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FRAMGÅNGSRIK LANSERING PÅ DEN GLOBALA MARKNADEN 
OCH FÖRSTA TACTIVO™ORDERN FÖR PRECISE BIOMETRICS 
 

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596 
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2012 

 Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 11,4 Mkr (9,4)  
 Resultatet för delårsperioden uppgick till -22,8 Mkr (-18,6)  
 Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,12 kr (-0,13)  
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 
 Precise Biometrics produkter för mobil säkerhet för smartphones och surfplattor, Tactivo™, blev 

certifierad av Apple. Tactivo™ för iPhone och iPad lanserades globalt. 
 

 Etienne Veber tillträdde tjänsten som Chief Commercial Officer och Executive Vice President i 
bolaget.  

 
 Precise Biometrics erhöll sin första Tactivo™-beställning från en av världens största fordonstillverkare. 

Precise Biometrics förväntar sig att kunden ska ha börjat använda Tactivo™ under det tredje kvartalet 
2012, och uppskattar ytterligare order, med en potential på upp till flera tusen enheter, under de 
följande månaderna. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 35 11 47, E-post; patrik.norberg@precisebiometrics.com 
 
 
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa 
människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker 
verifiering av en person. 
 
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise 
Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 
160 miljoner användare. 
 
Mer information finns på  www.precisebiometrics.com  
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FRAMGÅNGSRIK LANSERING PÅ DEN GLOBALA MARKNADEN 
OCH FÖRSTA TACTIVO™ORDERN FÖR PRECISE BIOMETRICS 

INTERVJU MED THOMAS MARSCHALL,  
VD och koncernchef, PRECISE BIOMETRICS 

 
Hur har utvecklingen varit under andra kvartalet? 
Inledningen på året har varit svag med ett andra kvartal som var i 
nivå med motsvarande kvartal föregående år. Vi är naturligtvis inte 
nöjda med detta. Vi förväntar oss dock en gradvis ökad försäljning 
under andra halvåret. Det bygger på successivt ökad försäljning 
under året av befintliga produkter, men framför allt på ett 
genombrott för vår nya produkt Tactivo™. 
 
Tactivo™ är som bekant världens första smarta mobilskal för 
surfplattor och smartphones med inbyggd smartkortsläsare och fingeravtryckssensor. Vi räknar med att 
produkten ska bidra till en signifikant ökad omsättning och svara för merparten av vår försäljning redan 
under innevarande år. 
 
Hur går lanseringen av Tactivo™? 
Under kvartalet har vi passerat flera viktiga milstolpar för Tactivo™: Vi har lanserat den första generationen 
produkter för iPhone 4 och iPhone 4S. Vi har också startat upp produktionen av Tactivo™ för iPhone med 
Flextronics i USA som hårdvaruleverantör.    
 
En viktig milstolpe är att Apple har certifierat Tactivo™ inom sitt Made For iPhone-program (MFi). Precise 
Biometrics app, BioSecrets, finns nu också tillgänglig på Apples App Store. Ytterligare appar, både 
egenutvecklade och från partners, kommer kontinuerligt att lanseras under den närmaste tiden för att 
skapa framtida kundvärde från våra produkter. 
 
Mycket viktigt är också att vi under juni fick vår första beställning av Tactivo™. Ordern kommer från en 
världens största biltillverkare med bas i Europa och väntas följas av ytterligare order från denna kund och 
från många andra företag.  
 
Efter sommaren kommer vi även att lansera Tactivo™ för iPad vilket är annu en milstolpe i den fortsatta 
utvecklingen av kommersiella produkter baserade på vår världsledande samt beprövade teknik och i linje 
med vår planerade produkt-färdplan. 
 
Hur har marknaden tagit emot Tactivo™? 
Vi har mött ett mycket stort och brett intresse för produkten. Detta kommer inte bara från USA, som vi 
förväntar oss kommer bli den främsta marknaden, utan från i princip samtliga marknader och från många 
slags myndigheter, publika och privata företag och organisationer. Vi har nu en mycket stor pipeline av 
intresserade kunder som vi bearbetar.  
 
I sammandrag gör det att vi ser en stor och växande potential för Precise Biometrics på marknaden för 
mobil säkerhet nu och i framtiden. Vi noterar också att det ledande analysföretaget Gartner Group 
beräknar att marknaden för så kallade SmartDevices som mobiltelefoner och surfplattor kommer att 
uppgå till mer än en miljard enheter 2014.  
 
I linje med vår Plan 2015  fortsätter vi att stärka vår organisation. Som ett led i detta har vi under perioden 
tillsatt en Chief Commercial Officer med placering i USA och globalt ansvar för försäljning, marknad och  
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affärsutveckling. I linje med våra lansering och säljplaner för Tactivo™ kommer ytterligare anställningar 
ske senare i år. 
 
Vad innebär den första Tactivo™ordern? 
Det är naturligtvis en stor framgång att få en order från en av världens största biltillverkare. Detta företag 
använder redan smartkort för säkerhet vid datoraccess och med Tactivo™ kan företaget nu utnyttja sina 
befintliga säkerhetssystem och utveckla en säker lösning vid övergången från datorer till mobila enheter. 
Biltillverkaren har redan utvecklat flera applikationer för att kryptera dokument så att de kan lagras säkert.  
 
Eftersom företaget även överväger andra sätt att använda Tactivo™bedömer vi att detta affärsförhållande 
har stor tillväxtpotential. Vi förväntar att kunden ska börja använda Tactivo™ under det tredje kvartalet 
2012 och att fler order kan följa framöver.  

 
Vad händer inom affärsområdet IAM? 
Allmänt sett har vi små möjligheter att påverka tidplanerna för utrullningen av kundprojekten inom IAM 
och framförallt inom de nationella ID-kortsprojekten.Läget är nu att både det stora nationella ID-
kortsprojektet i Nigeria och ID-kortsprojektet i delstaten Cross River löper på, men licensintäkter förväntas 
först under andra halvåret. Vidare ser vi intressanta möjligheter i Sydamerika där vi bland annat är väl 
positionerade för ett projekt i Brasilien.  
 
Vi har också haft försäljning av hårdvara till en myndighetskund i Mellanöstern. Dock påverkas vi 
fortfarande negativt av budgetläget för de amerikanska myndigheterna. 
 
Hur ser er finansiella ställning ut mot bakgrund av lanseringen och den förväntade expansionen för 
Tactivo™? 
Kreditfaciliteten som vi undertecknade tidigare i år har möjliggjort fortsatt utveckling och lansering av 
Tactivo™. Kreditfaciliteten är en temporär lösning för att ta oss igenom den första fasen av vår lansering. 
Vi arbetar därför med att säkra en mer långsiktig finansiell lösning innan årets slut som är tillräcklig för att 
säkra våra starka tillväxtplaner. 

 
Hur ser du på den fortsatta utvecklingen för Precise Biometrics? 
Vi uppskattar att den första ordern på Tactivo™ kommer att följas av order på upp till flera tusen enheter 
under andra halvåret 2012 från samma kund och andra förstagångsbeställningar inom olika 
kundsegment och regioner nu och framåt. Detta kommer att synas redan i tredje kvartalets resultat, men 
vi tror att en mer väsentlig effekt kommer under fjärde kvartalet i år. 
 
Vi räknar således med att marknaden för mobil säkerhet kommer att växa kraftigt under 2012 och att 
Tactivo™ ska kunna svara för merparten av vår försäljning redan under innevarande år.  
 
Vi bedömer att marknaden är fullt tillräcklig för att vi ska kunna uppnå de ambitiösa målsättningarna i vår 
Plan 2015 som bland annat innebär att Precise Biometrics ska kvalificera sig för en notering på Nasdaq 
OMX Mid Caplista under 2015.  
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Delårsperioden januari-juni 2012 
Försäljningen under delårsperioden uppgick till 11,4 Mkr (9,4). Bruttomarginalen uppgick till 61% (66%).  
 
Rörelsekostnaderna för delårsperioden uppgick till 28,4 Mkr (24,8). Rörelsekostnaderna är högre jämfört 
med motsvarande period förra året. Detta beror på investeringar i organisationen i kombination med 
investeringar relaterade till lanseringen av Tactivo™. Koncernens nettoresultat för delårsperioden uppgick 
till -22,8 Mkr (-18,6).   
 
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) under delårsperioden uppgick till -0,12 kr (-0,13).  
 
Andra kvartalet april – juni 2012 
Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 6,7 Mkr (5,9). Bruttomarginalen uppgick till 
52% (60%).  
 
Rörelsekostnaderna (för definition se Nyckeltal) uppgick till 15,1 Mkr (12,4). Rörelsekostnaderna är högre 
jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta beror på investeringar i organisationen i 
kombination med investeringar relaterade till lanseringen av Tactivo™. Koncernens nettoresultat uppgick 
till -13,0 Mkr (-8,9).  
 
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för andra kvartalet uppgick till -0,07 kr (-0,06). 

FINANSIERING OCH LIKVIDITET 
Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2012 till 24,1 Mkr (61,5) och eget kapital/aktie till 
0,13 kr (0,33). 
 
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick -11,7 Mkr (-7,8). Likvida medel 
uppgick per den 30 juni 2012 till 3,4 Mkr (49,6). Företaget har under det andra kvartalet utnyttjat 10,0 Mkr 
av den kredit som erhölls under första kvartalet. 

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING – SAMMANFATTNING Q2 2012 
Huvuddelen av Precise Biometrics försäljning under första och andra kvartalet 2012 har bestått av både 
licens och hårdvaruförsäljning inom affärsområdet IAM. Hårdvaruförsäljningen har primärt varit till 
kunder i Mellanöstern. Licensförsäljning har till stor del bestått av uppföljningorder till Skandinaviens 
största budgetgymkedja. Ytterligare licensförsäljning har gått till pågående NID-projekt samt till nya 
partnern NXP Semiconducters. 
 
Precise Biometrics har under första halvåret 2012 fortsatt göra betydande och planenliga satsningar inom 
affärsområdet Mobile. Bolagets egenutvecklade produkter för mobil säkerhet för smartphones och 
surfplattor, Tactivo™, har nu blivit certifierad av Apple inom sitt Made For iPhone-program (MFi) . Första 
generationen av Tactivo™ har lanserats för iPhone 4S och iPhone 4. Den första volymen av Tactivo™ för 
iPhone har redan levererats från bolagets nya produktionspartner Flextronics i USA. Redan efter 
sommaren kommer Precise Biometrics även att lansera Tactivo™ för iPad. 
 
Under juni månad säkrade bolaget sin första Tactivo™-order. Beställaren är en världens största europeiska 
biltillverkare. Precise Biometrics ser fram emot många förstagångsbeställningar från olika kundsegment 
och regioner nu och framåt. Dessa första beställningar kommer att synas redan i tredje kvartalets resultat, 
men bolaget tror att en mer väsentlig effekt kommer under fjärde kvartalet. 
 
Precise Biometrics fortsätter att bygga upp och förstärka organisationen, med fokus på USA.  Etienne 
Veber har tillträtt som Chief Commercial Officer och Executive Vice President i bolaget och kommer ingå i 
ledningsgruppen. Ytterligare rekryteringar av sälj- och marknadskompetens i USA kommer att fortsätta 
under 2012. 
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Försäljningen förväntas att succesivt öka under 2012 med merparten av försäljning relaterad till Tactivo™. 
Förstärkningar inom sälj- och marknadsorganistationen i kombination med lanseringen av Tactivo™ 
medför att bolaget följer sitt långsiktiga finansiella mål.  

MODERBOLAGET 
Moderbolagets omsättning för delårsperioden uppgick till 9,5 Mkr (6,4). Rörelseresultat före skatt för 
delårsperioden uppgick till -23,6 Mkr (-21,3). 
 
Likvida medel vid andra kvartalets utgång uppgick till 2,9 Mkr (49,1). Moderbolaget har under det andra 
kvartalet utnyttjat 10,0 Mkr av den kredit som erhölls under första kvartalet 

ORGANISATION OCH PERSONAL  
Precise Biometrics moderbolag har huvudkontor i Lund, Sverige. Organisationen består också 
av Precise Biometrics Inc. i Washington DC, USA och Precise Biometrics Solutions AB med 
kontor i Karlstad.  
 
Per den 30 juni 2012 hade koncernen 37 (32) anställda, 30 i Sverige och 7 i USA. Av de anställda 
var 25 (23) män och 12 (9) kvinnor. 

INVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Under delårsperioden har koncernen investerat 0,4 Mkr (0,06) i materiella anläggningstillgångar. 
 
Under det andra kvartalet har koncernen investerat 0,2 Mkr (0,04) i materiella anläggninstillgångar. 

AKTIVERING OCH AVSKRIVNINGAR AV UTVECKLINGSARBETE 
Under delårsperioden har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 3,9 Mkr (4,5) där merparten är 
kopplat till nya investeringar inom Mobile. Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete 
uppgick under delårsperioden till 0,9 Mkr (0,5). 
 
Under det andra kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 1,7 Mkr (2,8). 
Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under kvartalet till 0,4 Mkr (0,3). 

PATENT  
Vid utgången av kvartal 2 år 2012 omfattar patentportföljen 63 registrerade patent och 15 patent-
ansökningar inom 18 olika produktfamiljer.  

ÅRSSTÄMMAN  
Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, den 24 april 2012. 
 
Torbjörn Clementz, Eva Maria Matell, Lisa Thorsted och Lena Widin Klasén omvaldes till styrelsen, medan 
Marc Chatel hade avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Lisa Thorsted och till ny styrelseledamot 
valdes Erwin Leichtle. 
 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fastställande av riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och anställningsvillkor skall vara 
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, samt att ersättningen skall ha ett förutbestämt tak. 
 
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta 
beslut om nyemission av högst 19,0 miljoner aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, vid full 
konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. Syftet 
med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för 
bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler samt att erhålla 
kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, 
strukturellt eller annat perspektiv. 
 



D
el

år
sr

ap
po

rt
 

 Sida 6 av 15 
Lund den 17 juli 2012 

 

 
 
För mer information om besluten tagna på stämman se vidare på Precise Biometrics hemsida under 
rubriken Årsstämman. 

AKTIEN 
Bolagets aktie är noterad på Small Cap listan på Nasdaq OMX Nordic, sektor Industrial Goods & Services. 
 
Det totala antalet registrerade aktier var vid kvartalets slut 188 945 120. Under delårsperioden 
var den genomsnittliga omsättningen 883 Tkr/dag och kursen har varierat mellan 0,95 kr 
och 1,85 kr.  
 
Under det andra kvartalet var den genomsnittliga omsättningen 1 275 Tkr per dag 
och aktien har noterats mellan 0,95 kr och 1,85 kr. 

RISKFAKTORER 
Precise Biometrics utsätts för affärsrisker och finansiella risker, som till stor del ligger utanför bolagets 
räckhåll och påverkan. Det finns ingen garanti för att nuvarande kapital kommer att räcka till dess att 
bolaget är kassaflödespositivt. Det finns heller ingen garanti för att nytt kapital kan anskaffas om behov 
uppstår eller för att sådant kapital kan anskaffas på fördelaktiga villkor. För en fullständig redogörelse av 
identifierade risker hänvisas till årsredovisning för 2011, som avlämnades 2 april 2012. Efter 
årsredovisningens avlämnande har inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer uppkommit. 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
Delårsrapport Q3  24 oktober 2012 
Bokslutskommuniké  5 februari 2013 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapportering och årsredovisningslagen. 
 
Nya IFRS, tillägg till IAS och IFRIC tolkningar som har trätt i kraft 1 januari 2012 har inte någon 
väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. 
 
För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2011. Denna 
delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 

Lund den 16 juli 2012 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 

Styrelsen 
 

                                                 Lisa Thorsted, ordförande 
 

Erwin F Leichtle           Lena Widin Klasén  Torbjörn Clementz                          Eva Maria Matell 
 

Thomas Marschall, VD och koncernchef 

 

 

 
Informationen i denna rapport är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 

börs‐ och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades 

för offentliggörande den 17 juli 2012 kl. 08:00. 
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Resultaträkning, koncernen  

(Belopp i Tkr) Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 
2012 2011 2012 2011 2011 

Nettoomsättning  6 689 5 889 11 405 9 443 21 615 
Kostnad för sålda varor  -3 216 -2 409 -4 496 -3 225 -9 548 

Bruttoresultat 3 473 3 480 6 909 6 218 12 067 

Försäljningskostnader1) -6 559 -5 223 -12 235 -8 809 -18 543 
Administrationskostnader1)  -3 492 -3 144 -7 285 -6 277 -11 489 
FoU kostnader -5 514 -3 846 -8 925 -8 226 -15 157 
Andra intäkter och värdeförändringar 469 -170 79 -1 515 -290 

-15 096 -12 383 -28 366 -24 827 -45 479 

Rörelseresultat1) -11 623 -8 903 -21 457 -18 609 -33 412 

Finansiella kostnader/intäkter -1 368 50 -1 383 27 208 

Resultat före skatt -12 991 -8 853 -22 840 -18 582 -33 204 

Skatt - - - - -12 

Periodens resultat -12 991 -8 853 -22 840 -18 582 -33 216 
 
Periodens resultat hänförligt till: 
Moderföretagets aktieägare -12 991 -8 853 -22 840 -18 582 -33 216 
 
Resultat per aktie (före utspädning), Kr -0,07 -0,06 -0,12 -0,13 -0,20 
 
Resultat per aktie (efter utspädning), Kr -0,07 -0,06 -0,12 -0,13 -0,20 

 
1) Posterna för helåret 2011 inkluderar effekten av dotterbolaget Loqwares konkurs med ett belopp om +1 754 ksek. 
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Koncernens rapport över totalresultatet  

(Belopp i Tkr) Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 
2012 2011 2012 2011 2011 

Periodens resultat -12 991 -8 853 -22 840 -18 582 -33 216 
Övrigt totalresultat: 
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser 154 8 -15 226 -55 
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 154 8 -15 226 -55 
Summa totalresultat för perioden -12 837 -8 845 -22 855 -18 356 -33 271 

Hänförligt till: 
Moderföretagets aktieägare -12 837 -8 845 -22 855 -18 356 -33 271 
Summa totalresultat för perioden -12 837 -8 845 -22 855 -18 356 -33 271 

 
 
Balansräkning, koncernen 

(Belopp i Tkr) 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 

Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 15 795 10 665 12 778 
Materiella anläggningstillgångar 1 235 583 1 070 
Varulager 15 510 9 250 9 673 
Kundfordringar1) 8 762 6 479 6 352 
Övriga kortfristiga fordringar 5 482 4 045 5 603 
Kassa och bank 3 387 49 555 28 930 
Summa tillgångar 50 171 80 577 64 406 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 24 133 61 482 46 988 
Kortfristiga skulder 26 038 19 095 17 418 
Summa eget kapital och skulder 50 171 80 577 64 406 

Ställda säkerheter 26 400 26 400 26 400 

Ansvarsförbindelser inga inga inga 

 

1) Posten inkluderar en fordran på kontraktstillverkare med ett belopp om 2,2 Mkr för 2012. 
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Kassaflödesanalys, koncernen 

(Belopp i Tkr) Q2 Q2 Q1-Q2  Q1-Q2 Helår 
2012 2011 2012 2011 2011 

Kassaflöde för den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapitalet -12 729 -8 696 -22 116 -18 059 -31 851 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1 005 852 -9 191 -955 -4 099 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 724 -7 844 -31 307 -19 014 -35 950 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 891 -2 809 -4 236 -4 569 -8 679 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 000 48 594 10 000 48 594 49 015 

Periodens kassaflöde -3 615 37 941 -25 543 25 011 4 386 
Likvida medel vid periodens början 7 002 11 614 28 930 24 544 24 544 
Likvida medel vid periodens slut 3 387 49 555 3 387 49 555 28 930 
 
 
 
Nyckeltal, koncernen 

2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 

Rörelsekapital (Tkr) 7 103 50 234 33 140 
Kassalikviditet 68% 315% 235% 
Soliditet 48% 76% 73% 
Räntabilitet på eget kapital - - neg 
Sysselsatt kapital (Tkr) 35 480 62 600 48 399 
Räntabilitet på sysselsatt kapital - - neg 
Resultat före skatt per aktie (Kr) -0,12 -0,06 -0,20 
EBITDA (Tkr) -20 404 -17 921 -31 213 
Eget kapital per aktie (Kr) 0,13 0,33 0,25 
Antal aktier  188 945 120 188 945 120 188 945 120 
Antal anställda vid periodens utgång 37 32 35 
Genomsnittligt antal anställda under perioden 36 33 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 
 
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 potentiella stamaktier vid beräkning skulle ge en lägre förlust per aktie vilket ej är tillåtet enligt  
IAS 33. 

EBITDA: Resultat före finansiella poster, avskrivningar och nedskrivningar samt skatt 
 
Eget kapital per aktie: Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier/ 
balansdagen 
 
Kvartalsvisa räntabilitetsmått redovisas ej   
 
Rörelsekostnader (som beskrivet under Omsättning och resultat): Rörelsekostnader exklusive kostnad  
för sålda varor, resultatandelar och goodwill nedskrivning men inklusive avskrivningar och nedskrivningar  
samt efter aktivering av kostnader för utvecklingsarbete. 
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Förändringar i eget kapital, 
koncernen 
(Belopp i Tkr) 

  Aktie- 
Övrigt 

tillskjutet Reserver Ansamlad  Summa 
  kapital kapital   förlust eget kapital 
Ingående balans per 1 januari 
2011 53 984 537 214 639 -560 593 31 244 
Totalresultat  
Totalresultat för perioden - - - -18 582 -18 582 
Övrigt totalresultat 
Valutakursdifferenser - - 226 - 226 
Summa övrigt totalresultat 0 0 226 0 226 
Summa totalresultat 0 0 226 -18 582 -18 356 
Transaktioner med aktieägare 
Nyemission1) 21 594 27 000 - - 48 594 
Summa transaktioner med aktieägare 21 594 27 000 0 0 48 594 
Utgående balans per 30 juni 2011 75 578 564 214 865 -579 175 61 482 

Ingående balans per 1 januari 
2012 75 578 564 635 584 -593 809 46 988 
Totalresultat 
Totalresultat för perioden - - - -22 840 -22 840 
Övrigt totalresultat 
Valutakursdifferenser - - -15 - -15 
Summa övrigt totalresultat 0 0 -15 0 -15 
Summa totalresultat 0 0 -15 -22 840 -22 855 
Utgående balans per 30 juni 2012 75 578 564 635 569 -616 649 24 133 
 
 
1) Avser nyemission med företrädesrätt om 
53 984 320 aktier till en kurs om 1,00 krona 
med avdrag för emissionskostnader om  
5 391 Tkr. 
 
 
 
 



D
el

år
sr

ap
po

rt
 

 Sida 12 av 15 
Lund den 17 juli 2012 

 

 

Omsättning och resultat per affärsområde Q2 20121) 

(Belopp i Tkr) IAM MOBILE TOTAL AFFÄRSOMRÅDE 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Nettoomsättning  6 660 5 890 29 - 6 689 5 890 
Kostnader 2)  -10 339 -9 478 -9 521 -7 571 -19 860 -17 049 
Resultat3) -3 679 -3 588 -9 492 -7 571 -13 171 -11 159 

 
 
Omsättning och resultat per affärsområde Q1-Q2 20121) 

(Belopp i Tkr) IAM MOBILE TOTAL AFFÄRSOMRÅDE 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Nettoomsättning  11 376 9 443 29 - 11 405 9 443 
Kostnader 2)  -17 511 -16 928 -18 216 -13 461 -35 727 -30 389 
Resultat3) -6 135 -7 485 -18 187 -13 461 -24 322 -20 946 

 
 

1) Från och med januari 2012 inkluderas affärsområdet Access Solutions i IAM. 2011 har omräknats i enlighet därmed. 
2) I kostnader för affärsområdena ingår kostnad för sålda varor samt direkta och andel av indirekta kostnader.  
3) I Rörelseresultat enligt koncerntotal (se resultaträkning koncernen) ingår även aktivering och avskrivningar av  materiella  
och immateriella anläggninstillgångar, samt andra intäkter och värdeförändringar. Detta belopp uppgår för Q2 till 1 548  
ksek (2 256) samt för Q1-Q2 2 865 ksek (2 337).
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Resultaträkning, moderbolaget 

(Belopp i Tkr) Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 
2012 2011 2011 

Nettoomsättning 9 494 6 414 15 507 
Kostnad för sålda varor  -10 404 -7 468 -19 846 

Bruttoresultat -910 -1 054 -4 339 

Försäljningskostnader -6 508 -6 457 -12 274 
Administrationskostnader  -7 170 -5 822 -11 223 
FoU kostnader -8 043 -4 755 -8 692 
Övriga intäkter och värdeförändringar 128 -3 478 290 

-21 593 -20 512 -31 899 

Rörelseresultat -22 503 -21 566 -36 238 

Finansiella kostnader/intäkter -1 112 264 683 

Resultat före skatt -23 615 -21 302 -35 555 

Skatt - - - 

Årets resultat -23 615 -21 302 -35 555 
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Balansräkning, moderbolaget 

(Belopp i Tkr) 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31 

Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 15 725 10 564 12 692 
Materiella anläggningstillgångar 1 154 306 943 
Andelar i koncernföretag 1 058 1 058 1 058 
Varulager 14 981 9 250 9 673 
Kundfordringar1) 5 033 2 431 4 736 
Övriga kortfristiga fordringar 35 330 30 498 38 474 
Kassa och bank 2 876 49 050 21 662 
Summa tillgångar 76 157 103 157 89 238 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 53 501 90 378 77 117 
Avsättningar 77 107 76 
Kortfristiga skulder 22 579 12 672 12 045 
Summa eget kapital och skulder 76 157 103 157 89 238 

Ställda säkerheter 24 000 24 000 24 000 

Ansvarsförbindelser 1 000 2 000 2 000 

1) Posten inkluderar en fordran på kontraktstillverkare med ett belopp om 2,2 Mkr för 2012.  
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TELEFONKONFERENS 
Med anledning av dagens delårsrapport har vi glädjen att bjuda in investerare och journalister till ett 
informationstillfälle under dagen 
 Konferensen startar kl 11:00 (CET) 
 För deltagande ring 08-505 598 16 
 
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. 
 
Konferensen kommer att hållas på engelska. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor 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 273885 och avslutar med fyrkant (#). 
 
Besök även gärna www.precisebiometrics.com/sv/investors-finansiella-rapporter 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 en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa 
människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker 
verifiering av en person. 
 
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise 
Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 
160 miljoner användare. 
 
Mer information finns på  www.precisebiometrics.com     


