från dessa överlager vilket har inneburit att Fingerprints leveranser och intäkter har 

minskat. Bolaget informerade om situationen i slutet på fjärde kvartalet och 

förvarnade om att det även skulle påverka första kvartalet 2017. Under det första 

kvartalet hade Fingerprints täta kontakter med partners och OEM-kunder 

beträffande deras försäljning och lagernivåernas utveckling. Då det stod klart att 

det samlade överlagret i värdekedjan var större än befarat informerades 

marknaden, vilket skedde den 21 mars.  

 

 
 
 
 
 

“Två lanseringar 
med nya Tier2/3-
kunder.” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

“Bolagets sensorer 
i lösningar för både 
bilar och wearables 
på CES” 

http://www.tapdo.io/
http://www.uconekt.com/
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Teknikutveckling, sourcing och 
produktion 
Under kvartalet offentliggjorde bolaget att ”under glas” sensorn FPC1268 finns med 

i Huaweis P10.  Det är den första smartphone som lanseras med en kontinuerlig, 

dock urfasad glasskiva, och inför lanseringen har sensorns prestanda förbättrats 

ytterligare. Inom företagets FoU-avdelning pågår även ett antal projekt som syftar 

till att ta fram varianter av denna sensor för att minska kostnaderna och öka 

flexibiliteten.  

Fingerprint lanserade även en ny funktion, FPC SenseTouch™, som gör att sensorn 

kan detektera hur hårt användaren trycker, vilket till exempel kan användas för att 

styra olika aktiviteter i en smartphone. I och med detta har bolaget totalt lanserat 

åtta stycken olika funktioner som har kunnat implementeras tack vare bolagets 

kunnande inom såväl mjuk- som hårdvara, paketering och algoritmer.  

Runt bolagets sensorer för smartcards, 1300-serien, pågår en mängd aktiviteter 

tillsammans med 10-talet olika partners. 1300-serien har extremt låg 

strömförbrukning så att sensorerna skall kunna fungera utan batteri och 

tillsammans med en kontaktlös betalterminal, vilket är helt i linje med den 

marknadsutvecklingen vi ser. Den är även ISO-certifierad på kort-nivå, har bra 

prestanda och går att massproducera. Smartcards är ett bra exempel på hur viktigt 

det är att ha ett komplett systemerbjudande för fingeravtrycksautentisering så att 

prestanda kan optimeras även när kraven är extrema. För närvarande arbetar 

bolagets tekniker med själva paketeringen av sensorn på kortet så att kostnaderna 

kan minimeras när smartcards skall produceras i stora volymer.  

Bolaget engagerar sig även i det viktiga standardiseringsarbetet som sker inom 

biometriområdet. Exempelvis så deltar bolaget i det arbete som bedrivs inom FIDO 

alliance som är världens största ekosystem för standardbaserad autentisering.   

Fingerprints har under kvartalet rekryterat cirka 50 personer till FoU-avdelningen 

men kommer nu att minska rekryteringstakten men arbeta vidare med att anpassa 

processer och arbetssätt. 

Bolaget har också definierat sina mål för 2017 vad gäller hållbarhet och bland 

prioriterade områden återfinns att förbereda för en mera omfattande 

hållbarhetsredovisning, GRI-rapportering samt granskning av utvalda 

underleverantörer. 

 

 

 

 

 

”FPC1268 med i 
Huaweis P10” 
 

 

 

 

 
 
 
”GRI-rapportering 
och granskning av 
leverantörer 
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Förvärv 
Den 1 februari 2017 ingick Fingerprints avtal om förvärv av Delta ID Inc. Efter 

genomförandet av förvärvet kommer Fingerprints att äga 100 procent av Delta ID 

Inc.  Den kontanta betalningen som motsvarar 106 MUSD (cirka 938 Mkr) är 

föremål för vissa uppskjutande villkor, baserat på ledningens framtida engagemang 

de kommande två åren. En villkorad köpeskilling upp till 14 MUSD (cirka 124 Mkr) 

kan komma att betalas av Fingerprints om Delta ID´s intäkter överstiger dess 

intäktsprognos för 2017. Förvärvet kommer att finansieras med egna medel samt 

upptagande av lån.  

Förvärvet innebär att Fingerprints breddar teknikportföljen med biometriska 

säkerhetslösningar baserade på det mänskliga ögat. Förvärvet är föremål för 

myndighetsgodkännande och förväntas fullbordas under kvartal två 2017. Detta 

innebär att reguljärt utvecklingsarbete ännu inte har startat upp men bolaget för en 

diskussion med kunder för att förstå hur ett kombinerat erbjudande bäst kan 

implementeras.  

Förvärvet beräknas ge upphov till ett övervärde om cirka 105 MUSD och redovisas i 

sin helhet i kvartalsrapport två som publiceras 21 juli 2017. 

 

     

 

 

 

 

 

 

”Förvärvet av Delta 
ID förväntas 
fullbordas under 
kvartal två” 
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Finansiell utveckling  
Koncernen 
Intäkter 

Koncernens intäkter för det första kvartalet minskade till 685,9 Mkr (1 491,2) vilket 

motsvarar en minskning med 54 procent jämfört med första kvartalet 2016.  Den 

lageruppbyggnad i värdekedjan som nu påverkat våra intäkter i kvartalet negativt är 

till största delen en konsekvens av att flera av våra större OEM-kunder har haft mer 

ambitiösa säljmål än de har kunnat leva upp till med överproduktion och 

lageruppbyggnad som följd. En annan faktor som har påverkat intäkterna negativt 

är den hårdnande konkurrensen på marknaden.  

Bruttoresultat 

Bruttoresultatet för det första kvartalet uppgick till 282,1 Mkr (732,5) och 

bruttomarginalen uppgick till 41 procent (49). Kvartalets försämrade bruttomarginal 

förklaras delvis av förändrad produktmix och därmed av en lägre underliggande 

produktmarginal jämfört med motsvarande kvartal 2016, men den var dock i linje 

med produktmarginalen för det fjärde kvartalets 2016.  I tillägg bidrar en ökad 

avsättning till inkurensreserv beroende på ökat varulager och produktväxling 

motsvarande cirka 3 procentenheter av intäkterna. Vidare får de fasta kostnaderna 

som till exempel avskrivningar på aktiverade FoU utgifter ett större relativt 

genomslag vid lägre intäkter, motsvarande nästan 3 procentenheter av intäkterna.  

Rörelsekostnader 

Kvartalets rörelsekostnader exklusive valutarelaterade kostnader ökade till -198,8 

Mkr (-104,8). Ökade rörelsekostnader i kvartalet beror främst på expansion av 

verksamheten och ett ökat antal medarbetare jämfört med motsvarande kvartal 

2016. Första kvartalets rörelsekostnader, exklusive valutarelaterade poster, växte i 

linje med det ökade antalet medarbetare, en lägre aktivering av FoU utgifter samt 

ökade kostnader relaterade till förvärv och interna infrastrukturprojekt. Under 

kvartalet aktiverades 20 procent av FoU utgifter jämfört med 32 procent för 

motsvarande kvartal 2016, och 5 procent i fjärde kvartalet 2016. Under det första 

kvartalet har förändrade valutakurser medfört valutaeffekter om -12,5 Mkr (-9,0), 

vilket påverkar periodens rörelseresultat negativt.  

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -1,1 Mkr (-29,5). I posten redovisas 

förutom ränteintäkter och räntekostnader även effekten av valutakursförändringar 

på valutakonton.  I tidigare rapporter har denna valutakursförändring redovisats 

under rörelseresultatet. Från och med denna rapport har sådana effekter om 

klassificerats i redovisningen för tidigare perioder för att erhålla jämförbarhet.   

 

 
 

 
 
 
 
 

“Lageruppbyggnad 
påverkar intäkterna 
negativt i kvartalet.” 
 
 
 
”Den underliggande 
produktmarginalen 
var fortsatt god i 
första kvartalet.” 
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Rapportperiodens resultat och vinst per aktie 

Periodens resultat under första kvartalet uppgick till 53,9 Mkr (459,5). Periodens 

resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,17 kr (1,44). 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive rörelsekapitalförändringar, 

uppgick under det första kvartalet till -324,1 Mkr (279,5). Bruttovinsten bidrar som i 

tidigare kvartal positivt till kassaflödet, men uppbyggnad av lager har påverkat 

kassaflödet negativt med -374,8 Mkr (-40,9). Denna ökning är en effekt av att våra 

kunders planer inte realiserats fullt ut samt produktväxling i vårt erbjudande. Övriga 

förändringar av rörelsefordringar har bidragit positivt (508,7) Mkr (-103,6), detta 

består tillhuvudsak av kundfordringar som har minskat sedan föregående period 

(trots en relativt större andel förfallna fordringar), och bidragit positivt till 

kassaflödet. Övriga rörelseskulder har bidragit negativt -470,6 Mkr (-89,0) vilket till 

största delen avser minskade leverantörsskulder.  

Kassaflödet till investeringar uppgick i första kvartalet till -40,8 Mkr (-26,8).  

Effekten av valutaförändringar på likvida medel i kassa uppgår till 1,5 Mkr (-29,6) för 

kvartalet. Den sammanlagda nettoförändringen av likvida medel under det första  

kvartalet uppgick till -365,3 Mkr (319,5). 

 

Likviditet och eget kapital 

Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 31 mars 2017 till 798,4 Mkr 

(1 321,2). Koncernens rörelsekapital uppgick per slutet av första kvartalet till 

2 288,1 Mkr (1 581,9).  Eget kapital i koncernen ökade till 2 279,4 Mkr (1 673,1) och 

soliditeten i koncernen uppgick till 75 procent (71) vid periodens slut. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
“Rörelsekapitalet 
påverkat av det 
ökade varulagret.” 
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Investeringar, anläggningstillgångar och avskrivningar 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till -28,3 

Mkr (-21,5). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under det 

första kvartalet 2016 till -11,2 Mkr (-5,3) och finansiella fordringar -1,4 Mkr (-) 

Avskrivningar enligt plan inklusive nedskrivning uppgick under första kvartalet till -

14,6 Mkr (-6,9). 

Finansiell utveckling i moderbolaget 
Moderbolagets intäkter för det första kvartalet 2017 är lika som koncernen då all 

försäljning görs från moderbolaget och denna minskade till 685,9 Mkr (1 491,2) och 

periodens resultat efter finansiella poster minskade till 65,2 Mkr (586,9). Periodens 

resultat uppgick till 50,7 Mkr (457,4). Moderbolagets disponibla likvida medel vid 

periodens slut uppgick till 774,8 Mkr (1 307,3). 

 

Organisation och medarbetare 
Antalet anställda per den 31 mars uppgick till 358 (187), och utöver fast anställd 

personal har under det första kvartalet även konsulter inom främst teknisk 

utveckling samt försäljning anlitats motsvarande 135 (116) heltidstjänster. 

Företaget sysselsatte därmed totalt per den 31 mars 2017, inräknat anställda och 

konsulter, 493 (303) personer. 

Bolagets nya organisation blev verksam den 1 januari 2017. Under kvartalet har 

Heidi Berger, med ansvar för funktionen Marketing and Communication, och Ted 

Hansson, med ansvar för Business Line Mobile, tillträtt som nya medlemmar i 

företagets ledningsgrupp. 

Under det andra kvartalet, närmare bestämt 29 maj, kommer Hassan Tabrizi att 

tillträda som tillförordnad CFO då Johan Wilsby som tidigare kommunicerats 

avslutar sin anställning. Hassan har en bred erfarenhet som CFO från både noterade 

och riskkapitalägda, internationella bolag. 

Vidare har Peter Bergson anställts som bolaget nya Chefsjurist. Även Peter kommer 

att tillträda sin tjänst under det andra kvartalet och vara en del av Fingerprints 

ledningsgrupp. Peter kommer närmast från Bisnode AB där har han varit Chefsjurist 

sedan 2014. Innan dess hade han motsvarande roll på Orc Group fram till 2012. 

Som kommunicerats efter kvartalets slut, har nuvarande FoU-chefen Pontus 

Jägemalm utsetts till ny CTO för bolaget. Ledarskapet för det dagliga FoU-arbetet 

delas upp mellan affärsenheterna och befintliga FoU-chefer.  

Under det första kvartalet har även Angelica Berg tillträtt som ansvarig 

Hållbarhetschef. Angelica har mångårig internationell erfarenhet från 

hållbarhetsfrågor inom Tetra Pak och Deloitte. Denna roll rapporterar till SVP 

Operations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        

               
                   Hassan Tabrizi 
 

       
                      Peter Bergson 
 

 
Angelica Berg 
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Aktiekapitalets utveckling 
På bokslutsdagen 31 december 2016 var 870 000 B-aktier med ett aktiekapital om 

34 800 kr från det sista inlösentillfället avseende teckningsoptionsprogrammet TO6 

under registrering. Dessa blev registrerade den 3 januari 2017. 

Under första kvartalet 2017 har därefter ingen förändring skett av antalet aktier.  

Antalet registrerade aktier uppgick därmed vid utgången av första kvartalet 2017 till 

6 000 000 A-aktier och 319 391 675 B-aktier, totalt 324 391 675 aktier, varav 10 

424 000 fanns i eget förvar. Antalet utestående röster uppgick till 368 967 675. 

 

 

Årsstämman 2017 
Vid årsstämman den 20 april 2017 fattades beslut om fastställelse av resultat och 

balansräkning för 2016, fastställelse av vinstdisposition, ansvarsfrihet för styrelse 

och verkställande direktör för 2016, omval som ordinarie styrelseledamot av Jan 

Wäreby, Urban Fagerstedt, Michael Hallén, Åsa Hedin, Tomas Mikaelsson och Carl-

Johan von Plomgren samt nyval av Alexander Kotsinas, Ann-Sofie Nordh samt 

Dimitrij Titov. Till styrelseordförande omvaldes Jan Wäreby. Stämman beslutade att 

styrelsens arvode skulle vara oförändrat och omvalde KPMG som revisionsbolag 

men med Joakim Thilstedt som ny ansvarig revisor. 

Stämman beslutade att ändra valberedningens sammansättning till fyra ledamöter 

samt även sättet som de största ägarna skall utse representanter. Vidare beslutade 

årsstämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt 

införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiesparprogram för 25 

befattningshavare. Stämman beslutade att minska aktiekapitalet genom makulering 

av 10 424 000 B-aktier som innehas efter genomförda återköp sedan förra 

årsstämman samt att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett 

eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att 

Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.  

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästkommande 

årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt högst 25 000 000 aktier, dock 

inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med 

företrädesrätt för aktieägarna. 

 

Jan-mar 

2017

Jan-mar 

2016

Jan-dec  

2016

Antal  aktier (tusen)

Antal aktier vid periodens utgång 324 391 322 695 323 521

    Varav A-aktier 6 000 6 000 6 000

    Varav B-aktier 318 391 316 695 317 521

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

Antal utestående aktier före utspädning vid periodens utgång 313 967 322 695 313 097

Antal utestående aktier efter utspädning vid periodens utgång 313 967 322 695 313 967

Medelantalet aktier för perioden (tusen)

Medelantalet antal aktier 324 391 319 585 321 830

Medelantalet aktier i eget innehav -10 424 0 -4 104

Medelantalet utestående aktier före utspädning 313 967 319 585 317 726

Medelantalet utestående aktier efter utspädning 313 967 325 725 321 408

ANTAL AKTIER
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För mer information om bolagsstämmans beslut hänvisas till bolagets hemsida. 

Årsstämman hölls den 20 april 2017 och årsredovisningen för 2016 fanns tillgänglig 

från den 30 mars 2017 på bolagets hemsida, www.fingerprints.com. 

Transaktioner med närstående 

Några väsentliga transaktioner mellan företaget och närstående har ej förekommit i 

koncernen eller moderbolaget under rapportperioden.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
- Koncernen och moderbolaget  
Liksom all affärsverksamhet är Fingerprints verksamhet förenad med risker. Med 

risker avser Fingerprints felaktig hantering samt händelser eller beslut utanför 

bolagets kontroll som kan leda till avbrott i verksamheten, skador eller förluster 

med avsevärd påverkan för bolaget. Fingerprints riskhantering är avgörande för 

bolagets framgång. För att förekomma risker och minimera dess effekter har 

Fingerprint processer för att löpande identifiera och hantera risker som kan påverka 

verksamheten. I detta arbete sannolikhets- och konsekvensbedöms operativa 

risker, marknadsrisker, finansiella risker samt legala och övriga risker. 

Riskerna och osäkerheterna som beskrivs nedan är inte ordnande efter betydelse 

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

Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget för närvarande inte känner till 

eller inte bedömer som väsentliga kan också komma att utvecklas till faktorer som 

kan komma att ha en avsevärd påverkan på Bolagets verksamhet, resultat, 

finansiella ställning eller framtidsutsikter. Nedanstående beskrivning gör inte 

anspråk på att vara komplett eller exakt då risker och dess grad varierar över tiden:  

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

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

Finansiella risker: Finansiering, Kreditrisk. 

Legala risker: Produktfel och produktansvar, Patentrisk, Korruption. 

Övriga risker: Konfliktmineraler, Begränsningar för planerad affärsutveckling, 
Biometri och integritet, Skalbarhet internt, Diskriminering och 
brist på mångfald. 

För ytterligare information om koncernens risker se årsredovisningen 2016 som 

finns tillgänglig på vår hemsida www.fingerprints.com 

http://www.fingerprints.com/
http://www.fingerprints.com/
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Säsongsvariationer 
I takt med att penetrationen av fingeravtryckssensorer i smartphonesegmentet har 

ökat, uppvisar bolagets marknad i allt större grad samma mönster och 

säsongsvariation som mobiltelefonbranschen i övrigt fast med viss tidsförskjutning. 

Det fjärde kvartalet tenderar att stå för en mycket stor andel av den årliga volymen 

av mobiltelefoner och det första kvartalet brukar vara det svagaste.  

Väsentliga händelser efter kvartalets 
utgång 
 Fingerprints touchsensor integreras för första gången av en indisk OEM, 

Micromax 

 Fingerprints touchsensor är med i Qikus nya smartphone 360 F5 

 Årsstämman hålls i Göteborg den 20 april.  

 Pontus Jägemalm utses till ny CTO för bolaget 
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Finansiell information 
Kommande rapporteringstillfällen 
 

Halvårsrapport Q2 2017 april-juni 21 juli 2017 

Kvartalsrapport Q3 2017 juli-september: 26 oktober 2017 

För mer information 
Christian Fredrikson, vd, Fingerprint Cards AB (publ),  

031-60 78 20, investrel@fingerprints.com 

www.fingerprints.com/corporate/  

Välkommen till Fingerprints presentation av delårsrapport för första kvartalet 2017 

den 4 maj kl. 15.00 CET. Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan 

registrera sig genom nedanstående länk.  

https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=96 

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, offentliggör denna information 

enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om 

handel med finansiella instrument.  

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

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 

genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 

kl. 07.00 CET.  

 

Viktig information 
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa 

jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta press-

meddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen 

häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmed-

delande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några 

värdepapper i Fingerprint Cards AB i någon jurisdiktion. 

Granskningsrapport 
 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets 

revisorer.  

 

 

 

http://www.fingerprints.com/corporate/
https://engage.vevent.com/index.jsp?eid=3483&seid=96
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Intygande 
 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 

och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Göteborg den 3 maj  2017 

 

 

 

 

 

Jan Wäreby Alexander Kotsinas Urban Fagerstedt 

Ordförande Ledamot Ledamot  

 

 

 

 

 

Carl-Johan von Plomgren Tomas Mikaelsson Ann-Sofie Nordh 

Ledamot Ledamot Ledamot 

 

 

 

 

 

Åsa Hedin Michael Hallén Dimitrij Titov 

Ledamot Ledamot Ledamot

  

  

   

 

 

 

 

 

 Christian Fredrikson 

 Verkställande Direktör 
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Finansiella rapporter 
Rapport över resultat och övrigt totalresultat, koncernen i sammandrag 

Rapport över finansiell ställning, koncernen i sammandrag 

Rapport över förändring i eget kapital, koncernen i sammandrag 

Rapport över kassaflöden, koncernen i sammandrag 

Rörelsesegment, koncernen 

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

Rapport över finansiell ställning för de nio senaste kvartalen, koncernen 

Rapport över kassaflöden för de nio senaste kvartalen, koncernen 

Verkligt värde och bokfört värde på finansiella skulder och tillgångar 

Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget 

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget 

Nyckeltal 
Nyckeltal för koncernen 

Nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen 

Rullande 12 månaders nyckeltal för de nio senaste kvartalen, koncernen 
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Intäkter 685,9 1 491,2 6 638,3

Kostnad sålda varor  -403,8 -758,7 -3 473,0

Bruttoresultat  282,1 732,5 3  165,3

Försäljningskostnader -58,5 -36,9 -176,6

Administrationskostnader -34,8 -17,6 -117,2

Utvecklingskostnader   -105,5 -50,3 -304,2

Övriga rörelseintäkter/kostnader 1) -12,5 -9,0 11,2

Rörelseresultat  70 ,8 618,7 2  578,5

Finansiella intäkter och -kostnader 1) -1,1 -29,5 35,0

Resultat före skatt 69,7 589,2 2  613,5

Inkomstskatt -15,8 -129,7 -578,8

Periodens resultat  53 ,9 459,5 2  034,7

Övrigt totalresultat  -0,2 - 0,3

Periodens totalresultat  53 ,7 459,5 2  035,0

Periodens resultat hänförl igt ti l l :

Moderbolagets ägare  53,7 459,5 2 035,0

Periodens resultat 53,7 459,5 2  035,0

Periodens totalresultat hänförl igt ti l l :

Moderbolagets ägare  53,7 459,5 2 035,0

Periodens totalresultat 53,7 459,5 2  035,0

Periodens resultat per aktie:

före utspädning, kr  0,17 1,44 6,40

efter utspädning, kr 2) 0,17 1,41 6,33

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT, KONCERNEN I SAMMANDRAG

Jan-mar

2017

Jan-mar

2016

Jan-dec

2016MKR

 1) Effekten av valutakursförändringar på likvida medel är från och med 2017 redovisade som Finansiella intäkter och - kostnader.  

2) Fingerprints har vid periodens slut inga utestående program med teckningsoptioner.  

Til lgångar

Immateriella anläggningstillgångar 87,7 65,8 71,4

Materiella anläggningstillgångar 37,8 24,4 29,2

Finansiella anläggningstillgångar 1,3 1,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 126,8 91,2 100,6

Varulager 1 047,5 193,9 672,7

Kundfordringar 641,6 725,2 1 132,1

Övriga fordringar 388,4 23,6 413,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28,8 9,3 21,7

Likvida medel 798,4 1 321,2 1 162,2

Summa omsättningstillgångar 2 904,7 2 273,2 3 402,4

Summa ti l lgångar 3  031,5 2  364,4 3  503,0

Eget kapital  och skulder

Eget kapital 2 279,4 1 673,1 2 226,1

Uppskjuten skatteskuld 135,5 - 136,3

Leverantörsskulder 405,5 465,7 821,6

Aktuell skatteskulder 0,8 126,6 54,1

Övriga kortfristiga skulder 6,1 3,3 6,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 204,2 95,7 258,2

Summa kortfristiga skulder 616,6 691,3 1 140,6

Summa eget kapital  och skulder 3  031,5 2  364,4 3  503,0

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, KONCERNEN I SAMMANDRAG

31-Mar

2017

31-Mar

2016

31-Dec

2016MKR
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MKR

Jan-mar 

2017

Jan-mar 

2016

Jan-dec  

2016

Ingående eget kapital 2 226,1 1 146,8 1 146,8

Periodens totalresultat 53,7 459,5 2 035,0

Inlösen av teckningsoptioner -0,4 66,8 97,5

Återköp av egna aktier - - -1 053,2

Utgående eget kapital 2  279,4 1 673,1 2 226,1

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, KONCERNEN I SAMMANDRAG

Resultat före skatt 69,7 589,2 2 613,5

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 13,0 36,5 14,6

Betald inkomstskatt -70,1 -112,7 -498,0

Förändring av varulager  -374,8 -40,9 -519,7

Förändring av rörelsefordringar 508,7 -103,6 -913,0

Förändring i rörelseskulder -470,6 -89,0 432,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -324,1 279,5 1  130,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -40,8 -26,8 -78,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,4 66,8 -955,7

Periodens kassaflöde -365,3 319,5 96,3

Likvida medel vid periodens början  1 162,2 1 031,3 1 031,3

Effekt av omräkningsdifferenser på likvida medel 1,5 -29,6 34,6

Likv ida medel v id periodens slut 798,4 1  321,2 1  162,2

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN, KONCERNEN I SAMMANDRAG

Jan-mar

2017

Jan-mar

2016

Jan-dec

2016MKR

MKR

Intäkter

Sensorer 685,9 1 491,2 -54 6 638,3

Övrigt - - - -

Koncernen 685,9 1 491,2 -54 6 638,3

MKR

Rörelseresultat

Sensorer 70,8 618,7 -89 2 578,5

Övrigt - - - -

Koncernen 70,8 618,7 -89 2 578,5

MKR

Resultat före skatt

Sensorer 69,7 589,2 -88 2 613,5

Övrigt - - - -

Koncernen 69,7 589,2 -88 2 613,5

Jan-mar

2017

Jan-mar

2016 Förändring, %

Jan-dec

2016

RÖRELSESEGMENT, KONCERNEN

Jan-mar

2017

Jan-mar

2016 Förändring, %

Jan-mar

2017

Jan-mar

2016 Förändring, %

Jan-dec

2016

Jan-dec

2016
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Intäkter 685,9 1 618,7 1 862,3 1 666,1 1 491,2 1 351,5 964,0 445,2 139,9

Kostnad sålda varor -403,8 -903,8 -958,1 -852,4 -758,7 -723,3 -533,3 -286,2 -102,5

Bruttoresultat  282,1 714,9 904,2 813,7 732,5 628,2 430,7 159,0 37,4

Försäljningskostnader -58,5 -50,8 -43,1 -45,8 -36,9 -35,9 -27,1 -25,5 -19,2

Administrationskostnader -34,8 -37,7 -27,4 -34,5 -17,6 -19,2 -13,3 -15,9 -8,5

Utvecklingskostnader -105,5 -112,5 -81,3 -60,0 -50,3 -48,2 -43,1 -43,3 -41,9

Övriga rörelseintäkter/kostnader -12,5 6,1 12,1 1,7 -9,0 -2,2 -2,8 -3,7 7,6

Rörelseresultat  70 ,8 520,0 764,5 675,1 618,7 522,7 344,4 70,6 -24,6

Finansiella intäkter och -kostnader 1) -1,1 27,4 2,6 34,7 -29,5 -5,1 1,5 -5,1 5,7

Resultat före skatt 69,7 547,4 767,1 709,8 589,2 517,6 345,9 65,5 -18,9

Periodens skatteskostnad -15,8 -124,1 -169,6 -155,4 -129,7 -113,2 1,5 - -

Periodens resultat 53,9 423,3 597,5 554,4 459,5 404,4 347,4 65,5 -18,9

Övrigt totalresultat -0,2 0,0 0,1 0,3 - - - - -

Periodens totalresultat 53,7 423,3 597,6 554,7 459,5 404,4 347,4 65,5 -18,9

MKR

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR DE NIO SENASTE KVARTALEN, 

KONCERNEN

 1) Effekten av valutakursförändringar på likvida medel är från och med 2017 redovisade som Finansiella intäkter och - kostnader. 

Jan-mar 

2017

Okt-dec  

2016

Jul-sep 

2016

Apr-jun

2016

Jan-mar

2016

Okt-dec

2015

Jul-sep

2015

Apr-jun

2015

Jan-mar

2015

SEK/USD-kurs på bokslutsdagen 8,93 9,10 8,62 8,48 8,15 8,35 8,39 8,23 8,62

Til lgångar

Immateriella anläggningstillgångar 87,7 71,4 80,2 87,1 65,8 49,7 47,3 54,0 60,4

Materiella anläggningstillgångar 37,8 29,2 23,6 23,1 24,4 20,6 20,1 19,6 18,4

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

Summa anläggningstillgångar 126,8 100,6 103,9 111,2 91,2 71,3 67,4 73,6 78,8

Varulager  1 047,5 672,7 373,0 243,7 193,9 153,0 95,0 103,5 95,2

Kundfordringar 641,6 1 132,1 1 341,5 1 086,7 725,2 617,9 448,7 245,5 169,2

Övriga fordringar 388,4 413,7 23,7 24,5 23,6 28,6 28,3 18,5 11,7

Förutbetalda kostn. och uppl. Int. 28,8 21,7 9,5 8,3 9,3 8,0 5,8 6,0 4,9

Likvida medel 798,4 1 162,2 931,7 1 618,3 1 321,2 1 031,3 498,7 166,0 120,9

Summa omsättningstillgångar 2 904,7 3 402,4 2 679,4 2 981,5 2 273,2 1 838,8 1 076,5 539,5 401,9

Summa ti l lgångar  3  031,5 3  503,0 2  783,3 3  092,7 2  364,4 1  910,1 1  143,9 613,1 480,7

Eget kapital och skulder

Eget kapital   2 279,4 2 226,1 1 772,2 1 990,1 1 673,1 1 146,8 731,5 347,6 282,2

Uppskjuten skatteskuld 135,5 136,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Leverantörsskulder  405,5 821,6 697,6 617,7 465,7 548,5 351,7 227,7 53,9

Aktuella skatteskulder 0,8 54,1 42,8 273,9 126,6 109,6 0,0 - -

Övriga kortfristiga skulder  6,1 6,7 4,9 5,4 3,3 4,0 5,0 5,6 113,0

Upplupna kostn. förutbet. int. 204,2 258,2 265,8 205,6 95,7 101,2 55,7 32,1 31,5

Summa kortfristiga skulder 616,6 1 140,6 1 011,1 1 102,6 691,3 763,3 412,4 265,4 198,4

Summa eget kapital  och skulder 3  031,5 3  503,0 2  783,3 3  092,7 2  364,4 1  910,1 1  143,9 613,1 480,7

30-jun

2015

31-dec

2015

30-sep

2015

31-mar

2015

31-mar

2017

31-dec

2016

30-sep

2016

30-jun

2016

31-mar

2016

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR DE NIO SENASTE KVARTALEN, KONCERNEN
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Resultat före skatt 69,7 547,4 767,1 709,8 589,2 517,6 345,9 65,5 -18,9

Just. poster som ej ingår i kassaflöde 13,0 -10,6 13,1 -24,3 36,5 17,0 9,7 14,5 6,2

Betald inkomst skatt -70,1 24,2 -401,4 -8,1 -112,7 -4,2 0,0 - -

Förändring av varulager -374,8 -299,5 -129,5 -49,8 -40,9 -58,0 8,5 -8,3 3,5

Förändring av rörelsefordringar 508,7 -192,9 -255,2 -361,3 -103,6 -171,7 -213,0 -84,1 -50,4

Förändring i rörelseskulder -470,6 117,4 140,4 264,1 -89,0 241,8 147,0 67,0 75,0

Kassaflöde fr. den löpande verks.  1) -324,1 186,0 134,5 530,4 279,5 542,5 298,1 54,6 15,4

Kassaflöde från investeringsverksamhet -40,8 -13,5 -7,9 -30,1 -26,8 -15,9 -3,6 -4,3 -2,1

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -0,4 30,4 -815,5 -237,8 66,8 11,1 36,4 -0,1 -0,1

Periodens kassaflöde -365,3 202,9 -688,9 262,5 319,5 537,7 330,9 50,2 13,2

Likvida medel vid periodens början 1 162,2 931,7 1 618,3 1 321,2 1 031,3 498,7 166,0 120,9 101,9

Effekt av omräkn.diff. på likvida medel 3) 1,5 27,6 2,3 34,6 -29,6 -5,1 1,8 -5,1 5,8

Likv ida medel v id periodens slut 798,4 1  162,2 931,7 1  618,3 1  321,2 1  031,3 498,7 166,0 120,9

MKR

Apr-jun

2016

Jan-mar

2016

Okt-dec

2015

Apr-jun

2015

Jan-mar

2015

Jan-mar 

2017

Okt-dec  

2016

Jul-sep 

2016

Jul-sep

2015

1) Effekten av valutakursförändringar på likvida medel är från och med 2017 redovisade som Finansiella intäkter och -kostnader.  

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR DE NIO SENASTE KVARTALEN, KONCERNEN

Bokfört

värde

Verkl igt

värde

Bokfört

värde

Verkl igt

värde

Finansiel la  ti l lgångar

Låne och kundfordringar:

Kundfordringar 641,6 641,6 725,2 725,2

Likvida medel 798,4 798,4 1 321,2 1 321,2

Finansiel la ti l lgångar totalt 1  440,0 1  440,0 2  046,4 2  046,4

Finansiel la  sku lder

Kortfristiga f inansiel la skulder:

Leverantörsskulder 405,5 405,5 465,7 465,7

Finansiel la skulder totalt 405,5 405,5 465,7 465,7

Per kategori:

Låne- och kundfordringar 1 440,0 1 440,0 2 046,4 2 046,4

Finansiel la ti l lgångar totalt 1  440,0 1  440,0 2  046,4 2  046,4

Finansiella skulder till upplupet 

anskaffningsvärde
405,5 405,5 465,7 465,7

Finansiel la skulder totalt 405,5 405,5 465,7 465,7

2016-03-312017-03-31

VERKLIGT VÄRDE OCH BOKFÖRT VÄRDE PÅ FINANSIELLA SKULDER OCH TILLGÅNGAR

MKR
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Intäkter 685,9 1 491,2 6 638,3

Kostnad sålda varor  -403,8 -758,7 -3 473,0

Bruttoresultat  282,1 732,5 3  165,3

Försäljningskostnader -58,5 -36,7 -176,6

Administrationskostnader -39,3 -17,4 -129,0

Utvecklingskostnader   -105,5 -49,8 -304,2

Övriga rörelseintäkter/kostnader  -12,5 -12,2 11,3

Rörelseresultat  66 ,3 616,4 2  566,8

Finansiella intäkter och -kostnader -1,1 -29,5 35,2

Resultat efter f inansiel la poster 65,2 586,9 2  602,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 -650,0

Resultat före skatt 65,2 586,9 1  952,0

Inkomstskatt -14,5 -129,5 -433,7

Periodens resultat  50 ,7 457,4 1  518,3

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAGET

MKR

Jan-mar

2017

Jan-mar

2016

Jan-dec

2016

Til lgångar

Immateriella anläggningstillgångar 86,3 63,5 69,8

Materiella anläggningstillgångar 33,9 22,4 25,9

Finansiella anläggningstillgångar 16,0 3,5 11,8

Summa anläggningstillgångar 136,2 89,4 107,5

Varulager 1 047,5 193,9 672,7

Kundfordringar 641,6 725,2 1 132,1

Övriga kortfristiga fordringar 412,0 38,7 434,4

Kassa och bank 774,8 1 307,3 1 142,3

Summa omsättningstillgångar 2 875,9 2 265,1 3 381,5

Summa ti l lgångar 3  012,1 2  354,5 3  489,0

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 749,1 1 660,7 1 699,0

Periodiseringsfond 650,0 - 650,0

Leverantörsskulder 403,8 472,7 820,7

Aktuella skatteskulder 0,0 127,6 53,9

Övriga kortfristiga skulder 209,2 93,5 265,4

Summa kortfristiga skulder 613,0 693,8 1 140,0

Summa eget kapital  och skulder 3  012,1 2  354,5 3  489,0

31-dec

2016

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAGET

MKR

31-mar

2017

31-mar

2016
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Intäkter, Mkr 685,9 1 491,2 6 638,3

Intäkter förändring, % -54 966 129

Bruttomarginal, % 41 49 48

Rörelsemarginal, % 10 41 39

Vinstmarginal, % 8 31 31

EBITDA, Mkr 85,4 625,6 2 627,1

Avkastning på eget kapital, % 2 33 121

Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr -324,1 279,5 1 130,3

Soliditet, % 75 71 64

Investeringar, Mkr -40,8 -26,8 -78,3

Medelantal anställda 339 179 237

Eget kapital/aktie, kr  3)

- före utspädning 7,26 5,18 7,11

- efter utspädning 2) 7,26 5,14 7,09

Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, kr  

- före utspädning -1,03 0,87 3,56

- efter utspädning 2) -1,03 0,86 3,52

Antal utestående aktier vid periodens slut, tusental  (3) 313 967 322 696 313 097

Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut  (3) 36,14 94,40 62,85

3)
 Justerat för aktiesplit 5:1  2016- 05- 27.

Jan-mar

2017

Jan-mar

2016

Jan-dec

2016

2) Fingerprints har vid periodens slut inga utestående program med teckningsoptioner.  

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Intäkter, Mkr 685,9 1 618,7 1 862,3 1 666,1 1 491,2 1 351,5 964,0 445,2 139,9

Intäkter ökning, % -54 20 93 274 966 1 187 1 358 912 660

Bruttomarginal, % 41 44 49 49 49 46 45 36 27

Rörelsemarginal, %  10 32 41 41 41 38 36 15 -13

Vinstmarginal, %  8 26 32 33 31 30 36 15 -13

EBITDA, Mkr  85,4 535,8 779,7 685,7 625,6 534,8 354,1 80,0 -5,1

Avkastning på eget kapital, % 2 25 41 35 33 44 64 21 -6

Kassaflöde fr. löpande verks., Mkr -324,1 186,0 134,5 530,4 279,5 542,5 298,1 54,6 15,4

Soliditet, %  75 64 64 64 71 60 64 57 59

Investeringar, Mkr  -40,8 -13,5 -7,9 -30,1 -26,8 -15,9 -3,6 -4,3 -2,1

Medelantal anställda   339 293 259 224 179 140 121 110 104

Eget kapital/aktie, kr  (1)

- före utspädning 7,26 7,11 5,68 6,22 5,18 3,63 2,36 1,19 0,97

- efter utspädning 2) 7,26 7,09 5,60 6,13 5,14 3,54 2,28 1,11 0,91

Kassaflöde fr. löp. verksamhet/aktie, krt  (1)

- före utspädning -1,03 0,60 0,42 1,65 0,87 1,72 0,96 0,19 0,05

utspädning 2) -1,03 0,59 0,42 1,63 0,86 1,68 0,93 0,17 0,05

Antal aktier vid periodens slut, tusental  (1) 313 967 313 097 312 272 320 007 322 696 316 195 309 870 292 105 292 105

Börskurs FPC B-aktie, kr, periodens slut  36,14 62,85 100,50 81,30 94,40 118,20 61,80 35,70 10,70

2) Fingerprints har vid periodens slut  inga utestående program med teckningsopt ioner.  

Jan-mar

2015

3) Justerat för akt iesplit  5:1 2016-05-27.

Jan-mar 

2017

Okt-dec  

2016

Jul-sep 

2016

Apr-jun

2016

NYCKELTAL FÖR DE NIO SENASTE KVARTALEN, KONCERNEN

Jan-mar

2016

Okt-dec

2015

Jul-sep

2015

Apr-jun

2015MKR
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Redovisningsprinciper 
Denna rapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 

bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 

9 kapitel, Delårsrapport. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen 

för räkenskapsåret som slutade 31 december 2016 och skall läsas tillsammans med årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 

34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. 

Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2017 hade någon betydande påverkan på koncernen. ESMAs (European 

Securities and Markets Authority) ”Riktlinjer – Alternativa nyckeltal” tillämpas för finansiella mått som inte definierats av IFRS.  

 

Intäkter,  Mkr 5 833,0 6 638,3 6 371,1 5 472,8 4 251,8 2 900,6 1 654,1 756,3 355,1

Bruttoresultat, Mkr 2 714,9 3 165,3 3 078,6 2 605,1 1 950,4 1 255,3 627,1 251,3 105,4

Bruttomarginal, % 47 48 48 48 46 43 40 33 30

Rörelseresultat, Mkr 2 030,6 2 578,5 2 581,0 2 160,9 1 556,4 913,1 390,4 -27,1 -137,5

Rörelsemargainal, % 35 39 41 39 37 31 22 -4 -39

EBITDA , Mkr 2 086,9 2 627,1 2 625,8 2 200,2 1 594,6 963,8 429,0 30,6 -68,0

RULLANDE 12 MÅNADERS NYCKELTAL FÖR DE NIO SENASTE KVARTALEN, KONCERNEN

Apr-mar

2016/17

Jan-dec

2016

Okt-sep

2015/16

Jul-juni

2015/16

Apr-mar

2015/16

Jan-dec

2015

Okt-sep

2014/15

Jul-jun

2014/15

Apr-mar

2014/15
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Om Fingerprint Cards 
Fingerprint Cards AB, Fingerprints, är det ledande globala biometribolaget med 

svenska rötter vars mission är att leda utvecklingen av biometrisk interaktion som 

möjliggör individens bekvämlighet och integritet. Nyttan bevisas dagligen i 

miljontals enheter genom miljardtals sensortryckningar av användare som är sin 

egen nyckel – med andra ord; with a human touch.  

 

Fingerprints utvecklar biometrisystem bestående av sensorer, algoritmer, 

programvara samt paketeringsteknologier. Framgången bygger på 

produktutveckling med en teknisk spetskompetens i framkant som resulterar i 

världsledande produkter vad gäller säkerhet, användarvänlighet och prestanda. 

Nuvarande produktutbud består till största del av fingeravtryckssensorer och 

kunderna är framför allt företag som tillverkar smartphones och tablets där bolaget 

är marknadsledare. I takt med att användningen av biometriska lösningar ökar, 

verkar Fingerprints för att bredda erbjudandet med fler biometrimetoder, eller 

modaliteter, och att lösningarna ska återfinnas även i andra marknadssegment som 

smartcards, PC, fordon och internetuppkopplade enheter (IoT). 

 

Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B). Bolaget har haft en stark 

tillväxt och omsatte år 2016 6 638 Mkr med en rörelsemarginal på 39 procent. 

Huvuddelen av de mer än 400 sysselsatta finns i Sverige men bolaget har kontor i 

hela världen, från Shanghai till Silicon Valley. 

 

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

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

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

fram produkter och tjänster med digital mänsklig interaktion. 

Ordlista på bolagets hemsida: www.fingerprints.com 

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

anges hur dessa nyckeltal används och hur de beräknas. De alternativa nyckeltalen 

används för att ge en mer utförlige beskrivning av hur den operativa verksamheten 

utvecklas såsom bruttomarginal, brutto resultat, rörelsemarginal, EBITDA och 

intäktsökning medan andra alternativa nyckeltal fokuserar på ägarperspektivet 

såsom avkastning på eget kapital samt där vissa balansposter eller 

kassaflödesposter ställs i relation till antal aktier. Vidare anges soliditet för att 

beskriva den finansiella ställningen och långsiktig finansiell uthållighet.  

https://corporate.fingerprints.com/om-fpc/ordlista-och-definitioner/
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Antal  utestående aktier vid periodens slut Antal aktier minskat med återköpta aktier 

i eget förvar. 

Avkastning på eget kapital Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget 

kapital periodens . Genomsnittligt  eget kapital avser eget kapital vid periodens 

början plus periodens slut delat med två. 

Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av Intäkter  

Bruttoresultat Intäkter med avdrag för Kostnad sålda varor. 

EBITDA Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization. Rörelse-

resultat före finansiella intäkter/kostnader, skatter samt av- och nedskrivningar. 

Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat 

med antal utestående aktier, före utspädning, vid periodens slut. 

Eget kapital per aktie efter utspädning Se Eget kapital per aktie och justering för 

antalet aktier och betald lösenkurs till följd av pågående ersättnings och 

personalprogram. 

Genomsnittligt antal aktier Moderbolagets vägda genomsnittliga antal utestående 

aktier vid periodens slut. 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Genomsnittligt antal aktier samt att 

antal aktier har ökats med det genomsnittliga antalet aktier som skulle emitterats  

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

procent.  

Kassaflöde från löpande verksamheten/aktie Kassaflöde från den löpande 

verksamheten efter förändring av rörelsekapital /genomsnittligt antal aktier före 

resp. efter utspädning.  

Kostnad sålda varor Kostnad för material, produktionsomkostnad samt avskrivning 

enligt plan på balanserade utvecklingsutgifter. 

Periodens resultat Resultat efter finansiella intäkter/kostnader och skatt. 

Periodens resultat per aktie: Periodens resultat/genomsnittligt antal utestående 

aktier vid periodens slut.  

Resultat per aktie efter utspädning  Resultat per aktie och justering för antalet aktier 

och betald lösenkurs till följd av pågående ersättnings och personalprogram. 

Resultat per aktie efter utspädning kan aldrig bli bättre än resultat per aktie före 

utspädning.  

Rörelsekapital Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga icke räntebärande 

avsättningar och skulder  

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av intäkter. 

Rörelseresultat Rörelseresultat före finansiella intäkter/kostnader och skatter.  

Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar. 
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Vinstmarginal  Periodens resultat i procent av intäkter. 


