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PRESSMEDDELANDE 
 Göteborg 18 augusti 2011 

 

Genombrottsorder för linjesensorn, rekordhög 
bruttomarginal och omsättning enligt plan 
 

Fingerprint Cards AB (publ), org.nr. 556154-2381, (FPC) 
Rapport avseende delårsperioden januari-juni 2011 samt andra kvartalet 2011: 
 

 Försäljningen ökade under delårsperioden till 29,8 Mkr (25,1) och för andra kvartalet 

till 16,9 Mkr (9,7).  

 Bruttoresultatet för delårsperioden ökade till 17,2 Mkr (12,8) och för andra kvartalet 

till 10,4 Mkr (5,1).  

 Resultat efter finansiella poster för delårsperioden ökade till -1,7 Mkr (-2,7) och för 

andra kvartalet till 0,1 Mkr (-2,8). 

 Bruttomarginalen för delårsperioden ökade till 58 % (51 %). 

 Resultat per aktie för delårsperioden ökade till -0,04 kr (-0,07) och för andra kvartalet 

till 0,00 Kr (-0,07). 

 Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 37,5 Mkr (43,1). 

 Orderstocken uppgick vid kvartalets slut till 14,9 Mkr (17,4). 

 Riktad nyemission om 28 Mkr genomfördes till 5 institutionella investerare i april. 

 Serial System som utnämndes till parallell distributör i Kina & Taiwan, la en order om 

15,7 Mkr för leverans i det andra kvartalet 

 Paltek utnämndes till distributör för Japan och Singapore 

 Ingen prognos lämnas för helåret 2011 pga det svårbedömda världsekonomiska 

läget. Prognosen för det tredje kvartalet är att omsättningen kommer överträffa 

motsvarande kvartal 2010 samt att bruttomarginalen kommer att vara fortsatt stark.  
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: 

 Den första kommersiella ordern på linjesensorn om 50 000 enheter vanns från HST. 
 

För ytterligare information kontakta:  
Johan Carlström, VD Fingerprint Cards AB (publ), 031-607820, investrel@fingerprints.com  
Fingerprint Cards AB (publ), Box 2412, 403 16 Göteborg, www.fingerprints.com  
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 FPCs teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem 
robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system. Med dessa fördelar och möjlighet till mycket 
låga tillverkningskostnader, kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, 
där kraven på sådana egenskaper är extremt höga. FPCs teknik används även i produkter för IT, internetsäkerhet, 
passerkontroll, etc.  
Fingerprint Cards AB (FPC) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm (FING B) och har huvudkontor i Göteborg. 
Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.  
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2011, klockan 8.00. 
 
VIKTIG INFORMATION 
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för 
restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och 
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett 
erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Fingerprint Cards i någon jurisdiktion.

mailto:investrel@fingerprints.com
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VD kommenterar delårsrapporten 

Den första juli vann FPC den första kommersiella ordern på linjesensorn FPC 1080A. Ordern som 
omfattade 50 000 enheter erhölls från en huvudleverantör av biometriska säkerhetslösningar inom bank 
och finansvärlden i Kina som beslutat att gå i produktion av USB-nycklar med FPC:s 
fingeravtryckssensorer. Dessa USB-nycklar kommer användas av bankernas kunder vid inloggning till 
banken via internet samt för att signera banktransaktioner. Detta kommersiella genombrott är en 
milstolpe i FPC:s historia och bekräftar det korrekta i vårt beslut för snart två år sedan att ta fram den 
minsta och mest strömsnåla linjesensorn i världen.   
 
Försäljningen under det andra kvartalet uppgick till 16,9 Mkr vilket var i linje med våra förväntningar. 
Under det andra kvartalet har vi utsett två nya distributörer: Serial System i Kina & Taiwan och Paltek i 
Japan & Singapore. Serial System la en initial order på knappt 16 miljoner för omedelbar leverans. Vi har 
stora förhoppningar på att både Serial och Paltek kommer att aktivt bidra till FPC:s fortsatta 
försäljningstillväxt. 
 
Med linjesensorn befinner vi oss nu i avgörande skede där vi under det närmaste året hoppas vinna 
åtskilliga designwins och kommersiella projekt från mobilbranschen samt andra tillverkare av 
konsumentelektronik Vi ser dessa möjligheter vidga sig under 2012 med fler projekt och applikationer 
där linjesensorn passar väl. 

Omsättning och resultat 
Koncernens nettoomsättning för delårsperioden ökade till 29,8 Mkr (25,1). Under det andra kvartalet 
ökade intäkterna till 16,9 Mkr (9,7). Bruttoresultatet för hela delårsperioden ökade till 17,2 Mkr (12,8) 
och för andra kvartalet ökade det till 10,3 Mkr (5,1). Bruttomarginalen nådde rekordnivån 58 % (51).  
Delårsperiodens resultat före skatt ökade till -1,7 Mkr (-2,7) och för det andra kvartalet till 0,1 Mkr 
(-2,8). Orderstocken per sista dagen i delårsperioden och kvartalet uppgick till 14,9 Mkr (17,4). 
 
Moderbolagets nettoomsättning för det första halvåret 2011 ökade till 29,8 Mkr (25,1) och resultat före 
skatt ökade till -1,7 Mkr (-2,7).   

Teknikutveckling och Produktion 
Arbetet med att successivt förbättra produktionsutfallet för FPCs areasensor har fortlöpt och lett till en 
ytterligare förbättring av produktionskostnaderna. Den nya produktionslinjen för kisel till areasensorn 
som kvalificerades under det förra kvartalet har nu verifierats med mindre bortfall både inom 
kiselproduktionen och det efterföljande paketeringssteget. Händelserna i Japan tidigare under året 
kommer ej att ha någon inverkan på FPCs leveransförmåga. Som en extra säkerhetsåtgärd kommer 
dock det arbete vi tidigare inlett med att kvalificera en parallell underleverantör av delkomponenter att 
fortlöpa. 
 
En majoritet av våra resurser inom utveckling har det senaste kvartalet ägnats åt industrialisering av 
den nya linjesensorn, FPC1080. Som en del i industrialiseringen har diverse produktionsverktyg tagits 
fram och vi har i slutet av kvartalet påbörjat en kvalificeringsprocess där linjesensorer byggs och testas 
under volymtillverkningsförhållanden hos våra underleverantörer. Fokus ligger fortsatt på att proaktivt 
lösa tänkbara initiala problem och genomföra leveranser mot den första kommersiella order som vi 
redan vunnit. 
 
Som en del av industrialiseringsarbetet arbetar vi även aktivt med teknisk support till potentiella kunder 
som utvärderar tekniken. Att utveckla en god demonstrationsmiljö och illustrativa applikationsexempel 
har bedömts som mycket viktigt och tillsammans med utveckling av test av sensorerna har detta också 
utgjort en väsentlig del av utvecklingsarbetet. 
 
Under det andra kvartalet godkände Vinnova vår ansökan om bidrag på drygt 2 MSEK till ett forsknings- 
och utvecklingsprojekt inom ”Förbättrad säkerhet och funktion i fingeravtryckssensorer”. Projektet 
kommer att behandla grundläggande mätteknik, nya material och algoritmer, med målsättning att detta 
skall leda till förbättrade framtida produkter och lösningar. 
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Marknad och försäljning  
Den 1 juli vann FPC den första kommersiella ordern för bolagets linjesensor FPC1080A. Ordern på 
50 000 linjesensorer erhölls från FPCs distributör i Kina, Hardware & Software Technology (HST) för 
vidare leverans till kunden som är ett ledande säkerhetsbolag inom bank & finansbranschen i Kina. 
Sensorerna kommer framför allt att ingå i så kallade USB-nycklar vilka kommer att användas av 
bankernas kunder för inloggning via internet samt för att signera banktransaktioner.   
 
Under det andra kvartalet 2011 så utsågs två nya distributörer i Asien, Serial System samt Paltek. Serial 
System, kommer att marknadsföra och sälja FPC:s produkter i Kina och Taiwan, som en parallell 
distributör till HST på den enorma kinesiska marknaden. Serial System som har huvudkontor i Singapore 
och är börsnoterade på Singapore börsen, är en stor och välrenommerad distributör med 28 sälj och 
support kontor och 410 anställda enbart i Kina.  I samband med att Serial Systems utsågs som 
distributör så lade de en initial order värd 15,7 miljoner kronor avseende FPC:s areasensor FPC1011F 
vilken levererades under det andra kvartalet. Paltek, som är noterat på Nasdaq börsen i Japan, kommer 
att arbeta tillsammans med FPC marknadsföra och sälja FPC:s produkter och lösningar på den 
Japanska marknaden såväl som i Singapore. Från sina försäljningskontor med över 225 anställda når 
Paltek såväl stora som små bolag i hela Japan samt via försäljningskontoret i Singapore nås framför allt 
japanska design och produktionsbolag som arbetar mot ett flertal asiatiska länder såsom Thailand, 
Vietnam, Malaysia och Indonesien. Paltek är redan idag leverantör till ett flertal av Japans största och 
mest kända företag som t.ex. NEC, Sony, Fujitsu, Toshiba och Olympus.  
 
Företagets areasensor FPC1011F fortsätter att stå för majoriteten av all försäljning, men efterfrågan av 
företagets nya swipesensor FPC1080A har ökat och ett flertal företag har påbörjat utvärdering av 
sensorn under andra kvartalet.  
 
Som ett led i att stötta FPC:s  nya distributörer så ställde FPC ut i Las Vegas på en av USA:s största 
säkerhetsmässor, ISC West, tillsammans med bolagets distributör i USA, Edge Electronics och ett flertal 
kontakter initierades vilka nu bearbetas av Edge Electronics.   
 
Omsättningen för andra kvartalet blev 16,9 miljoner kronor, vilket ligger väl i linje med den successiva 
ökning vi förväntar oss under 2011. Orderstocken uppgick per den 30 juni till 14,9 miljoner kronor. 

Nyemission 
I april 2011 genomfördes en riktad nyemission om 3 940 000 nya B-aktier, motsvarande ca 9,9 % av 
antalet utestående aktier i bolaget. Nyemissionen tillförde bolaget ca 28 miljoner kronor före avdrag för 
emissionskostnader. Nyemissionen riktades till ett fåtal institutionella investerare i Sverige och 
internationellt till ett pris av 7,00 kronor per aktie. Likviden från nyemissionen syftar till att möjliggöra en 
accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter.  
Nyemissionen genomfördes med stöd av bemyndigande från årsstämman 2010, om en riktad nyemission 
av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen i nyemissionen innebar en 
rabatt om ca 7,5 procent jämfört med 10 dagars volymvägd genomsnittlig aktiekurs.  
Emissionen ökade antal aktier i bolaget med 3 940 000 B-aktier från 39 669 586 aktier till 43 609 586 
aktier och aktiekapitalet ökade med 788 000 kronor från 7 933 917 kronor till 8 721 917 kronor. 

Framtidsutsikter 
Den globala finansiella oron som inleddes med skuldkris i Europa och som förvärrades av nedgradering 
av USA:s kreditbetyg utgör en stor osäkerhetsfaktor samt ger sämre visibilitet. Som enskilt bolag ser vi 
dock en fortsatt god efterfrågan i Asien och framför allt i Kina. 
Avseende linjesensorn ser vi ett fortsatt starkt intresse från ett antal tillverkare vilka utvärderar vår 
sensor tekniskt och kommersiellt. Vi bedömer att det finns goda chanser för en eller flera ”designwins” 
och kommersiella kontrakt under det andra halvåret 2011.  
Med bakgrund av den finansiella oron och den osäkerhet den medför så avstår vi från att ge en prognos 

för helåret 2011. Prognosen för det tredje kvartalet är att omsättningen kommer överträffa motsvarande 

kvartal 2010 samt att bruttomarginalen kommer vara fortsatt stark.  



 

4 

 

Delårsrapport 

 

www.fingerprints.com       
 

Organisation och Personal 
Antalet anställda per den 30 juni 2011 uppgick till 19 (14), varav 1 (-) kvinna. 

Finansiell ställning 
Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid periodens slut den 30 juni 2011 till 37,5 Mkr (43,1). 
Rörelsekapitalet i koncernen ökade till 70,0 Mkr (54,6). Det egna kapitalet i koncernen ökade till 100,5 
Mkr (72,5) och soliditeten i koncernen ökade till 93 % (87). 
Moderbolagets disponibla likvida medel vid periodens slut ökade till 37,5 Mkr (42.2). 

Anläggningstillgångar, investeringar och avskrivningar 
Investeringar i balanserade utvecklingskostnader under delårsperioden uppgick till 5,1 Mkr (7,5) varav 
2,4 Mkr (4,1) under andra kvartalet.  
Investeringar i maskiner och inventarier uppgick under delårsperioden till 1,1 Mkr (1,0) varav 0,2 Mkr 
(0,0) under andra kvartalet. Av detta har 1,3 Mkr (-) lämnats i förskott för produktionsutrustnings som är 
under utveckling. Avskrivningar uppgick under delårsperioden till 2,4 Mkr (3,1) varav under det andra 
kvartalet 1,2 Mkr (1,5).   

Kassaflöde 
Kassaflödet från rörelsen, inklusive rörelsekapitalförändringar, uppgick under delårsperioden till -11,2 
Mkr (-0,5), kassaflödet till investeringar, som till största delen avsåg linjesensorprojektet, uppgick till  
-6,2 Mkr (-8,5) och kassaflödet från finansieringsaktiviteter uppgick till 24,1 Mkr (1,0). Sammantaget 
resulterade detta i en nettoförändring av likvida medel under andra kvartalet med 6,6 Mkr (-7,0). 

Ledande befattningshavare 
I juni hölls årsstämma. Tommy Trollborg avgick som styrelseordförande och Mats Svensson valdes till 
ny styrelseordförande. Ingen förändring skedde bland övriga styrelseledamöter; Christer Bergman, 
Urban Fagerstedt, Sigrun Hjelmqvist samt Anders Hultqvist omvaldes. Valberedningens ledamöter 
utsågs på stämman och denna utgörs av Dimitrij Titov, Tommy Trollborg samt Mats Svensson. 

Optionsprogram 

På extra bolagsstämma den 3 mars 2010 beslutades om emission av teckningsoptioner med löptid till 
2012-08-31. Av programmet innehas 3 433 000 teckningsoptioner av bolagets anställda. 
Teckningskursen är 7,48 kronor. Vid full nyteckning med stöd av samtliga optioner i detta 
optionsprogram kan 3 433 000 nya B-aktier ges ut, motsvarande 7,15 % av totala antalet aktier och 5,84 
% av antalet röster, vilket samtidigt medför att aktiekapitalet ökar med 686 600 kronor.  
På extra bolagsstämma den 9 november 2010 beslutades om emission av 958 000 teckningsoptioner med 
löptid till 2013-05-11. Teckningskursen är 15,74 kronor. Vid full nyteckning med stöd av samtliga 
optioner i detta optionsprogram kan 958 000 nya B-aktier ges ut, motsvarande 2,00 % av totala antalet 
aktier och 1,63 % av antalet röster. vilket samtidigt medför en ökning av aktiekapitalet med 191 600 
kronor,  
Tillsammans uppgår de båda optionsprogrammen till 9,15 % av det totala antalet aktier och 7,47 % av det 
totala antalet röster i bolaget. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
FPC:s risker samt osäkerhetsfaktorer i moderbolag och koncern som kontinuerligt är i fokus inbegriper: 
Försäljning    
FPC är verksamt på en relativt ung marknad. Detta medför försvårade möjligheterna att förutsäga den 
framtida utvecklingen för verksamheten. FPCs utveckling är beroende av att marknaden för biometri 
fortsätter expandera. En fördröjd penetration på fler tillämpningar och marknader påverkar försäljning 
och resultat. FPC är beroende av den kinesiska marknaden med en etablerad återförsäljare med stark 
position för FPCs teknik. En förlust av distributören skulle allvarligt kunna störa intjäning och resultat. 
Åtgärder för att begränsa sårbarheten inbegriper den kontinuerliga utvecklingen av affärsverksamhet, 
försäljnings och marknadsarbete för att komma in på fler marknader och användningsområden. 
Finansiering 
Behovet av framtida kapital för finansiering av verksamhet, utveckling och expansion kan ej uteslutas. 
Behovet kan uppstå i ett ogynnsamt marknadsläge och till villkor som är mindre fördelaktiga än vad 
styrelsen anser dem vara idag. Extern finansiering i ett hårdare kreditgivnings och investeringsklimat 
skulle kunna påverka FPC:s verksamhet, medan upplåning, om möjligt, kan medföra begränsning i 
handlingsfriheten. 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. 
Utveckling 
FPCs framgång är till stor del beroende av att driva och anpassa sig till teknikutvecklingen. 
Sedan 2009 driver FPC ett väsentligt utvecklingsprojekt avseende en ny linjesensor. Projektet drivs i 
nära samarbete med konsulter och underleverantörer. Projektet är omfattande och komplext, varför 
förseningar i tidplanen inte kan uteslutas. Allvarliga fördröjningar, störningar eller oförutsedda hän- 
delser i utvecklingsprocessen skulle kunna påverka FPC:s framtida verksamhet negativt. Genom att 
utnyttja resurser med kompetens och erfarenhet av tekniskt avancerade utvecklingsprojekt samt 
implementera projektstyrning minskas dessa risker. 
Kompetens 
Biometri är fortfarande ett relativt nytt område som uppvisar en hög tillväxttakt som ställer krav på högt 
tekniskt kunnande hos medarbetare. Inom FPC finns ett antal nyckelpersoner vilka är viktiga för en 
framgångsrik utveckling av FPC:s verksamhet. Förlust av nyckelpersoner skulle kunna medföra störning 
samt ökade kostnader i samband med rekrytering av ersättare. För att hantera denna risk arbetar 
koncernen kontinuerligt med att säkerställa att rätt villkor finns för att behålla kompetenser samt att 
samtidigt inte knyta kunskap till enskilda individer. 
Produktion 
FPC har ingen egen produktion. Tillverkning, försäljning och leverans av teknik och produkter förut- 
sätter överensstämmelse med avtalade krav vad gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. 
Produktions och leveransproblem hos leverantörer skulle kunna ha negativ påverkan genom försening 
eller kvalitetsproblem i leverans mot kund. Produktionsplanering sker med upp till ett halvårs framför-
hållning. Bindande order från kund erhålls normalt inte med samma framförhållning. Osäkerhet i 
försäljningsprognoser kan leda till lageruppbyggnad och negativ likviditetspåverkan. Koncentration av 
produktion till få leverantörer med möjlighet till lägre kostnad måste vägas mot risken som detta 
innebär. Riskbegränsande åtgärder är att ta kontroll över delar av produktionsprocessen.  
Exempel på detta är investering i egna verktyg och maskiner. 
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 patent-
ansökningar beviljas. Bedömningen är att FPC:s teknologi inte inkräktar på immateriella rättigheter.  
I de eventuella fall immateriellt skydd inte kan erhållas kan det påverka resultat och ställning negativt. 
Politiska risker 
FPC arbetar på många marknader med vitt skilda förutsättningar. Förändringar av regleringar och 
lagar avseende t.ex. utländskt ägande, skatter, statligt deltagande, royalty och tullar samt övriga 
politiska och ekonomiska risker och osäkerhetsfaktorer inbegripet t.ex. krigshandlingar, terrorism 
m.m. kan påverka resultat och ställning negativt.  
Valutakurser 
Materialinköp, tillverkning och försäljning sker i princip endast i USD. Valutakursen säkras med 
terminskontrakt till 80-90% av nettoexponeringen i USD för att motverka valutakursfluktuationer. 
Fluktuationer i övriga valutakurserna har begränsad påverkan på resultatet. En procents förändring i 
kursen mellan svenska kronan och USD skulle om osäkrad påverka 2011 års resultat med +/- 0,4 Mkr. 
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Kommande rapporteringstillfällen 
Delårsrapport juli-september  27 oktober 2011 
 Årsbokslut 2011   9 februari 2012 

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 18 augusti 2011 

Styrelsen 
 
Mats Svensson                 Christer Bergman                      Urban Fagerstedt  
Ordförande    
 
Anders Hultqvist                          Sigrun Hjelmquist                     Johan Carlström 
         Verkställande direktör 
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GRANSKNINGSRAPPORT 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Fingerprint Cards AB (publ), org nr 556154-
2381 för perioden 2011-01-01 – 2011-06-30. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 – 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor – som är utgiven 
av Far. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta 
andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i 
Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla 
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. 
 
 
Göteborg den 18 augusti 2011 
 
KPMG AB 
 
 
 
 
Johan Kratz 
Auktoriserad revisor 
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Rapport över totalresultatet för koncernen i sammandrag 
  Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec 

(Mkr) 
  

2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning     16,9 9,7 29,8 25,1 60,9 

Kostnad för sålda varor      -6,6 -4,6 -12,6 -12,3 -30,1 

Bruttoresultat     10,4 5,1 17,2 12,8 30,8 
      

     Försäljningskostnader     -3,8 -1,6 -6,6 -3,1 -5,9 

Administrationskostnader     -3,1 -2,1 -5,7 -4,0 -9,5 

Utvecklingskostnader      -2,3 -4,2 -3,9 -8,6 -14,4 

Övriga rörelseintäkter/kostnader     -1,3 -0,2 -1,7 0,0 0,6 

Rörelseresultat     0,0 -3,0 -1,7 -2,9 1,6 
      

     Finansnetto     0,0 0,2 0,1 0,2 0,4 

Skatt     - - - - - 

Periodens resultat     0,1 -2,8 -1,7 -2,7 2,0 
      

     Övrigt totalresultat     - - - - - 

Periodens totalresultat     0,1 -2,8 -1,7 -2,7 2,0 

      

     Periodens resultat hänförligt till:     

     Moderbolagets ägare     0,1 -2,8 -1,7 -2,7 2,0 

Periodens resultat     0,1 -2,8 -1,7 -2,7 2,0 

      

     Periodens totalresultat hänförligt till:     

     Moderbolagets ägare     0,1 -2,8 -1,7 -2,7 2,0 

Periodens totalresultat     0,1 -2,8 -1,7 -2,7 2,0 

      

    
  

Periodens resultat per aktie     

    
  

före utspädning, kr     0,00 -0,07 -0,04 -0,07 0,05 

efter utspädning, kr     0,00 -0,07 -0,04 -0,07 0,05 

                

Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag         

      
 

30-Juni 30-Juni 31-Dec 

Tillgångar       

 
2011 2010 2010 

Immateriella anläggningstillgångar       
 

26,0 16,7 22,9 

Materiella anläggningstillgångar       
 

4,4 1,3 3,7 

Summa anläggningstillgångar       
 

30,4 18,0 26,6 

Varulager       
 

8,0 13,7 7,9 

Kundfordringar       
 

27,7 6,2 17,2 

Kortfristiga fordringar       
 

2,1 1,4 1,0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       
 

2,1 1,4 2,7 

Likvida medel       
 

37,5 43,2 30,8 

Summa omsättningstillgångar       
 

77,3 65,8 59,7 

Summa tillgångar       
 

107,7 83,8 86,3 

Eget kapital och skulder       

   
  

Eget kapital        
 

100,5 72,5 78,0 

Kortfristiga skulder       
 

7,3 11,2 8,3 

Summa eget kapital och skulder       
 

107,7 83,8 86,3 

        

   
  

Ställda Säkerheter       
 

Inga Inga 15,0 

Eventualförpliktelser       
 

Inga Inga Inga 
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Rapport över förändring i eget kapital för koncernen i sammandrag  
  

Jan-Jun Jan-Jun Jan-dec 

(Mkr)     
  

2011 2010 2010 

Ingående eget kapital     
  

78,0 74,3 74,3 

Aktierelaterade ersättningar     
  

- - 1,7 

Inbetald premie för teckningsoptioner     
  

- 0,8 - 

Nyemission 

    
24,1 - - 

Periodens totalresultat     
  

-1,7 -2,7 2,0 

Utgående eget kapital     
  

100,5 72,5 78,0 

 
              

Rapport över Kassaflöden för koncernen i sammandrag  Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec 

(Mkr)   
 

2011 2010 2011 2010 2010 

Periodens resultat före skatt     0,1 -3,0 -1,7 -2,9 2,0 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     1,2 1,5 2,4 3,1 5,6 

Förändring av varulager     5,1 -2,1 -0,1 -4,6 1,1 

Förändring av rörelsefordringar     -2,7 2,3 -10,8 3,2 -8,4 

Förändring i rörelseskulder     -2,5 1,2 -1,0 1,8 -1,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     1,2 1,0 -11,2 -0,5 -0,8 

Kassaflöde från investeringsverksamheten     -2,6 -4,1 -6,2 -8,5 -20,4 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     24,1 0,2 24,1 1,0 2,0 

Förändring av likvida medel      22,6 -3,9 6,6 -7,0 -19,3 

Likvida medel vid periodens början     14,9 47,0 30,8 50,1 50,1 

Likvida medel vid periodens slut     37,5 43,1 37,5 43,1 30,8 

 

 
            

 

    Fingeravtrycks 
sensorer Övrigt      Koncernen 

Koncernens rörelsesegment 
 

Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun 

 (Mkr) 
 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Nettoomsättning 
 

29,8 25,1 - - 29,8 25,1 

Segmentets resultat 
 

-1,7 -2,9 - - -1,7 -2,9 

Finansnetto 
 

- - 0,1 0,2 - 0,2 

Periodens resultat 
 

-1,7 -2,9 0,1 0,2 -1,7 -2,7 

                

Nettoomsättning och resultat för koncernen för de fyra senaste kvartalen       

(Mkr)   
  

Apr-Jun Jan-Mar Okt-Dec Jul-Sep 

    
  

2011 2011 2010 2010 

Nettoomsättning   
  

16,9 12,8 18,2 17,6 

Kostnad för sålda varor    
  

-6,6 -6,0 -9,0 -8,7 

Bruttoresultat   
  

10,4 6,8 9,1 8,9 

Bruttomarginal    
  

61 % 53 % 50 % 51 % 

    
     

  
Försäljningskostnader   

  
-3,8 -2,9 -1,3 -1,5 

Administrationskostnader   
  

-3,1 -2,5 -3,3 -1,9 

Utvecklingskostnader   
  

-2,2 -2,7 -0,4 -2,7 

Övriga rörelseintäkter/kostnader   
  

-1,3 -0,5 -0,4 1,0 

Rörelseresultat   
  

0,0 -1,8 0,9 3,8 

Rörelsemarginal   
   

neg.  5 % 21 % 

    
     

  
Finansnetto   

  
0,0 0,0 0,1 0,1 

Skatt   
  

- - - - 

Periodens resultat   
  

0,1 -1,7 1,0 3,9 

    
     

  
Övrigt totalresultat   

  
- - - 0,0 

Periodens totalresultat   
  

0,1 -1,7 1,0 3,9 
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Nyckeltal      
  

Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec 

     
2011 2010 2010 

Nettoomsättning (Mkr)      
  

29,8 25,1 60,9 

Nettoomsättning tillväxt (%)     
  

19 67 58 

Bruttomarginal (%)     
  

58 51 51 

Rörelsemarginal (%)     
  

Neg Neg 3 

Vinstmarginal (%)     
  

Neg Neg 3 

EBITDA (Mkr)     
  

0,7 -1,6 8,3 

Eget kapital per aktie (kr)     
  

2,45 1,83 1,97 

Eget kapital per aktie efter full utspädning (kr) (1) 
  

2,45 1,83 1,97 

Avkastning på eget kapital (%)     
  

Neg Neg 2,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive rörelsekapitalförändring (Mkr)  -11,2 -0,5 -0,6 

Investeringar (Mkr)     
  

-6,2 -8,5 -20,4 

Medelantal anställda      
  

17 13 14 

Soliditet (%)     
  

93 87 90 

Antal aktier vid periodens slut (tusental)     
  

43 609 39 670 39 670 

Medelantal aktier (tusental)     
  

41 084 39 670 39 670 

Medelantal aktier efter utspädning (tusental)(1)  
  

41 084 39 670 39 670 

        1) Bolaget har två program med teckningsoptioner:  
      Det första programmet är från 2010 med inlösen senast 2012-08-31. Teckningskursen uppgår till 7,48 kronor.  Programmet 

har beaktats vid beräkning av antal aktier efter konvertering. Vid full nyteckning ger programmet maximalt 3 433 000 nya B-
aktier. 
Det andra programmet är från 2010 med inlösen senast 2013-05-11. Teckningskursen uppgår till 15,74 kronor.  Programmet 
har beaktats vid beräkning av antal aktier efter konvertering. Vid full nyteckning ger programmet maximalt 958 000 nya B-
aktier.  
Medelantal aktier efter utspädning: Det under perioden genomsnittliga antalet aktier och aktier som inlösen av 
teckningsoptioner maximalt skulle ge.  
 
Om genomsnittlig aktiekurs är lägre än lösenkurs finns ingen rabatterad kurs och därmed heller ingen utspädning eftersom 
rabatten utgör utspädningen.  
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec 

(Mkr) 
  

2011 2010 2011 2010 2010 

Nettoomsättning 
  

16,9 9,7 29,8 25,1 60,9 

Kostnad för sålda varor  
  

-6,6 -4,6 -12,6 -12,3 -30,1 

Bruttoresultat 
  

10,4 5,1 17,2 12,8 30,8 

  

      
  

Försäljningskostnader 
  

-4,8 -1,6 -6,6 -3,1 -5,9 

Administrationskostnader 
  

-3,1 -2,1 -5,7 -4,0 -9,5 

Utvecklingskostnader  
  

-2,2 -4,2 -4,9 -8,6 -14,4 

Övriga rörelseintäkter/kostnader 
  

-1,3 -0,2 -1,7 0,0 0,6 

Rörelseresultat 
  

0,0 -3,0 -1,7 -2,9 1,6 
  

       Finansnetto 
  

0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 

Skatt 
  

- - - - - 

Periodens resultat 
  

0,1 -2,8 -1,6 -2,8 1,8 

    
   

    

        
 

    

Moderbolagets balansräkning i sammandrag     
 

30-Jun 30-Jun 31-dec 

(Mkr)       

 
2011 2010 2010 

Tillgångar       
 

      

Immateriella anläggningstillgångar       
 

26,0 16,7 22,9 

Materiella anläggningstillgångar       
 

4,4 1,3 3,7 

Finansiella anläggningstillgångar       
 

2,0 1,0 2,0 

Summa anläggningstillgångar       
 

32,4 19,0 28,6 

Varulager       
 

8,0 13,7 7,9 

Kundfordringar       
 

27,7 6,2 17,2 

Kortfristiga fordringar       
 

2,1 1,2 1,0 

Förutbetalda kostnader upplupna intäkter       
 

2,0 1,4 2,7 

Kassa och bank       
 

37,5 42,2 28,9 

Summa omsättningstillgångar       
 

77,3 64,7 57,7 

Summa tillgångar       
 

109,7 83,7 86,4 

Eget kapital och skulder       

   
  

Bundet eget kapital       
 

50,2 49,4 49,4 

Fritt eget Kapital       
 

49,8 22,5 28,2 

Summa eget kapital        
 

100,0 71,9 77,6 

Kortfristiga skulder       
 

9,7 11,7 8,8 

Summa eget kapital och skulder       
 

109,7 83,7 86,4 

        
   

  
Ställda Säkerheter       

 
Inga Inga 15,0 

Eventualförpliktelser       
 

Inga Inga Inga 

 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport 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 2010 och skall läsas tillsammans med dessa. 
Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2011 hade någon betydande påverkan på koncernen. 

 


