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STÄRKT KASSAFLÖDE OCH POSITIVA
MARKNADSTRENDER INFÖR 2009

•

Koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 45,9 Mkr (24,8) och för
fjärde kvartalet till 11,5 Mkr (8,1).

•

Resultatet för räkenskapsåret uppgick till ‐54,2 Mkr (‐35,3) före skatt och för fjärde
kvartalet till ‐35,8 Mkr (‐9,8). Resultatet har påverkats negativt med ‐29,7 Mkr för
nedskrivning av värdet på engagemanget i Smart Unicorn Solutions i fjärde kvartalet.
Justerat för nedskrivningen uppgick resultatet till ‐24,5 Mkr (‐35,3) respektive –6,1 Mkr
(‐9,8).

•

Resultat per aktie för räkenskapsåret uppgick till ‐0,54 kr (‐0,35) och för fjärde kvartalet
till ‐0,35 kr (‐0,10).

•

Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets slut till 11,3 Mkr (32,5). Kassaflödet under
fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr.

•

Precise Biometrics levererar Match‐on‐Card till ännu ett nationellt ID‐kortsprogram och
erhåller en order för den första fasen i projektet. Projektet gäller ett utomeuropeiskt land
och det totala värdet för Precise Biometrics har potential att uppgå till 24 Mkr under en
fyraårsperiod, baserat på nuvarande utrullningsplan.

•

Precise Biometrics får uppföljningsorder från Swisscom värd 2,4 Mkr som levererats
under fjärde kvartalet med full leverans innan årets utgång. Ordern innehåller både
tangentbord med fingeravtryckssensorer och licenser av Precise BioMatch™.

•

Precise Biometrics får utmärkelse som internationellt erkänd nyckelspelare i
biometribranschen genom att utnämnas till vinnare av 2008 års ʺGlobal Frost & Sullivan
Award for Emerging Company of the Yearʺ, baserat på företagets unika metod för
verifiering av personer, Precise Match‐on‐Card™. Utmärkelsen baseras på aktuella
analyser av fingeravtrycksmarknaden.

•

Precise Biometrics har valt att skriva ner värdet på engagemanget i det delägda kinesiska
bolaget Smart Unicorn Solutions som inte nått upp till förväntningarna. Precise Biometrics
kommer under 2009 fortsätta finna möjligheter som ska generera affärer i Kina.

För ytterligare information
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10
E-post Hthomas.marschall@precisebiometrics.comH
Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47
E-post Hpatrik.norberg@precisebiometrics.com
Precise Biometrics är ett innovativt företag som erbjuder lösningar för igenkänning av fingeravtryck för att
säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics
snabb, exakt och säker verifiering. Vår kärnteknik Precise BioMatchTM integreras lätt i system för ID- och
bankkort, säkerhetskretsar, access till datorer, nätverk och fysisk passerkontroll. Vi verkar på en global
marknad och vår teknik är licensierad till mer än 80 miljoner användare över hela världen. Koncernen Precise
Biometrics har dotterbolag i Sverige Storbritannien, Hongkong och USA, samt ett delägt bolag i Kina.
Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise Biometrics är listade på Nordiska Börsen i Stockholms small cap
lista (PREC). Läs mer på Hhttp://www.precisebiometrics.com/
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Intervju med Thomas Marschall, VD, Precise Biometrics
Hur ser du på året som gått?
– År 2008 har varit ett mycket intressant år! Viktigast av allt är att vi
håller den plan vi lade i slutet av 2006. Vi har ökat vår försäljning
med cirka 85 % och även vår bruttomarginal är kraftigt förbättrad,
vilket gör 2008 till ett av de bästa åren i företagets historia.
Bidragande faktorer är ökad licensförsäljning och överlag mer fokus
på lönsamma affärer, vilket bidrog till att vi också nådde break‐even
under det tredje kvartalet.
Det starka tredje kvartalet bidrog dessutom till ett positivt kassaflöde i årets sista kvartal. Det är
ett flertal order med värden kring ett par miljoner som har varit orsaken till det förbättrade
resultatet. Vi kommer fortsätta att ta order i denna storleksordning, vilket innebär att det blir ett
stort genomslag på resultatet när vi också tar in någon av de större order som vi förväntar oss.
I vilken riktning har marknaden utvecklats?
– Världens ledande tillverkare av smarta kort har vid flera tillfällen under året pekat ut Match‐
on‐Card som en framtida nyckelkomponent i branschen. Inom segmentet ID‐kort räknar
branschen med att det år 2020 kommer att finnas 4 miljarder elektroniska ID till stor del
baserade på smartkortsteknik. Detta är ett segment där Match‐on‐Card redan är väl etablerat.
Det skapar en tro på att en marknad för Match‐on‐Card kommer att växa fram även inom
smartkortsegmenten bank, mobiltelefoni och hälsovård.
Och flygindustrin?
– Flera större flygbolag har besökt Sverige för att tillsammans med oss se hur SAS arbetar med
biometri vid incheckning av passagerare. Vi förväntar oss order från flygindustrin under 2009,
som kan leda till en snöbollseffekt inom flygindustrin. Anledningen till att jag är så positiv är
att vår Precise BioFlight™lösning – bortsett från fördelarna med ökad säkerhet och snabbare
flöde av resenärer – även kan visa att det finns stora kostnadsbesparingar att göra för
flygbolagen. Användning av biometri leder till färre utställda boardingkort, snabbare
incheckning och mindre personalbehov.
Hur ser det ut i Kina?
– Trots mycket hårt arbete under hela 2008 realiserades inte förväntningarna på Smart Unicorn
Solutions under 2008. Detta, kombinerat med en generellt negativ utveckling i Kina i spåren av
den rådande finanskrisen, har lett oss till att under fjärde kvartalet skriva ned värdet på
engagemanget. Vi ser fortfarande möjligheter och har förhoppningar om att våra relationer i
Kina kan skapa affärer för oss.
Hur många nationella ID‐kortsprojekt räknar du med 2009?
– Vi deltar i ett flertal nationella ID‐kortsupphandlingar – varav några följer med från 2008.
Fördelen med den typen av projekt är att de inte är speciellt konjunkturkänsliga. Å andra sidan
är beslutsprocesserna långa och politiska förändringar kan komplicera projekten eftersom det
är regeringar som tar besluten. Vi förväntar oss ett antal nya projekt under året. Det är dock
viktigt att påpeka att antalet projekt är sekundärt i relation till den viktigaste frågan, nämligen
projektvolym.

Sida 3 av 17
Lund den 5 februari 2009

Hur ser det framtida kapitalbehovet ut?
– För närvarande ser vi inget behov av ytterligare kapitalförstärkning. På grund av den starka
försäljningen under 2008 och en positiv valutaeffekt uppnådde vi ett positivt kassaflöde under
årets sista kvartal. Under det fjärde kvartalet tecknade vi en kredit som vi kan utnyttja vid
behov. Krediten är fortfarande outnyttjad, vilket i kombination med en hög aktivitetsnivå gör
att vi känner oss säkra med vår likviditetssituation.
Har finanskrisen påverkat affärerna?
– För oss innebär finanskrisen främst att både kunder och leverantörer stramar upp kring
likviditetsfrågor. Krav på kassaflöde relaterat till leveranser har ökat, vilket innebär att alla led
ser över och skärper sina betalningsvillkor. Det innebär att även vi ställer upp nya, tuffare
betalningsvillkor för våra kunder.
Vilka är Precise Biometrics styrkefaktorer just nu?
– Precise Biometrics har hittills vunnit alla de upphandlingar inom Match‐on‐Card för
nationella ID‐kort som gjorts i världen sedan 2005. När efterfrågan tar fart och breddas till nya
segment är vi därför den starkaste spelaren på marknaden med välbeprövad teknik och starka
referenser. Under året har vi byggt upp ett nytt starkt team som utgörs av en mycket bra
kombination av nya medarbetare och personer som varit i företaget ett flertal år. Deras
kunskap, erfarenhet och engagemang är avgörande kommande års verksamhet. Dessutom är
vår likviditetssituation bättre än på länge.
Gör ni vinst 2009?
– Genomförandet av den strategi som lades fast under slutet av 2006 följer planen både resultat‐
och tidsmässigt. Det finns dock osäkerhet i hur lång tid det tar innan avgörande order läggs. På
grund av den rådande osäkerheten på marknaden kommer jag inte att kunna ge något besked
förrän senare under året. Det beror också på att ett antal projekt avgörs under andra hälften av
året. Min bedömning är dock att ett break‐even resultat 2009 är möjligt, trots lågkonjunkturen.
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Omsättning och resultat
Räkenskapsåret 2008
Omsättningen under räkenskapsåret uppgick till 45,9 Mkr jämfört med 24,8 Mkr under föregående år.
Bruttomarginalen uppgick till 49 % (36).
Koncernens nettoresultat för räkenskapsåret uppgick till ‐54,2 Mkr (‐35,3). Resultatet har påverkats
negativt med –29,7 Mkr för nedskrivning av värdet på engagemanget i Smart Unicorn Solutions i fjärde
kvartalet. Justerat för nedskrivningen uppgick resultatet till –24,5 Mkr (‐35,3). Rörelsekostnaderna för
räkenskapsåret, exklusive kostnad för sålda varor och resultatandelar i intressebolag, uppgick till ‐46,4
Mkr (‐44,2), inklusive avskrivningar och nedskrivningar på 2,8 Mkr (5,1) och aktivering av kostnader
för utvecklingsarbete på 1,6 Mkr (0,6).
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) under året uppgick till ‐0,54 kr (‐0,35).
Fjärde kvartalet oktober‐december 2008
Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 11,5 Mkr jämfört med 8,1 Mkr under motsvarande
period föregående år. Bruttomarginalen uppgick till 51 % (33).
Koncernens nettoresultat för fjärde kvartalet uppgick till ‐35,8 Mkr (‐9,8). Resultatet har påverkats
negativt med ‐ 29,7 Mkr för nedskrivning av värdet på engagemanget i Smart Unicorn Solutions i fjärde
kvartalet. Justerat för nedskrivningen uppgick resultatet till ‐6,1 Mkr (‐9,8). Rörelsekostnaderna,
exklusive kostnad för sålda varor och resultatandelar i intressebolag, uppgick till ‐12,3 Mkr (‐11,9),
inklusive avskrivningar och nedskrivningar på 0,7 Mkr (1,8) och aktivering av kostnader för
utvecklingsarbete på 0,2 Mkr (0,2).
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för fjärde kvartalet uppgick till ‐0,35 kr (‐0,10).
Finansiering och likviditet
Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2008 till 16,0 Mkr (71,2) och eget kapital/aktie till
0,16 kr (0,70).
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till ‐19,8 Mkr (‐36,6). Likvida medel uppgick
vid räkenskapsårets slut till 11,3 Mkr (32,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde
kvartalet uppgick till 4.0 Mkr.
Företaget har under kvartalet fått en kreditfacilitet på 15 Mkr på plats, vilken kan utnyttjas vid behov.
Vid årets utgång är denna kreditfacilitet outnyttjad.
Geografiska marknader – Händelser under fjärde kvartalet
Under kvartalet har Precise Biometrics vunnit upphandlingen av Match‐on‐Card för ytterligare ett land.
Det är det femte landet som väljer Precise Match‐on‐Card™. Precise Biometrics dominerande ställning
bekräftas av att företaget har vunnit alla nationella ID‐kortsupphandlingar som specificerat Match‐on‐
Card sedan upphandlingen av det nationella ID‐kortet i Thailand år 2005.
Varje år i november går världens största smartkortsevent av stapeln, Cartes i Paris. Precise Biometrics
deltog genom sitt medlemskap i branschorganisationen Silicon Trust i en monterplats på
chiptillverkaren Infineons utställningsområde. Genom att ställa ut och även delta som talare, förstärker
Precise Biometrics sin ställning i smartkortsbranschen, både bland existerande och potentiella partners
och slutkunder inom bland annat myndigheter och banker.
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Frost and Sullivan utnämde i oktober Precise Biometrics till en nyckelspelare inom biometribranschen,
”2008 Global Frost & Sullivan Award for Emerging Company of the Year”. Nomineringen motiveras
med att företaget genom rätt produkterbjudande, goda partnerskap och hög servicenivå har etablerat
Match‐on‐Card som en viktig teknik på biometrimarknaden.
Under kvartalet har de viktigaste order kommit från Europa bland annat genom Swisscoms beställning
på ytterligare biometriska tangentbord och Precise BioMatch™ mjukvara för att fortsätta sin utrullning
av lösningen till företagets anställda. Kvartalet har i alla regioner till stor del präglats av uppföljnings‐
order från befintliga partners.
Geografiska marknader – Sammanfattning 2008
Precise Biometrics vann andra pris i SIMagine i februari, en global tävling som syftar till att hitta nya
applikationer för SIM‐kort på telefoner utrustade med den kontaktlösa tekniken NFC (Near Field
Communication). I takt med att allt fler funktioner läggs på SIM‐korten ökar även kraven på säkerhet,
där kombinationen av fingeravtrycksigenkänning och SIM‐kort ger möjligheten att genomföra säkra
transaktioner såsom betalningar och olika former av identifiering med hjälp av mobiltelefonen.
Under året blev Precise Biometrics ombedd att delta i det EU‐finansierade projektet TURBINE (TrUsted
Revocable Biometric IdeNtitiEs). Precise Biometrics medverkan är finansierad med cirka 6.0 Mkr under
en treårsperiod.
Europa
Europa har stått för den högsta försäljningen under året. Detta beror både på utrullningen av ID‐kortet i
Portugal som genererar försäljning vad gäller licenser, support och hårdvara samt en mängd mindre
ordrar genom olika partners.
Bland de största slutkunderna finns Swisscom som under några års tid kontinuerligt har utökat sin
användning av fingeravtrycksteknik och biometriska tangentbord.
Nordamerika
Nordamerika har stått för en stor del av årets försäljning bland annat genom stora ordrar för mjukvara
och tjänster till den återkommande kunden US Department of State (Utrikesdepartementet) och licenser
och hårdvara till USAs största polismyndighet, NYPD (New York Police Department).
Även ordrar till kunder som NASA, TWIC (Transport Workers Identification Credential), FAA (Federal
Aviation Authority) och FRAC (First Responders Authentication Credential) bidrar till regionens
försäljningssiffror för året.
Mellanöstern & Afrika
I Mellanöstern & Afrika har arbetet med att positionera Precise Match‐on‐Card™ i pågående och
potentiella upphandlingar för ID‐kortsprojekt varit i fokus, då regionen är mycket aktiv inom detta
område.
Under året har uppföljningsordrar till ett pågående ID‐kortsprojekt för myndighetsanställda dominerat
försäljningen i regionen.
Asien
Asien har under året haft en låg försäljning men desto mer aktivitet. Genom att vara mer närvarande på
marknaden med eget kontor i Hong Kong har året framför allt präglats av uppbyggnad av nätverk och
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partnersamarbeten i ett par utvalda länder. Efterfrågan på Match‐on‐Card har också ökat markant
under året, både från privat och offentlig sektor, vilket indikerar en stor tillväxtpotential.
De viktigaste aktiviteterna i regionen har omfattat samarbete och avtal med tillverkare av
fingeravtrycksläsare där Precise BioMatch™ Embedded‐tekniken byggs in i tredjepartsläsare,
samarbetet med OKI samt med systemintegratören för det thailändska ID‐kortet och utvidgningen av
dess användningsområden.
Latinamerika
Precise Biometrics marknadsbearbetning i regionen sker framförallt genom partners. Med hjälp av
företrädesvis smartkortsföretag och systemintegratörer med lokal närvaro kan Precise Biometrics
bevaka marknadsutvecklingen och understödja partners aktiviteter inom de pågående och potentiella
projekt som finns i regionen. Fokus för regionen ligger på större ID‐kortsprojekt för såväl länder som
företag.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för räkenskapsåret uppgick till 30,8 Mkr (12,4). Rörelseresultat före skatt för
räkenskapsåret uppgick till ‐54,6 Mkr (‐32,7). Resultatet har påverkats negativt med –29,7 Mkr för
nedskrivning av värdet på engagemanget i Smart Unicorn Solutions i fjärde kvartalet. Justerat för
nedskrivningen uppgick resultatet till –24,9 Mkr (‐32,7).

Moderbolagets omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 8,0 Mkr (4,7). Rörelseresultat före skatt för
fjärde kvartalet uppgick till ‐31,1 Mkr (‐7,9).
Vid utgången av räkenskapsåret var 28 personer anställda i moderbolaget.
Likvida medel vid fjärde kvartalets utgång uppgick till 9,3 Mkr (27,8). Moderbolaget har inga
skulder till kreditinstitut vid fjärde kvartalets slut. Investeringar i materiella
anläggningstillgångar har gjorts med 0,2 Mkr (0,1).
Under räkenskapsåret har kostnader för utvecklingsarbete aktiverats med 1,6 Mkr (0,6) och
under fjärde kvartalet med 0,2 Mkr (0,2).
Organisation och personal
Precise Biometrics moderbolag har huvudkontor i Lund, Sverige. Organisationen består också
av dotterbolagen Precise Biometrics Inc. i Washington DC, USA , Precise Biometrics Asia Ltd. i
Hongkong, samt Precise Biometrics Solutions AB med kontor i Karlstad. Dessutom ingår de
vilande bolagen, Precise Biometrics UK Ltd, Precise Biometrics Services AB och Loqware
Sweden AB (under konkursförfarande).
Per den 31 december 2008 hade koncernen 44 (38) anställda, 41 i Sverige, 1 i USA och 2 i Hong Kong.
Av de anställda var 34 (28) män och 10 (10) kvinnor.
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Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Under räkenskapsåret har koncernen investerat 0,2 Mkr (0,1) i materiella anläggningstillgångar.
Under fjärde kvartalet har koncernen investerat 0,0 Mkr (0,1) i materiella anläggningstillgångar.
Aktivering och avskrivningar av utvecklingsarbete
Under räkenskapsåret har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 1,6 Mkr (0,6). Avskrivningar
och nedskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under räkenskapsåret till
2,2 Mkr (2,7), varav nedskrivningar 0,1 Mkr (1,1).
Under det fjärde kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 0,2 Mkr (0,2).
Avskrivningar och nedskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under kvartalet
till 0,6 Mkr (1,4), varav nedskrivningar 0,0 Mkr (1,1).
Patent
Koncernens långsiktiga patentstrategi har fokus på att bygga ett starkt skydd runt Precise Match‐on‐
Card™‐tekniken. Sedan 2001 har patentportföljen successivt utökats till att vid utgången
av räkenskapsåret omfatta 74 registrerade och 34 patentansökningar inom 22 olika patentfamiljer.
Enbart avseende Match‐on‐Card‐tekniken har Precise Biometrics 13 olika patentfamiljer.
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 fjärde kvartalets slut 101 220 600. Under räkenskapsåret var
den genomsnittliga omsättningen 286 Tkr/dag och aktien har varierat mellan 1,69 kr och 0,55 kr. Under
fjärde kvartalet var den genomsnittliga omsättningen 155 tkr/dag och aktien har varierat mellan 0,98 kr
och 0,55 kr.
De största ägarna per den 31 december 2008
Namn

Andel av aktiekapital

Antal aktier

Storebrand fonder

5,2 %

5 252 666

Smart Unicorn Group Ltd.

3,9%

3 988 117

Banco fonder

3,3 %

3 344 199

Swedbank Robur fonder

3,1 %

3 145 000

Källa: SIS Ägarservice
Nomineringskommitté
Enligt beslut fattat på bolagets årsstämma den 22 april 2008, ska en nomineringskommitté inrättas.
Nomineringskommittén ska minst bestå av en representant från de tre största aktieägarna per 31
augusti 2008 samt styrelsens ordförande.
Följdaktligen består nomineringskommittén av Öyvind Fjell (Storebrand fonder), Dave Q. Wu
(SmartUnicorn Group) och Kerstin Stenberg (Swedbank Robur fonder). Dessa representerar de tre
största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2008.
Dessutom ingår styrelsens ordförande Lisa Thorsted, som även är sammankallande.
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Riskfaktorer
Teknologiutveckling
Marknaden som bolaget verkar på präglas av snabba förändringar. Ny teknologi och nya aktörer
tillkommer ständigt. Bolagets teknologi måste därför i stor utsträckning accepteras av ledande
marknadsaktörer, både bland leverantörer och kunder. Marknaden måste vara mogen för att förstå och
ta till sig den nya teknologi som bolaget tillför. Detta kan innebära att större investeringar i
marknadsföring och försäljning krävs för att nå förväntade försäljningsvolymer.
Personal
Inom bolaget finns ett antal nyckelpersoner, som är viktiga för verksamheten och som besitter unik
kompetens. Skulle någon, eller några, av dessa nyckelpersoner lämna bolaget kan det, på kort sikt, ha
en negativ inverkan på verksamheten. Det är också en risk att rekrytering av ny personal till dessa
positioner kan ta tid och medföra kostnader för bolaget.
Partners
Bolaget har idag samarbeten med ett antal partners. Bland dessa ingår systemintegratörer,
smartkortstillverkare, chiptillverkare samt leverantörer av applikationer. Bolaget är beroende av dessa
samarbeten för att kunna erbjuda slutkunderna kompletta säkerhetslösningar. Det finns en risk att
något eller några av dessa partnersamarbeten avslutas eller inte når förväntat resultat, med följden att
den förväntade framtida intäkten uteblir.
Patent och immateriella rättigheter
Det är viktigt för bolaget att skydda sin teknologi genom patent eller andra immateriella rättigheter, för
att på så sätt behålla sitt teknikförsprång och skapa möjligheter för framtida licensintäkter. Bolaget
arbetar därför med en aktiv patentstrategi som innebär att man söker patent för strategiskt viktiga
uppfinningar i de länder som bedöms relevanta.
Konkurrenter
Bolaget är verksamt på marknaden för biometri och konkurrensen på denna marknad är hård. De
konkurrerande företagen kan ha betydligt större finansiella och industriella resurser till sitt förfogande
än bolaget. Det kan inte uteslutas att konkurrensen från denna typ av aktörer kan leda till minskad
marknadsandel och/eller sämre lönsamhet för Precise Biometrics.
Prognossäkerhet
Bolaget verkar på en marknad som befinner sig i ett tidigt skede och som karakteriseras av långa
införsäljningar vilket medför en prognososäkerhet. En tidigare eller senareläggning av ordrar kan
innebära en avsevärd påverkan på årsomsättningen och resultatet.
Kassaflöde
Bolaget arbetar hårt för att minimera den tid bolaget idag binder kapital, bland annat lager och
kundfordringar. För att minska den risk som en sådan kapitalbindning kan innebära, har bolaget aktivt
arbetat med att förbättra den interna processen för prognostisering och produktionsplanering. Bolaget
arbetar också för att de i tiden långa ID‐kortsprojekten inte ska bli en alltför stor belastning vad gäller
kassaflödet.
Under finanskrisen har fokus legat på likviditetsflöden och rådande betalningsvillkor. Detta har
medfört att Precise Biometrics har skärpt till betalningsvillkoren mot kunder.
För en fullständig redogörelse av identifierade risker hänvisas till årsredovisning för 2007.
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Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport Q1
22 april 2009
Delårsrapport Q2
21 juli 2009
Delårsrapport Q3
22 oktober 2009
Bokslutskommuniké 5 februari 2010
Redovisningsprinciper
Denna bokslutsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapportering och
årsredovisningslagen.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. För information om tillämpade
redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2007.
Styrelsen föreslår att utdelning inte utgår.
Lund den 4 februari 2009
Styrelsen för, Precise Biometrics AB (publ)
Styrelsen
Lisa Thorsted, ordförande
Marc Chatel

Jan T Jörgensen

Lena Klasén

Eva Maria Matell

Thomas Marschall, VD och koncernchef

Årsstämman
Ordinarie årsstämma i Precise Biometrics AB (publ) äger rum tisdagen den 22 april 2009 kl
16.00 på Scandic Hotel Star, Glimmervägen 5 (Gastelyckans industriområde) i Lund.
Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i elektronisk version i början av april på
www.precisebiometrics.com.
Information om att årsredovisningen är upplagd kan begäras från Precise Biometrics, telefon
046‐31 11 00, telefax 046‐31 11 01 eller via e‐post investor@precisebiometrics.com. Ingen tryckt
version kommer finnas tillgänglig för distribution. Däremot kommer det vara möjligt att skriva
ut årsredovisningen i pdf‐format från hemsidan.
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Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommunikén för Precise Biometrics AB (publ) för
perioden 1 januari 2008 till 31 december 2008. Det är styrelsen och VD som har ansvaret för att upprätta
och rättvisande presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34.
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké 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. 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 bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och IAS 34.
Lund den 4 februari 2009

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Ola Bjärehäll
Auktoriserad revisor
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Resultaträkning, koncernen
(Belopp i Tkr)

Q4

Q4

Helår

Helår

2008

2007

2008

2007

Nettoomsättning

11 495

8 111

45 868

24 815

Kostnad för sålda varor

-5 605

-5 432

-23 324

-15 928

Bruttoresultat

5 890

2 679

22 544

8 887
-21 357

Försäljningskostnader

-9 226

-4 910

-26 416

Administrationskostnader

-2 862

-2 648

-11 096

-9 608

FoU kostnader

-4 669

-3 080

-14 444

-13 762

Andra intäkter och värdeförändringar
Andel av vinst/förlust i intresseföretag

Rörelseresultat
Finansiella kostnader/intäkter
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

Resultat per aktie, Kr

4 460

-1 300

5 598

542

-29 261

-953

-30 738

-1 448

-41 558

-12 891

-77 096

-45 633

-35 668

-10 212

-54 552

-36 746

-129

392

403

1 457

-35 797

-9 820

-54 149

-35 289

-31

-

-31

-

-35 828

-9 820

-54 180

-35 289

-0,35

-0,10

-0,54

-0,35
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Balansräkning, koncernen
(Belopp i Tkr)

2008-12-31

2007-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

9 683

10 316

Materiella anläggningstillgångar

1 303

1 602

-

22 396

Tillgångar

Andel i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Varulager

-

6 630

2 618

1 865

Kundfordringar

6 859

8 391

Övriga kortfristiga fordringar

2 206

2 434

Kassa och bank
Summa tillgångar

11 343

32 516

34 012

86 150

16 004

71 201

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder

18 008

14 949

Summa eget kapital och skulder

34 012

86 150

Ställda säkerheter

12 400

4 115

-

-

Ansvarsförbindelser

Kassaflödesanalys, koncernen
Q4

Q4

Helår

Helår

2008

2007

2008

2007

före förändringar av rörelsekapitalet

-9 882

-7 532

-24 778

-29 224

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

13 942

2 711

4 945

-7 389

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 060

-4 821

-19 833

-36 613

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-233

-2

-1 794

-7 255

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

454

82

3 827

-4 823

-21 173

-43 786

7 516

37 339

32 516

76 302

11 343

32 516

11 343

32 516

(Belopp i Tkr)
Kassaflöde för den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Nyckeltal, koncernen
2008-12-31

2007-12-31

Rörelsekapital (Tkr)

5 018

30 257

Kassalikviditet

113%

290%

47%

83%

Soliditet
Räntabilitet på eget kapital
Sysselsatt kapital (Tkr)

neg

neg

16 004

71 201

neg

neg

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

-0,54

-0,35

-51 794

-31 679

Eget kapital per aktie (Kr)

0,16

0,70

101 220 600

101 220 600

Antal anställda vid årets utgång

44

38

Genomsnittligt antal anställda under året

41

45

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
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 antal aktier. Utestående
optionsprogram medräknas ej då teckningskurs överstiger börskurs per 2008-12-31
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

Helår

Helår

2008

2007

71 201

95 016

-

10 496

454

306

-1 471

672

Periodens resultat

-54 180

-35 289

Belopp vid periodens utgång

16 004

71 201

Inbetalda premier optionsprogram1)
Omräkningsdifferens

1)

2008: Avser utgivande av 2 300 000 st teckningsoptioner till ledningsgruppen till en kurs av 0,19 kr samt
210 000 st teckningsoptioner till anställda till en kurs av 0,08 kr. 2007: Avser utgivande av 2 355 000 st
teckningsoptioner till anställda till en kurs av 0,13 kr.
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Omsättning och resultat per geografisk marknad Q4
2008

(Belopp i Tkr)

North America
2008

Nettoomsättning

Middle East
& Africa

Europe

2007

2008

2007

2008

2007

Asia
2008

2007

843

2 005

7 032

5 954

585

235

0

-83

Kostnader 1)

-2 346

-2 422

-6 370

-5 368

-951

-491

-802

-989

Rörelseresultat

-1 503

-417

662

586

-366

-256

-802

-1 072

Latin America
Nettoomsättning
Kostnader

1)

Rörelseresultat

Övrigt

2008

2007

2008

2007

0

-

3 035

-

13

-

-209

-444

13

-

2 826

-444

Omsättning och resultat per geografisk marknad
Helår 2008

(Belopp i Tkr)
Nettoomsättning
Kostnader

1)

Rörelseresultat

North America
2007

2008

2007

2008

2007

2008

11 113

4 952

23 956

17 216

7 228

2 047

536

499

-6 713

-6 853

-19 835

-17 513

-7 675

-2 686

-3 142

-3 135

4 400

-1 901

4 121

-297

-447

-639

-2 606

-2 636

2008
Kostnader

1)

Rörelseresultat

Asia

2008

Latin America
Nettoomsättning

Middle East
& Africa

Europe

Övrigt

2007

2008

2007

0

102

3 035

-

-13

-157

-259

-400

-13

-55

2 776

-400

1)
I kostnader för de geografiska marknaderna ingår kostnad för sålda varor samt direkta kostnader
för respektive affärsområde.

2007
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Resultaträkning, moderbolaget
(Belopp i Tkr)

Nettoomsättning

Helår

Helår

2008

2007

30 849

12 425

Kostnad för sålda varor

-14 681

-7 788

Bruttoresultat

16 168

4 637

Försäljningskostnader

-24 010

-15 993

Administrationskostnader

-11 747

-7 993

FoU kostnader

-16 872

-13 762

10 726

-1 513

Övriga intäkter och värdeförändringar
Resultatandel i intresseföretag

Rörelseresultat
Finansiella kostnader/intäkter
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

-29 662

-

-71 565

-39 261

-55 397

-34 624

762

1 910

-54 635

-32 714

-

-

-54 635

-32 714
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Balansräkning, moderbolaget
(Belopp i Tkr)

2008-12-31

2007-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

4 751

5 385

824

1 048

Andelar i koncernföretag

6 540

6 540

Andelar i intresseföretag

0

21 320

Fordringar hos intresseföretag

0

6 630

2 618

1 788

Materiella anläggningstillgångar

Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

4 196

4 471

41 866

47 072

9 329

27 813

70 124

122 067

57 728

112 364

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar

594

240

11 802

9 463

Summa eget kapital och skulder

70 124

122 067

Ställda säkerheter

10 000

1 715

2 000

2 000

Kortfristiga skulder

Ansvarsförbindelser
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Med anledning av dagens bokslutskommuniké bjuder vi in investerare och
journalister till följande informationstillfälle på engelska.

•
•

Konferensen startar kl 11:00 (CET)
För deltagande ring 08 506 269 30

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. Presentationen
kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på svenska.
Från Precise Biometrics deltar
•
•

Thomas Marschall, VD och koncernchef
Patrik Norberg, CFO

En inspelning av konferensen kommer att vara tillgänglig i tre dagar efter informationstillfället.
För att lyssna på konferensen i efterhand ringer du 08 506 269 49 . När du blir ombedd att ange
referens, knappar du in 227253 och avslutar med fyrkant (#).
Besök även gärna www.precisebiometrics.com/presentations.aspx där det finns en presentation
att ladda ner.

För ytterligare information
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com
Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 47 eller 0734 351147
E-post patrik.norberg@precisebiometrics.com
Precise Biometrics AB (huvudkontor)
Box 798
220 07 Lund
Telefon: 046 31 11 00
Fax: 046 31 11 01
E-post: info@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är ett innovativt företag som erbjuder lösningar för igenkänning av fingeravtryck för att säkerställa
människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och
säker verifiering. Vår kärnteknik Precise BioMatchTM integreras lätt i system för ID- och bankkort, säkerhetskretsar,
access till datorer, nätverk och fysisk passerkontroll. Vi verkar på en global marknad och vår teknik är licensierad till
mer än 80 miljoner användare över hela världen. Koncernen Precise Biometrics har dotterbolag i Sverige
Storbritannien, Hongkong och USA, samt ett delägt bolag i Kina. Företagets huvudkontor finns i Lund. Precise
Biometrics är listade på Nordiska Börsen i Stockholms small cap lista (PREC). Läs mer på
http://www.precisebiometrics.com/

