Lund den 20 juli 2006

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596
Delårsrapport för perioden januari – juni 2006
•

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 28,9 Mkr (28,5) och
för andra kvartalet till 7,9 Mkr (13,7).

•

Resultatet för delårsperioden uppgick till ‐18,7 Mkr (‐14,1) och för andra
kvartalet till ‐16,9 Mkr (‐5,6).

•

Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till ‐0,26 kr (‐0,19) och för andra
kvartalet till ‐0,23 kr (‐0,08).

•

Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 23,0 Mkr (23,8).

Andra kvartalet
•

•

Bolaget har erhållit en betydelsefull order från SAS. Biometrisk säkerhetskontroll
och Precise Biometrics fingeravtrycksläsare kommer att användas vid
bagageinlämningen vid SAS inrikesflygningar i Sverige.
Precise Biometrics blev medlem i det amerikanska konsortiet, HSPD‐12
Interoperability Consortium vars initiativtagare är SafeNet. Konsortiet kommer
att säkerställa att de amerikanska federala myndigheternas krav gällande HSPD‐
12 direktivet uppfylls.

•

Bolaget har lanserat en version av Precise Match‐on‐Card™ anpassad till ANSI
378 standard. Denna amerikanska standard utgör en viktig förutsättning när
amerikanska myndigheter ska införa smartkortbaserade ID‐kort.

•

Bolaget har i samarbete med partnern Worldwide Trust vunnit en upphandling
för pass med Precise Match‐on‐Card™ fingeravtrycksbiometri åt ett europeiskt
land.

Händelser efter kvartalets slut
•

Precise Biometrics har ingått ett avtal med Oki Electric Co, Ltd, som är en
japansk världsledande leverantör av elektroniska och datatekniska produkter.
Avtalet innebär att Precise Biometrics teknik kommer att ingå i en av OKIs nya
produktfamiljer.

•

Styrelsen har utsett Thomas Marschall, att den 1 november överta rollen som VD
och koncernchef efter Christer Bergman (se separat pressmeddelande).

För ytterligare information
Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 0730 35 67 26 eller +1 703 405 8255
E-post christer.bergman@precisebiometrics.com
Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för
autentisering med hjälp av fingeravtryck och smart kort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och
lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card™,
har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Via dotterbolaget Fyrplus Teknik kan Precise
Biometrics leverera kompletta biometriska lösningar, baserade på exempelvis fingeravtryck, ansiktsform
och iris, till den skandinaviska marknaden. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för
passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Företagets huvudkontor finns i Lund.
Dessutom finns dotterbolag i London och Washington D.C, USA. Dotterbolaget
Fyrplus Teknik har huvudkontor i Karlstad medan dotterbolaget Loqware har huvudkontor i Göteborg. Precise Biometrics är noterat på
Stockholmsbörsens O-lista (PREC A). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/
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VD kommenterar delårsrapporten
Efter den positiva inledningen under årets första kvartal, med exempelvis uppföljningsordern
från de thailändska myndigheterna, har försäljningen under andra kvartalet varit sämre än
förväntat. Det är främst affärsområdena EMEA (Europe, Middle East, Africa) och ICAO som
inte nått ända fram. Ett flertal projekt är på gång, men de har ännu inte kommit till avslut, som
vi hade förväntat.
Trots minskad försäljning har vi under det andra kvartalet varit med om flera positiva
händelser. Inte minst var det en stor framgång för oss att vi mot slutet av det andra kvartalet
valdes som totalleverantör när SAS, som första flygbolag i världen, inför biometrisk
säkerhetskontroll vid bagageinlämning och ombordstigning (vid inrikesflygningar). Detta visar
på att Precise Biometrics tillsammans med dotterbolaget Fyrplus Teknik intar en ledande
marknadsposition och vi ser ordern som ett viktigt genombrott inom ett prioriterat
marknadssegment.
När det gäller segmentet nationella ID‐kort har vi sedan lång tid arbetat efter en strategi där vi
betonat vikten av att bilda konsortier med kompletterande företag som också har en stark
regional förankring. Uppbyggnaden av de biometriska infrastrukturer som krävs för
exempelvis nationella ID‐kort, biometriska pass och körkort förutsätter samverkan mellan olika
företag. Resultat av denna samverkan ser vi i Qatar‐ordern, som vi vann tillsammans med ett
flertal partners under första kvartalet. Även den nyligen erhållna licensordern värd cirka 20
miljoner kronor för ett passprojekt i ett europeiskt land, belyser vikten av att arbeta med
samarbetspartners. Denna order är av stor betydelse för oss, då det är det första passprojektet
vi vunnit. Ordern har erhållits via partnern Worldwide Trust och omfattar licenser av Precise
Match‐on‐Card™ teknik till drygt 5 miljoner pass.
Utöver marknaden för nationella ID‐kortsprojekt har den amerikanska marknaden haft en
positiv försäljningsutveckling framförallt gällande fingeravtrycksläsare i Precise 200 MC serien.
Dessutom är mycket på gång när det gäller de amerikanska federala myndigheterna, då
mycket kretsar mycket kring införandet av sk PIV‐kort (Personal Identity Verification). I USA
måste ett stort antal myndigheter mot slutet av 2006 börja utfärda smartkortsbaserade ID‐kort,
PIV‐kort, med biometri för sina anställda samt konsulter och underleverantörer. Att Precise
Biometrics under det andra kvartalet lanserade Precise Match‐on‐Card™ anpassad för den
amerikanska standarden ANSI 378 har därför stor betydelse för den fortsatta försäljnings‐
utvecklingen.
Ytterligare en framgång på den amerikanska marknaden var att vi i slutet av andra kvartalet
blev invalda som medlemmar i det av SafeNet bildade konsortiet, HSPD‐12 Interoperability
Consortium. Konsortiet kommer att säkerställa att de amerikanska federala myndigheternas
krav gällande HSPD‐12 direktivet uppfylls. Eftersom tiden närmar sig implementation av PIV‐
kort är det betydelsefullt att konsortiet kan visa myndigheter hur våra olika delar fungerar
tillsammans.
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Omsättning och resultat
Delårsperioden januari – juni 2006
Omsättningen under delårsperioden uppgick till 28,9 Mkr (28,5). Koncernens nettoresultat för
delårsperioden uppgick till ‐18,7 Mkr (‐14,1). Rörelsekostnaderna för delårsperioden, exklusive
kostnad för sålda varor uppgick till 35,0 Mkr (25,1), inklusive avskrivningar och
nedskrivningar på 3,4 Mkr (4,1) och aktivering av kostnader för utvecklingsarbete på 2,1 Mkr
(2,9). Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) under delårsperioden uppgick till –0,26 kr
(‐0,19). Bruttomarginalen uppgick till 56,8% jämfört med 39,1% under motsvarande period
föregående år.
Andra kvartalet april ‐ juni 2006
Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 7,9 Mkr (13,7). Bruttomarginalen uppgick till
40,5% jämfört med 51,1% under motsvarande period föregående år. Koncernens nettoresultat
för andra kvartalet uppgick till ‐16,9 Mkr (‐5,6). Rörelsekostnaderna exklusive kostnad för sålda
varor uppgick till 20,1 Mkr (12,5), inklusive avskrivningar på 1,7 Mkr (2,0) och aktivering av
kostnader för utvecklingsarbete på 1,7 Mkr (1,1).
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för andra kvartalet uppgick till ‐0,23 kr (‐0,08).
Vid utgången av andra kvartalet innehöll bolagets orderbok inneliggande order om cirka 2,7
Mkr, exklusive undertecknade licensavtal.
Finansiering och likviditet
Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2006 till 93,5 Mkr (59,5) och eget kapital/aktie till
1,28 kr (0,96).
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till ‐15,6 Mkr (‐8,4). Likvida
medel uppgick vid delårsperiodens slut till 23,0 Mkr (23,8).
Marknad och försäljning
Americas
Försäljningen under det andra kvartalet ökade med mer än 100 procent jämfört med årets
första kvartal, främst då genom en hårdvaruorder av Precise 200 MC från Department of State
samt de pilotprojekt som drivs inför införandet av HSPD‐12.
Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 3,3 Mkr (8,1) och rörelseresultatet
uppgick till ‐3,0 Mkr (‐0,8).
Affärsområdets omsättning för andra kvartalet uppgick till 2,4 Mkr (1,9) och rörelseresultatet
uppgick till ‐1,0 Mkr (‐1,3).

EMEA
Trots att det andra kvartalet var en besvikelse när det gäller intäkter, vann EMEA säljteamet
order inom bank och finanssegmentet avseende testprojekt i Europa. Dessa testprojekt kan ge
merförsäljning under hösten.
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Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 4,6 Mkr (5,0) och rörelseresultatet
uppgick till ‐3,5 Mkr (‐1,0).
Affärsområdets omsättning för andra kvartalet uppgick till 1,0 Mkr (1,7) och rörelseresultatet
uppgick till ‐2,5 Mkr (‐0,9).

Nationella ID‐kortsgruppen
Qatar valde Precise Biometrics lösning när landet nu inför nationella ID‐kort med biometri.
Landets cirka 1 miljon invånare kommer att förses med nationella ID‐kort med integrerad
Precise Match‐on‐Card™ teknik. Ordern har ett förväntat värde på ca 3‐4 miljoner kronor och
därutöver tillkommer eventuella uppföljningsorder avseende underhållstjänster, hårdvara och
mjukvara.
I slutet av andra kvartalet fick bolaget sin första order avseende pass med Match‐on‐Card för
ett europeiskt land. Orden har ett värde av cirka 20 miljoner kronor.
Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 6,2 Mkr (6,0) och rörelseresultatet
uppgick till 4,3 Mkr (4,4).
Affärsområdets omsättning för andra kvartalet uppgick till 1,8 Mkr (5,8) och rörelseresultatet
uppgick till 0,8 Mkr (4,9).
ICAO Systems
Mest glädjande för affärsområdet under kvartalet var att Precise Biometrics valdes som
totalleverantör när Scandinavian Airlines (SAS), som första flygbolag i världen inför biometrisk
säkerhetskontroll vid bagageinlämning när det gäller inrikesflygningar i Sverige. I
biometrisystemet finns funktionalitet för matchning av fingeravtryck, koppling mot SAS övriga
system, loggning och administration. De fingeravtrycksläsare som kommer att användas vid
bagageinlämning samt ombordstigning är Precise 250 MC.
Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 0,9 Mkr (0,0) och rörelseresultatet
uppgick till ‐0,3 Mkr (‐1,1).
Affärsområdets omsättning för andra kvartalet uppgick till 0,3 Mkr (0,0) och rörelseresultatet
uppgick till ‐0,0 Mkr (‐0,5).
Fyrplus
Det andra kvartalet blev svagare än väntat, vilket främst beror på, att några längre uppdrag
avslutades. Under andra kvartalet avvecklades även Linköpingskontoret.
En positiv händelse under kvartalet var Precise Biometrics order från SAS. Ordern är av stor
betydelse för Fyrplus eftersom bolaget kommer att ta hand om hela integrationsarbetet och
agera som konsult i projektet. Hela projektet är ett genombrott för biometri som
säkerhetsfaktor i samband med resande med flyg och är ett viktigt prestigeprojekt.
Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 8,5 Mkr (9,2) och rörelseresultatet
uppgick till 0,1 Mkr (0,3).
Affärsområdets omsättning för andra kvartalet uppgick till 4,1 Mkr (4,3) och rörelseresultatet
uppgick till 0,0 Mkr (0,3).
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Loqware
För att ytterligare höja kompetensen gällande Precise Biometrics teknik har utbildning av
Smart Unicorn Solutions (SUS) personal skett under kvartalet. Utbildningen har primärt varit
inriktad på Precise Match‐on‐Card™ teknik.
Beslut har tagits att kontoret i Göteborg kommer avvecklas och verksamheten flyttas till Precise
Biometrics huvudkontor i Lund. I och med detta samordnas och effektiviseras verksamheten,
på ett för koncernen mer kostnadseffektivt sätt. Kostnaderna för denna avveckling uppgick till
ca 700 Tkr och har belastat resultatet under det andra kvartalet.
Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 7,8 Mkr och rörelseresultatet
uppgick till 4,9 Mkr.
Affärsområdets omsättning för andra kvartalet uppgick till 0,0 Mkr och rörelseresultatet
uppgick till ‐1,5 Mkr.
Framtidsutsikter och marknadstrender
Genom SAS ordern ser Precise Biometrics en ny öppning inom flygbranschen. De nya
kraven på säkerhetskontroll som ställs av bland annat EU gör att Precise Biometrics
kan dra fördel av att redan ha en lösning att erbjuda flygbolagen och förväntar sig
order från fler flygbolag i framtiden.
På marknaden för nationella ID‐kort bedöms framtidsutsikterna som mycket goda, då
marknadstrenden är en allt intensivare projektaktivitet i ett antal länder. Även om många av
projekten kräver politisk förankring, vilket lätt kan orsaka förseningar, kvarstår bolagets
bedömning att under året kommer ytterligare 3‐4 länder att välja Precise Biometrics teknik.
Som ytterligare ett led i partnerstrategin blev Precise Biometrics i slutet av andra kvartalet
medlem i det amerikanska konsortiet, HSPD‐12 Interoperability Consortium. Ur ett
marknadsperspektiv finns det stora förväntningar på den marknadsutveckling som sker i USA.
Samtidigt som de särskilda kraven i stora nationella projekt måste tillgodoses kommer Precise
Biometrics fortsätta att aktivt arbeta för att också tillgodose marknadens efterfrågan på
kostnadseffektiva och kundanpassade biometrilösningar. Precise Biometrics ambition är att
vara drivande såväl teknikmässigt som när det gäller att skapa en stark marknadsacceptans för
smartkortsbaserade biometrilösningar baserade på Precise Match‐on‐Card™. Detta är ett
strategiarbete som pågått i flera år och som nu ger resultat i form av nya order och ett snabbt
växande marknadsintresse.
På den kinesiska marknaden ser Precise Biometrics en stor framtidspotential genom samarbetet
med Smart Unicorn Solutions.
Under årets sex första månader har Precise Biometrics noterat ökade marknadsaktiviteter inom
ett flertal prioriterade kund‐ och marknadssegment såsom ICAO, NID och det viktiga
amerikanska PIV. Det blir allt tydligare att Precise Match‐on‐Card™ tekniken nått en ledande
teknik‐ och marknadsposition och att tekniken inte bara efterfrågas i allt större utsträckning
utan också är ett krav i många projekt.
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Organisation och personal
Precise Biometrics organisation består av moderbolaget Precise Biometrics AB, med huvud‐
kontor i Lund samt dotterbolagen Precise Biometrics, Inc. i Washington DC, USA, Precise
Biometrics UK., Ltd. Precise Biometrics Services AB, Fyrplus Teknik AB med kontor i Karlstad
och Loqware Sweden AB med kontor i Göteborg. Per den 30 juni 2006 hade koncernen 66 (60)
anställda, 56 i Sverige, 8 i USA och övriga 2 i Storbritannien. Av de anställda var 50 (47) män
och 16 (13) kvinnor.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Under delårsperioden har koncernen investerat 0,4 Mkr (0,2) i materiella anläggningstillgångar.
Under andra kvartalet har koncernen investerat 0,2 Mkr (0,0) i materiella anläggnings‐
tillgångar.
Aktivering och avskrivningar av utvecklingsarbete
Under delårsperioden har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 2,1 Mkr (2,9).
Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under delårsperioden till
2,9 Mkr (3,2).
Under det andra kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 1,7 Mkr (1,1).
Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under kvartalet till 1,5 Mkr
(1,7).
Patent
Precise Biometrics har totalt 25 godkända patent, varav 14 i Sverige. Dessutom har bolaget för
närvarande 33 patentansökningar baserade på 15 uppfinningar.
Aktien
Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O‐lista sedan den 3 oktober 2000.
Det totala antalet registrerade aktier var vid kvartalets slut 72 915 450. Under perioden var den
genomsnittliga omsättningen per dag 1 944 Tkr och aktien har noterats mellan 4,45 kr och 7,45
kr.

De fem största ägarna per den 30 juni 2006
Namn

Andel av aktiekapital och röster

Eden Capital Ltd

8,2 %

Odin fonder

5,8 %

Storebrand fonder

4,8 %

Fjärde AP‐fonden

4,6 %

Banco fonder

3,4 %

Källa: SIS Ägarservice
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Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för delårsperioden uppgick till 13,9 Mkr (16,9). Rörelseresultat före
skatt för delårsperioden uppgick till ‐17,8 Mkr (‐9,9).
Moderbolagets omsättning för andra kvartalet uppgick till 3,0 Mkr (8,5). Rörelseresultat före
skatt för andra kvartalet uppgick till ‐11,1 Mkr (‐3,5).
Vid utgången av delårsperioden var 31 personer anställda i moderbolaget. Likvida medel vid
andra kvartalets utgång uppgick till 20,3 Mkr (16,3). Moderbolaget har inga skulder till
kreditinstitut vid andra kvartalets slut. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har
gjorts med 0,4 Mkr (0,2).
Under delårsperioden har kostnader för utvecklingsarbete aktiverats med 1,7 Mkr (2,9) och
under andra kvartalet med 1,4 Mkr (1,1).

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari ‐ september

19 oktober 2006

Bokslutskommuniké januari ‐ december

8 februari 2007

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering.
För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2005.
Från och med den 1 januari 2006 tillämpas det tillägg till IAS 21, ”Effekterna av ändrade
valutakurser – Utvidgade nettoinvesteringar i utländska dotterbolag”, vilket för bolaget
innebär att vissa internt genererade valutakursdifferenser på fordringar och skulder förs direkt
mot eget kapital och ej över resultaträkningen. Tidigare perioder har omräknats, vilket
inneburit att resultatet korrigerats, men att det egna kapitalet är oförändrat. I övrigt är
redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med de som tillämpades 2005.
Lund den 20 juli 2006

Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB (publ)
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Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Precise Biometrics AB (publ) för
perioden 1 januari 2006 till 30 juni 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34.
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga
granskning.
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 en 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.
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
årsredovisningslagen och IAS 34.
Lund den 20 juli 2006

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Dan Andersson

Åke Christiansson

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig
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Resultaträkning, koncernen
(Belopp i Tkr)

Nettoomsättning

Q2

Q2

Q1-Q2

Q1-Q2

Helår

2006

2005

2006

2005

2005

7 927

13 726

28 895

28 485

45 053

Kostnad för sålda varor

-4 719

-6 712

-12 474

-17 332

-28 907

Bruttoresultat

3 208

7 014

16 421

11 153

16 146

-11 343

-8 564

-21 511

-16 200

-32 733

Administrationskostnader

Försäljningskostnader

-4 152

-2 775

-7 344

-4 895

-10 081

FoU kostnader

-3 138

-4 986

-6 786

-8 818

-17 617

Andra intäkter och värdeförändringar

-1 541

3 781

-1 687

4 814

3 860

68

-

2 341

-

-

-20 106

-12 544

-34 987

-25 099

-56 571

-16 898

-5 530

-18 566

-13 946

-40 425

Finansiella kostnader

0

-58

-151

-118

-371

Resultat före skatt

-16 898

-5 588

-18 717

-14 064

-40 796

5

-1

2

-2

-238

-16 893

-5 589

-18 715

-14 066

-41 034

-0,23

-0,08

-0,26

-0,19

-0,63

Andel av vinst/förlust i intresseföretag

Rörelseresultat

Skatt
Periodens resultat

Resultat per aktie, Kr
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Balansräkning, koncernen
(Belopp i Tkr)

2006-06-30

2005-06-30

2005-12-31

24 837

22 580

25 556

2 231

1 798

2 312

151

-

151

34 101

-

-

-

-

8 752

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andel i intresseföretag
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

6 809

6 001

8 588

18 612

16 302

17 988

5 504

3 821

3 128

23 021

23 824

59 230

115 266

74 326

125 705

104 404

Eget kapital och skulder
Eget kapital

93 545

59 536

Långfristiga skulder

-

253

-

Kortfristiga skulder

21 721

14 537

21 301

115 266

74 326

125 705

9 115

6 715

9 115

-

-

-

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Kassaflödesanalys, koncernen
Q2

Q2

Q1-Q2

Q1-Q2

Helår

2006

2005

2006

2005

2005

-14 344

-5 236

-16 630

-11 193

-27 530

-1 266

-3 173

-551

-8 044

-6 993

-15 610

-8 409

-17 181

-19 237

-34 523

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 580

-1 227

-19 028

-9 416

-21 267

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

29

6 801

0

7 645

70 188

-19 161

-2 835

-36 209

-21 008

14 398

Likvida medel vid periodens början

42 182

26 659

59 230

44 832

44 832

Likvida medel vid periodens slut

23 021

23 824

23 021

23 824

59 230

(Belopp i Tkr)
Kassaflöde för den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde
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Nyckeltal, koncernen

Rörelsekapital (Tkr)
Kassalikviditet
Soliditet

2006-06-30

2005-06-30

2005-12-31

2004-12-31

32 225

35 411

67 633

49 326

217%

302%

377%

464%

81%

80%

83%

84%

Räntabilitet på eget kapital
Sysselsatt kapital (Tkr)

-

-

neg

neg

93 545

59 789

104 404

67 769

Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat per aktie (Kr)
EBITDA (Tkr)
Eget kapital per aktie (Kr)

-

-

neg

neg

-0,26

-0,19

-0,63

-0,65

-15 191

-9 895

-27 062

-25 878

1,28

0,96

1,45

1,11

72 915 450

61 965 450

71 790 450

60 915 450

Antal anställda vid periodens utgång

66

60

69

35

Genomsnittligt antal anställda under perioden

68

60

65

34

Antal aktier

Definitioner nyckeltal
Rörelsekapital: Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exkl lager dividerat med kortfristiga skulder
Soliditet: Eget kapital per balansdagen dividerat med totala tillgångar per balansdagen
Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och avsättningar
Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två
Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital
Resultat per aktie: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Utestående optionsprogram
medräknas ej då teckningskurs överstiger börskurs per 2006-06-30
Vid fullt utnyttjande av utestående optionsrätter är antalet aktier 74215450
EBITDA: Resultat före finansiella poster, avskrivningar och nedskrivningar samt skatt
Eget kapital per aktie: Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier per balansdagen
Kvartalsvisa räntabilitetsmått redovisas ej

Förändringar i eget kapital, koncernen
(Belopp i Tkr)
Q1-Q2

Q1-Q2

Helår

2006

2005

2005

104 404

67 769

67 769

7 819

7 392

76 537

-

-

262

37

-1 559

870

Periodens resultat

-18 715

-14 066

-41 034

Belopp vid periodens utgång

93 545

59 536

104 404

Ingående eget kapital
Nyemission
Optioner
Omräkningsdifferens
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Omsättning och resultat per affärsområde Q2 2006
(Belopp i Tkr)

EMEA2)

Americas

NID3)

ICAO4)

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2 386

1 859

993

1 723

1 753

5 818

344

-

Kostnader 1)

-3 411

-3 126

-3 479

-2 642

-940

-890

-382

-492

Rörelseresultat

-1 025

-1 267

-2 486

-919

813

4 928

-38

-492

Nettoomsättning

Fyrplus
Nettoomsättning
Kostnader

1)

Rörelseresultat

2005

Övrigt5)

Loqware

2006

2005

2006

2005

2006

2005

4 060

4 301

-

-

-1 609

25

-4 053

-4 031

-1 529

-

1 176

-964

7

270

-1 529

-

-433

-939

Omsättning och resultat per affärsområde Q1-Q2 2006
(Belopp i Tkr)
Nettoomsättning
Kostnader

1)

Rörelseresultat

EMEA2)

Americas
2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

8 079

4 563

4 953

6 213

6 007

916

-

-6 318

-8 830

-8 107

-5 913

-1 921

-1 638

-1 218

-1 068

-2 982

-751

-3 544

-960

4 292

4 369

-302

-1 068

2006
Kostnader

1)

Rörelseresultat

ICAO4)

3 336

Fyrplus
Nettoomsättning

NID3)

Övrigt5)

Loqware
2005

2006

2005

2006

2005

8 496

9 191

7 800

-

-2 429

255

-8 398

-8 849

-2 870

-

1 319

-1 432

98

342

4 930

-

-1 110

-1 177

1)

I kostnader ovan ingår kostnad för sålda varor samt direkta kostnader för respektive affärsområde.

2)

Europe, Middle East and Africa

3)

National ID Card Group

4)

International Civil Aviation Organization

5)

I övrigt ingår även eliminering av koncernens internförsäljning

2005
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Med anledning av dagens delårsrapport har vi glädjen att inbjuda
investerare och journalister till följande informationstillfällen under dagen

Telefonkonferens på engelska
•
•
•

Konferensen startar kl 11:00 (CET)
För deltagande ring 08 672 81 51
Ange lösenord: Precise Biometrics

En telefonist kommer att anteckna ditt namn och ansluta dig till konferensen. Hon eller han
kommer även att ge dig information hur du skall göra om du har frågor.
Telefonkonferens på svenska
•
•
•

Konferensen startar kl 12:00 (CET)
För deltagande ring 08 672 81 50
Ange lösenord: Precise Biometrics

En telefonist kommer att anteckna ditt namn och ansluta dig till konferensen. Hon eller han
kommer även att ge dig information hur du skall göra om du har frågor.

Från Precise Biometrics deltar
•
•
•

Christer Bergman, VD och koncernchef
Niklas Andersson, CFO
Ann‐Sofi Höijenstam, Corporate Communications Manager

Besök även gärna www.precisebiometrics.com där det finns en presentation att ladda ner.

För ytterligare information
Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 0730 35 67 26 eller +1 703 405 8255
E-post christer.bergman@precisebiometrics.com
Precise Biometrics AB (huvudkontor)
Scheelevägen 19 C
223 70 Lund
Telefon: 046 31 11 00
Fax: 046 31 11 01
E-post: info@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för
autentisering med hjälp av fingeravtryck och smart kort. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och
lösenord och ökar säkerheten i ID-kort och pass. Med den egenutvecklade tekniken Precise Match-on-Card™,
har bolaget en ledande ställning inom smarta ID-kort. Via dotterbolaget Fyrplus Teknik kan Precise
Biometrics leverera kompletta biometriska lösningar, baserade på exempelvis fingeravtryck, ansiktsform och
iris, till den skandinaviska marknaden. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för passerkontroll,
för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom
finns dotterbolag i London och Washington D.C, USA. Dotterbolaget Fyrplus Teknik har huvudkontor i
Karlstad medan dotterbolaget Loqware har huvudkontor i Göteborg. Precise Biometrics är noterat på
Stockholmsbörsens O-lista (PREC A).
Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/

