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

Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 36,3 Mkr (36,2) och för tredje
kvartalet till 7,4 Mkr (7,7).

•

Resultatet för delårsperioden uppgick till ‐30,7 Mkr (‐27,0) och för tredje kvartalet till
‐12,0 Mkr (‐12,9).

•

Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till ‐0,42 kr (‐0,36) och för tredje kvartalet
till ‐0,16 kr (‐0,20).

•

Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 14,3 Mkr (70,9).

•

Styrelsen har utsett Thomas Marschall, att den 1 november överta rollen som VD och
koncernchef efter Christer Bergman. Sedan den 1 september arbetar Thomas Marschall i
bolaget.

•

Den 18 oktober beslutade styrelsen att, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma,
genomföra en nyemission om cirka 85 Mkr med företrädesrätt för de befintliga
aktieägarna. Emissionen är säkerställd genom avsiktsförklaringar och emissionsgarantier
(se separat pressmeddelande).

•

Bolaget har erhållit en uppföljningsorder från US Department of State värd
2,3 Mkr. Ordern består av Precise Biometrics fingeravtrycks‐ och smartkorts‐läsare
Precise 200 MC och Precise 250 MC. Mer än 2 000 läsare kommer att levereras under det
fjärde kvartalet.

•

Precise 250 MC har blivit godkänd på den amerikanska listan GSA APL vilket innebär
att produkten uppfyller tekniska riktlinjer och krav enligt HSPD‐12 direktivet. Ett flertal
amerikanska konsortier har också installerat Precise 250 MC i sina testsystem.

•

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 Oki:s nya
produktfamiljer.

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

HTU

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för
autentisering med hjälp av fingeravtryck och smartkort. 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. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för
passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Koncernen Precise Biometrics har
dotterbolag i Sverige, Storbritannien och USA samt ett joint ventureavtal i Kina. Företagets huvudkontor finns
i Lund. Precise Biometrics är noterat på Nordiska börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs mer på
http://www.precisebiometrics.com/
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VD kommenterar delårsrapporten
Försäljningsresultatet har under tredje kvartalet påverkats av de inkörnings‐ och produktionsproblem
som lanseringen av Precise 200 serien inneburit. Även ID‐kortsprojekten runt om i världen fortsätter att
ta längre tid än vad vi tidigare förutsåg. Produktionsproblemen som vi upplevde under tredje kvartalet
är nu uppklarade och fjärde kvartalet inleds med en backlog på 4,5 miljoner kronor. Trots ovan
nämnda problem har kvartalet ändå präglats av en intensiv marknadsutveckling som helt klart visar att
biometriutvecklingen är på väg in i en ny marknadsfas.
Den positiva marknadsutvecklingen märks särskilt tydligt i USA, till exempel genom uppföljnings‐
ordern från US Department of State avseende fingeravtrycks‐ och smartkortsläsarna Precise 200 MC
och Precise 250 MC. Bedömare anser att hösten 2006 kommer att bli det definitiva genombrottet för
biometrin som teknikområde när samtliga amerikanska myndigheter måste börja utfärda smartkorts‐
baserade ID‐kort, så kallade PIV‐kort, till alla anställda och inhyrda konsulter.
Precise Biometrics har successivt byggt upp en stark och framskjuten marknadsposition för att ha en
hög beredskap inför detta stora säkerhetsprojekt som bedömare uppskattar kan komma att omfatta 10
miljoner människor. Ett viktigt steg i detta arbete togs under tredje kvartalet när vi fick den komb‐
inerade fingeravtrycks‐ och smartkortsläsaren Precise 250 MC godkänd och placerad på US General
Services Administrations, Approved Products List ( GSA APL).
Inom segmentet nationella ID‐kort har de tre order avseende ID‐kort och biometriska pass som erhölls
tillsammans med partners under årets två första kvartal inte följts av nya order under tredje kvartalet.
Ett intensivt arbete pågår dock med flera ID‐kortsprojekt som närmar sig avslut.
I Thailand bedriver Precise Biometrics en viktig bearbetning av den eftermarknad som uppstått efter att
landet påbörjat utgivningen av nationella ID‐kort. Mer än 10 miljoner kort är nu utgivna och det finns
ett växande behov av biometriska läsare och ytterligare applikationer.
Precise Biometrics affärsområde ICAO Systems (passprojekt och projekt inom reseindustrin) befinner
sig i en intressant men svårbedömd fas. Den utsatta tidsfristen (28 augusti), då EU‐länder skulle börja
utge biometriska pass och resehandlingar har många EU‐länder inte klarat att hålla, vilket tydligt visar
hur svårt det är att förutse försäljningsutvecklingen även inom detta högt prioriterade området. En
betydande händelse för affärsområdet ICAO Systems under tredje kvartalet var då Scandinavian
Airlines (SAS) i september påbörjade en testperiod för användning av Precise Biometrics teknik vid
inrikesflygningar i Sverige. Testerna har genomförts med gott resultat och affären utvecklar sig enligt
plan. Att Precise Biometrics valts som totalleverantör av SAS innebär att affärsområdet ICAO har en
mycket stark referens inför de projekt inom transport‐ och reseindustrin runt om i Europa som är på
väg in i en upphandlingsfas.
En viktig affärshändelse under tredje kvartalet var också det avtal som ingicks med Oki Electric Co,
Ltd. Avtalet har följts av en första order som innebär att Precise Biometrics teknik kommer att ingå i en
av Oki:s nya produktfamiljer. Samarbetet med OKI illustrerar på ett bra sätt hur marknaden för
biometrin konstant breddas och når helt nya marknads‐ och applikationsområden.

Omsättning och resultat
Delårsperioden januari – september 2006
Omsättningen under delårsperioden uppgick till 36,3 Mkr (36,2). Koncernens nettoresultat för
delårsperioden uppgick till ‐30,7 Mkr (‐27,0). Rörelsekostnaderna för delårsperioden, exklusive kostnad
för sålda varor uppgick till 50,3 Mkr (40,4), inklusive avskrivningar och nedskrivningar på 7,1 Mkr (6,0)
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och aktivering av kostnader för utvecklingsarbete på 3,3 Mkr (3,7). Resultat per aktie (genomsnittligt
antal aktier) under delårsperioden uppgick till ‐0,42 (‐0,36). Bruttomarginalen uppgick till 54% jämfört
med 38% under motsvarande period föregående år, vilket främst beror på ökad licensförsäljning.
Tredje kvartalet juli ‐ september 2006
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 7,4 Mkr (7,7). Bruttomarginalen uppgick till 41%
jämfört med 32% under motsvarande period föregående år. Koncernens nettoresultat för tredje
kvartalet uppgick till ‐12,0 Mkr (‐12,9). Rörelsekostnaderna exklusive kostnad för sålda varor uppgick
till 15,3 Mkr (15,3), inklusive avskrivningar på 2,1 Mkr (2,0) och aktivering av kostnader för
utvecklingsarbete på Mkr 1,2 (0,8). Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för tredje kvartalet
uppgick till‐0,16 kr (‐0,20). Vid utgången av andra kvartalet innehöll bolagets orderbok inneliggande
order om cirka 4,6 Mkr.
Finansiering och likviditet
Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2006 till 80,7 Mkr (117,6) och eget kapital/aktie till
1,11 kr (1,64).
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till ‐8,2 Mkr (‐6,7). Likvida medel
uppgick vid delårsperiodens slut till 14,3 Mkr (70,9). Styrelsen har beslutat att, förutsatt godkännande
av extra bolagsstämma, genomföra en nyemission om cirka 85 miljoner kronor med företrädesrätt för
de befintliga aktieägarna.
Marknad och försäljning
Americas
Säljvolymerna på den amerikanska marknaden har varit på samma nivå som föregående kvartal, men
intresset för Precise Match‐on‐Card™ tekniken utanför det sedan tidigare etablerade samarbetet med
US government har ökat. Nu ser Precise Biometrics ett ökat intresse från många andra håll framförallt
när det gäller program inom vården har intresset stigit.
En mycket viktig händelse för affärsområdet var när produkten Precise 250 MC vid kvartalet slut
godkändes för köp av de federala amerikanska myndigheterna och därmed listades på the US General
Services Administrations (GSA) Approved Products List (APL). När produkterna hamnar på denna
lista, som kan liknas vid en inköpsguide, innebär det att de uppfyller myndigheternas specifikationer
för användande inom HSPD‐12 program och därmed kan myndigheter köpa bolagets produkter med
vetskap om att de garanterat uppfyller kraven. Dessutom har ett flertal amerikanska konsortier redan
installerat Precis 250 MC i sina testsystem.
Under tredje kvartalet erhöll affärsområdet en betydande uppföljningsorder från US Department of
State avseende fingeravtrycks‐ och smartkortsläsarna Precise 200 MC och Precise 250 MC.
Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 4,6 Mkr (10,5) och rörelseresultatet uppgick
till ‐4,9 Mkr (‐1,8).
Affärsområdets omsättning för tredje kvartalet uppgick till 1,3 Mkr (2,4) och rörelseresultatet uppgick
till ‐2,0 Mkr (‐1,1).
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EMEA
Under det tredje kvartalet har marknadsaktiviteterna varit fortsatt höga. Bolaget har arbetat i ett flertal
projekt tillsammans med stora bolag såsom Swisscom och även ett EU‐projekt har aktiverats. De
testprojekt som startats upp tidigare under året befinner sig nu i en viktig utvärderingsfas och
förutsättningarna är goda för försäljning under kommande kvartal. Genomgående är intresset mycket
stort för biometri och fingeravtrycksigenkänning i synnerhet inom kund‐ och marknadssegment som
kännetecknas av mycket höga säkerhetskrav.
Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 6,9 Mkr (6,0) och rörelseresultatet uppgick
till ‐4,2 Mkr (‐0,9).
Affärsområdets omsättning för tredje kvartalet uppgick till 2,4 Mkr (1,1) och rörelseresultatet uppgick
till ‐0,7 Mkr (‐0,2).
NID‐kortsgruppen
Inom nationella ID‐kortgruppen befinner sig ett flertal projekt i en slutfas och förväntas resultera i
order under det kommande kvartalet. Under tredje kvartalet har inga nya order avslutats.
I de länder som inför nationella ID‐kort uppstår en viktig eftermarknad för Precise Biometrics. I
Thailand är mer än 10 miljoner kort utgivna och det finns ett växande behov av läsare och ytterligare
applikationer.
Under kvartalet har också samarbetet och relationerna stärkts med såväl systemintegratörer som
smartkortstillverkare över hela världen. Detta arbete har särskilt hög prioritet sett mot bakgrund av att
många ID‐kortsprojekt närmar sig en slutlig upphandlingsfas.
Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 6,3 Mkr (6,0) och rörelseresultatet uppgick
till 3,3 Mkr (3,5).
Affärsområdets omsättning för tredje kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0) och rörelseresultatet uppgick
till ‐1,0 Mkr (‐0,9).
ICAO Systems
I september startade Scandinavian Airlines, SAS, testerna för att med Precise Biometrics biometriteknik
förenkla bagageincheckningen för resenärerna och svara upp mot Luftfartsverkets skärpta
säkerhetskrav. Testet startade i Luleå vid Kallax flygplats och möttes av positiva reaktioner från
resenärerna. Efter Kallax flygplats förväntas Precise Biometrics biometriteknik stegvis att införas vid
inrikesflygningar på landets flygplatser.
Att Precise Biometrics valts som totalleverantör av SAS innebär att affärsområdet ICAO har en mycket
stark referens när andra flygbolag runt om i världen vill öka genomströmningen av passagerare och
dessutom öka säkerheten genom användandet av biometri.
Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 2,0 Mkr (0,0) och rörelseresultatet uppgick
till ‐0,6 Mkr (‐1,9).
Affärsområdets omsättning för tredje kvartalet uppgick till 1,1 Mkr (0,0) och rörelseresultatet uppgick
till ‐0,3 Mkr (‐0,6).
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Fyrplus
Under kvartalet har intensivt arbete pågått i biometriprojektet för SAS. Tidplanen har varit snäv men
alla leveranser har skett i tid och SAS kunde köra igång systemet som planerat på Kallax flygplats i
Luleå i mitten av september. För att testa prestanda och samla in resenärernas synpunkter kring
användningen av biometri gick systemet under månaden i skarp miljö. Resenärerna och SAS som
beställare har varit mycket nöjda. Under oktober kommer utvärdering att ske och beslut om fortsatt
utrullning att tas.
Omfattningen av uppdrag till kunder inom försvar, telekom och läkemedel har under kvartalet varit på
samma nivå som föregående kvartal.
Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 11,7 Mkr (13,1) och rörelseresultatet
uppgick till 0,3 Mkr (1,2).
Affärsområdets omsättning för tredje kvartalet uppgick till 3,2 Mkr (3,9) och rörelseresultatet uppgick
till 0,2 Mkr (0,5).
Kina (Loqware)
Verksamheten i Kina fortsätter att utvecklas, dock har det tagit längre tid att enas om affärsmålen än
vad bolaget förväntade sig i början av året. På ägarnivå för vi diskussioner med vår partner, Smart
Unicorn Group, om viss bolagsformalia i samband med etableringen och vissa transaktioner i den
ursprungliga affärsuppgörelsen, som ännu ej har slutförts. Dessa diskussioner förväntas vara avslutade
under fjärde kvartalet.
På grund av de ovan nämnda förseningarna har bolaget uppdaterat sin värdering av investeringen i
Kina och kommit fram till att det inte föreligger något behov för justering av bokförda värden.
Affärsområdets omsättning för delårsperioden uppgick till 7,8 Mkr och rörelseresultatet uppgick till 4,1
Mkr.
Eftersom produktutbudet ännu inte är helt definierat, uppgick affärsområdets omsättning för tredje
kvartalet till 0,0 Mkr och rörelseresultatet uppgick till ‐0,8 Mkr.

Framtidsutsikter och marknadstrender
Inför det fjärde kvartalet har bolaget kommit till rätta med de leveransproblem som orsakade problem
under det tredje kvartalet och företagets orderstock, som vid tredje kvartalets slut uppgick till mer än
4,5 Mkr, kommer att levereras under fjärde kvartalet.
Under det andra och tredje kvartalet kunde Precise Biometrics notera flera händelser som stärkt
bolagets marknadspositon i USA. En av dessa händelser är när Precise Biometrics som ytterligare ett
led i partnerstrategin blev medlem i det amerikanska konsortiet, HSPD‐12 Interoperability Consortium
i slutet av andra kvartalet. Ett flertal konsortier har också installerat fingeravtrycks‐ och smartkorts‐
läsaren Precise 250 MC i sina testsystem. Under tredje kvartalet fick Precise Biometrics samma produkt,
Precise 250 MC, godkänd och placerad på US General Services Administrations (GSA) Approved
Products List (APL). Även produkten Precise 200 MC är godkänd och finns med på listan. Att bolaget
finns med på denna lista är särskilt betydelsefullt, eftersom de amerikanska myndigheterna använder
listan som en inköpsguide.
På marknaden för nationella ID‐kort bedöms framtidsutsikterna som mycket goda då marknads‐
trenden är en allt intensivare projektaktivitet i ett antal länder. Eftersom många av projekten kräver
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politisk förankring har ett flertal av dessa projekt försenats, vilket gör att det fortfarande är svårt att
tidsbestämma nationella ID‐kortsprojekt. Bolagets tidigare bedömning om ytterligare 3‐4 avslutade
projekt under innevarande år kommer därför inte att kunna infrias. Dock har vi inte förlorat något
projekt utan dessa projekt är försenade till 2007. Intressant är också den eftermarknad, efterfrågan på
exempelvis läsare och ytterligare applikationer, som kommer att uppstå i de länder som påbörjat
utgivningen av nationella ID‐kort, såsom Thailand.
Genom SAS ordern ser Precise Biometrics en ny öppning inom flygbranschen avseende passprojekt och
resehandlingar. De nya kraven på säkerhetskontroll som ställs av bland annat EU gör att Precise
Biometrics kan dra fördel av att redan ha en beprövad lösning att erbjuda flygbolagen.
På den kinesiska marknaden ser Precise Biometrics en stor framtidspotential genom samarbetet med
Smart Unicorn Solutions. Där förutser bolaget att affärsuppgörelser kommer att slutföras med ett
positivt resultat.
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. Bolaget är på väg in i en ny fas med en ny ledning, en affärs‐
verksamhet fokuserad på specifika områden och ökad kostnadseffektivitet för att kraftigt förbättra
lönsamheten.
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 Lund. Per den 30 september 2006 hade koncernen 68 (67) anställda, 59 i Sverige, 8 i USA
och övriga 1 i Storbritannien. Av de anställda var 49 (53) män och 19 (14) kvinnor.
Uppgörelsen med den avgående VD:n, Christer Bergman, innebär att han står till bolagets förfogande
fram till den 30 september 2007, vilket sammanfaller med den tidsperiod som lön kommer att utbetalas.
Detta innebär att inga avsättningar gjorts i bokslutet för kostnader i samband med frånträdet. De
huvudsakliga villkoren för den tillträdande VD:n innebär att han uppbär fast lön och förmåner upp‐
gående till ca 1,6 Mkr på årsbasis. En resultatbaserad bonus som uppgår till max 35% av fast lön, samt
pensionsavsättningar om 15% av fast lön.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Under delårsperioden har koncernen investerat 1,0 Mkr (0,4) i materiella anläggningstillgångar.
Under tredje kvartalet har koncernen investerat 0,6 Mkr (0,2) i materiella anläggningstillgångar.
Aktivering och avskrivningar av utvecklingsarbete
Under delårsperioden har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 3,3 Mkr (3,7). Avskrivningar av
aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under delårsperioden till 2,9 Mkr (5,0).
Under det tredje kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 1,2 Mkr (0,8).
Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under kvartalet till 1,0 Mkr (1,5).

Sida 7 av 14
Lund den 19 oktober 2006

Patent
Precise Biometrics har totalt 28 godkända patent, varav 13 i Sverige. Dessutom har bolaget för
närvarande 36 patentansökningar baserade på 15 uppfinningar.
Aktien
Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O‐lista sedan den 3 oktober 2000 som sedan den 2
oktober 2006 ersattes av den nordiska börsen och där är bolaget noterat på Small Cap listan.
Det totala antalet registrerade aktier var vid kvartalets slut 72 915 450. Under delårsperioden var den
genomsnittliga omsättningen 2 253 Tkr/dag och aktien har varierat mellan 4,42 kronor och 7,45 kronor.
Under det tredje kvartalet var den genomsnittliga omsättningen per dag 2 843 Tkr och aktien har
noterats mellan 5,80 kr och 7,75 kr.

De fem största ägarna per den 30 september 2006
Namn

Andel av aktiekapital och röster

Eden Capital Ltd

8,2 %

Odin fonder

5,2 %

Fjärde AP‐fonden

4,6 %

Storebrand fonder

4,5 %

Banco fonder

3,4 %

Källa: SIS Ägarservice

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för delårsperioden uppgick till 19,1 Mkr (19,7). Rörelseresultat före skatt för
delårsperioden uppgick till ‐25,4 Mkr (‐19,1).
Moderbolagets omsättning för tredje kvartalet uppgick till 5,2 Mkr (2,8). Rörelseresultat före skatt för
tredje kvartalet uppgick till ‐7,7 Mkr (‐9,2).
Vid utgången av delårsperioden var 35 personer anställda i moderbolaget. Likvida medel vid tredje
kvartalets utgång uppgick till 10,6 Mkr (67,3). Moderbolaget har inga skulder till kreditinstitut vid
tredje kvartalets slut. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har gjorts med 1,0 Mkr (0,4).
Under delårsperioden har kostnader för utvecklingsarbete aktiverats med 2,8 Mkr (3,7) och under
tredje kvartalet med 1,1 Mkr (0,8).
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Nomineringskommitté
Enligt beslut fattat på bolagets ordinarie bolagsstämma den 26 april 2004, har en nomineringskommitté
inrättats. Nomineringskommittén består, av Svein Karlsson (Odin fonder), Tom Henderson (Eden
Capital Ltd), Stefan Johnson (Fjärde AP‐fonden), och Leif Eriksröd (Storebrand fonder), vilka
representerar de fyra största aktieägarna i bolaget per den 30 september. Dessutom ingår styrelsens
ordförande Lars Grönberg, som även är sammankallande.
Kommande rapporttillfällen
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 19 oktober 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 september 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 19 oktober 2006

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Dan Andersson

Åke Christiansson

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Huvudansvarig
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Resultaträkning, koncernen
(Belopp i Tkr)

Nettoomsättning

Q3

Q3

Q1-Q3

Q1-Q3

HELÅR

2006

2005

2006

2005

2005

7 403

7 738

36 298

36 223

45 053

Kostnad för sålda varor

-4 391

-5 255

-16 865

-22 588

-28 907

Bruttoresultat

3 012

2 483

19 433

13 635

16 146

Försäljningskostnader

-9 212

-6 639

-30 723

-22 839

-32 733

Administrationskostnader

-3 570

-2 799

-10 914

-7 694

-10 081

FoU kostnader

-3 188

-4 540

-9 974

-13 358

-17 617

685

-1 329

-1 002

3 485

3 860

0

-

2 341

-

-

-15 285

-15 307

-50 272

-40 406

-56 571

-12 273

-12 824

-30 839

-26 771

-40 425

256

-74

105

-192

-371

-12 017

-12 898

-30 734

-26 963

-40 796

-3

2

-1

3

-238

-12 020

-12 896

-30 735

-26 960

-41 034

-0,16

-0,20

-0,42

-0,43

-0,63

-0,16

-0,20

-0,42

-0,43

-0,63

Andra intäkter och värdeförändringar
Andel av vinst/förlust i intresseföretag

Rörelseresultat
Finansiella kostnader/intäkter

Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

Resultat per aktie, Kr
Resultat per aktie, Kr (efter utspädning)

Sida 11 av 14
Lund den 19 oktober 2006

Balansräkning, koncernen
(Belopp i Tkr)

2006-09-30

2005-09-30

2005-12-31

24 685

33 624

25 556

2 572

2 069

2 312

151

-

151

34 131

-

-

-

-

8 752

5 584

10 243

8 588

16 343

18 882

17 988

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

5 198

4 214

3 128

14 340

70 949

59 230

103 004

139 982

125 705

104 404

Eget kapital och skulder
Eget kapital

80 718

117 638

Långfristiga skulder

-

2 443

-

Kortfristiga skulder

22 286

19 901

21 301

103 004

139 982

125 705

9 115

6 715

9 115

-

-

-

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Kassaflödesanalys, koncernen
(Belopp i Tkr)

Q3

Q3

Q1-Q3

Q1-Q3

Helår

2006

2005

2006

2005

2005

Kassaflöde för den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

-12 694

-5 127

-29 324

-16 320

-27 530

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

4 515

-1 568

3 964

-9 612

-6 993

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-8 179

-6 695

-25 360

-25 932

-34 523

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-502

-8 507

-19 530

-17 923

-21 267

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

62 327

0

69 972

70 188

Periodens kassaflöde

-8 681

47 125

-44 890

26 117

14 398

Likvida medel vid periodens början

23 021

23 824

59 230

44 832

44 832

Likvida medel vid periodens slut

14 340

70 949

14 340

70 949

59 230
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Nyckeltal, koncernen
2006-09-30

2005-09-30

2005-12-31

2004-12-31

19 179

84 387

67 633

49 326

161%

473%

377%

464%

78%

84%

83%

84%

-

-

neg

neg

80 718

120 081

104 404

67 769

Rörelsekapital (Tkr)
Kassalikviditet
Soliditet
Räntabilitet på eget kapital
Sysselsatt kapital (Tkr)
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat per aktie (Kr)
EBITDA (Tkr)
Eget kapital per aktie (Kr)
Antal aktier

-

-

neg

neg

-0,42

-0,36

-0,63

-0,65

-25 326

-16 253

-27 062

-25 878

1,11

1,64

1,45

1,11

72 915 450

71 719 200

71 790 450

60 915 450

Antal anställda vid periodens utgång

68

67

69

35

Genomsnittligt antal anställda under perioden

68

62

65

34

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 74 215 450
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)

Ingående eget kapital
Nyemission
Optioner

Q1-Q3

Q1-Q3

Helår

2006

2005

2005

104 404

67 769

67 769

7 819

75 960

76 537
262

-

420

-770

449

870

Periodens resultat

-30 735

-26 960

-41 034

Belopp vid periodens utgång

80 718

117 638

104 404

Omräkningsdifferens
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Omsättning och resultat per affärsområde Q3 2006
(Belopp i Tkr)

EMEA2)

Americas

NID3)

ICAO4)

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

1 294

2 408

2 369

1 085

39

0

1 113

-

Kostnader 1)

-3 261

-3 503

-3 049

-1 282

-1 053

-867

-1 454

-554

Rörelseresultat

-1 967

-1 095

-680

-197

-1 014

-867

-341

-554

Nettoomsättning

Fyrplus

Kostnader 1)

Övrigt5)

Loqware

2006

2005

2006

2005

2006

3 220

3 904

-

-

-631

341

-3 053

-3 427

-820

-

1 924

-708

167

477

-820

-

1 293

-367

Nettoomsättning
Rörelseresultat

2005

2005

Omsättning och resultat per affärsområde Q1-Q3 2006
(Belopp i Tkr)

1)

Rörelseresultat

2005

2006

2005

2006

2005

2006

10 487

6 932

6 038

6 252

6 007

2 029

-

-9 531

-12 333

-11 156

-6 907

-2 974

-2 505

-2 672

-1 910

-4 901

-1 846

-4 224

-869

3 278

3 502

-643

-1 910

2006
Kostnader

1)

ICAO4)

2006

Fyrplus
Nettoomsättning

NID3)

4 630

Nettoomsättning
Kostnader

EMEA2)

Americas

Övrigt5)

Loqware
2005

2006

2005

2006

2005

11 716

13 095

7 800

-

-3 060

596

-11 451

-11 916

-3 690

-

3 215

-2 142

265

1 179

4 110

-

155

-1 546

Rörelseresultat
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
Thomas Marschall, (VD och koncernchef fr o m den 1 november 2006)
Niklas Andersson, CFO
Ann‐Sofi Höijenstam, Corporate Communications Manager

Besök även gärna www.precisebiometrics.com/presentationer 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 smartkort. 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. Produktsortimentet inkluderar bland annat system för
passerkontroll, för access till datorer och nätverk samt ID-kort och pass. Koncernen Precise Biometrics har
dotterbolag i Sverige, Storbritannien och USA samt ett joint ventureavtal i Kina. Företagets huvudkontor finns
i Lund. Precise Biometrics är noterat på Nordiska börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs mer på
http://www.precisebiometrics.com/

