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TACTIVO™ FÖR iPAD LANSERAD OCH ÖVERTECKNAD NYEMISSION  
 

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

 Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 19,9 Mkr (16,8) och för  
tredje kvartalet till 8,5 Mkr (7,4). 

 Resultatet för delårsperioden uppgick till -34,0 Mkr (-24,0) och för tredje kvartalet till 
-11,2 Mkr (-5,4). 

 Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,18 kr (-0,15) och för tredje kvartalet till -0,06 kr (-0,03).  
 Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 3,2 Mkr (37,4) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 
 Tactivo™ för iPad erhöll godkännande av Apple inom deras Made for iPhone-program (MFi). 

 
 Bolaget tillkännagav sina första Tactivo™-beställningar från amerikanska myndigheter och startade 

pilotprojekt med flertalet federala militär- och civilmyndigheter i USA.  
 

 Precise Biometrics erhöll Tactivo™-order från två ledande leverantörer av mobil programvara. Thursby 
Software Systems plus ytterligare en erkänd aktör lade tillsammans order på över tusen Tactivo™-
enheter för leverans under kvartal 4, 2012. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  KVARTALETS SLUT 
 Precise Biometrics nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, som godkändes vid Precise 

Biometrics extra bolagsstämma, övertecknades. Bolaget tillförs cirka 54,4 Mkr före 
emissionskostnader. Emissionen tecknades till 139,6%. 
 

 Bolaget tillkännagav samarbete med Inpeco Group, som utvecklar lösningar som spårar 
kärnprocesser inom vården. Inpeco Group har valt att använda Precise Match-on-Card™ för att spåra 
hanteringen av patient-ID och blodprov och därmed eliminera de mänskliga fel som kan ske i 
processen. 
 

 Precise Biometrics tillkännagav partnerskap med HID Global. Genom partnerskapet kan nu CAC1-kort 
och PIV2-kort ge säker åtkomst till känslig data via iOS-enheter. 
 

1 Common Access Card, är smartkort med autentiseringsuppgifter, som används av militär personal och civilanställda vid 
Department of Defence i USA. 
 
2 Personal Identity Verification (PIV) Card är the U.S. Federal Civilian Governments smartkort med autentiseringsuppgifter. 
 

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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TACTIVO™ FÖR iPAD LANSERAD 
OCH ÖVERTECKNAD NYEMISSION  

INTERVJU MED THOMAS MARSCHALL,  
VD och koncernchef, PRECISE BIOMETRICS 

 
Hur har utvecklingen varit under det tredje kvartalet? 
Utrullningen av den nya produktserien Tactivo™ har fortsatt. 
Tactivo™ är som bekant världens första mobilskal med inbyggd 
fingeravtrycks- och smartkortläsare. Tillsammans med anpassade 
appar gör den att organisationer och företag kan upprätthålla hög 
säkerhet när deras anställda använder mobila enheter för att nå 
känslig information. 
 
Efter att Tactivo™ certifierades för iPhone inom Apples Made for iPhone-program (MFi) i våras, har nu 
också versionen för iPad godkänts och lanserats i september.   
 
Lanseringen av Tactivo™ för iPhone och iPad har mött ett stort intresse på den globala marknaden och vi 
har under kvartalet fått order från flera företag och myndigheter. Ett flertal civila och militära myndigheter 
i USA har också startat pilotprojekt baserade på Tactivo™, vilka kan leda till större order längre fram.  
 
Vi har också inlett samarbeten med olika partners, vilket bland annat har resulterat i att Thursby Software 
Systems nu erbjuder en paketlösning med Tactivo™ och PKard. Det är den första integrerade lösningen 
för myndigheter som ger en säker miljö för webbläsning genom att utnyttja de smartkort som redan 
används för intern identifiering. Ett samarbete har också inletts med HID Global som möjliggör 
säkerhetslösningar för mobila enheter baserade på smartkort som idag används av amerikanska 
myndigheter (CAC- och PIV-kort). 
 
Hur går försäljningen av Tactivo™? 
Den första ordern på Tactivo™, som kom från en av världens största fordonstillverkare, har följts av flera 
andra order under kvartalet. Intresset kommer i första hand från myndigheter i USA och företag runt om i 
världen, men också från myndigheter i andra länder än USA.  
 
Även de ledande lösningsleverantörerna bland våra partners har börjat lägga order för att kunna 
tillgodose sina kunders efterfrågan på Tactivo™. Exempelvis har Thursby Software Systems och ytterligare 
en erkänd aktör tillsammans lagt order på över tusen Tactivo™-enheter, både Tactivo™ för iPhone och 
Tactivo™ för iPad, för leverans under fjärde kvartalet.  
 
Vad händer inom affärsområdet IAM? 
Utvecklingen är positiv för det delstatliga ID-kortsprojekt som drivs i Nigeria. Politiska prioriteringar i 
landet har dock försenat utrullningen av det nationella ID-kortsprojektet så att intäkter från detta projekt 
förväntas först under 2013. 
 
En nyhet är att vi efter kvartalets slut även har inlett ett samarbete med Inpeco Group som är ett ledande 
företag inom automatiserade lösningar för hälso- och sjukvården. Samarbetet syftar till att införa Precise 
Match-on-Card™–teknik i företagets system för hantering av blodprover för att säkerställa en korrekt 
koppling mellan patienter och prover genom hela processen. Det är ett nytt applikationsområde för 
Precise Biometrics teknik och visar på den ökande mognaden på marknaden för biometriska 
säkerhetslösningar samt de kommersiella möjligheterna för vår teknik. 
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Hur kommenterar du att er nyemission övertecknades? 
Vi räknar med en stor och växande potential för Precise Biometrics på marknaden för mobil säkerhet. Det 
bygger vi inte minst på det stora intresse som Tactivo för iPhone och iPad redan har mött från 
myndigheter, företag och partners. För detta talar också externa bedömningar som att analysföretaget 
Gartner Group uppskattar marknaden för smart devices som mobiltelefoner och surplattor till mer än en 
miljard enheter 2014 – vilket öppnar upp signifikant potential för Precise Biometrics i framtiden.  
 
Kapitaltillskottet från nyemissionen innebär att vi med kraft kan fortsätta driva lanseringen av Tactivo™ 
och utveckla våra säkerhetslösningar för mobilmarknaden. 
 
Vi räknar med att fler pilotprojekt hos kunder kommer att starta inom kort och vid framgångsrikt 
genomförande leda till större order. Det gör att vi förväntar att försäljningen av Tactivo™ ska öka under 
det fjärde kvartalet i år och fortsätta att öka kvartal för kvartal. 
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Delårsperioden januari-september 2012 
Omsättningen under delårsperioden uppgick till 19,9 Mkr (16,8). Bruttomarginalen uppgick till 58% (53%).  
 
Rörelsekostnaderna för delårsperioden uppgick till 42,8 Mkr (33,0). 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 -34,0 Mkr (-24,0).   
 
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) under delårsperioden uppgick till -0,18 kr (-0,15).  
 
Tredje kvartalet juli – september 2012 
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 8,5 Mkr (7,4). Bruttomarginalen uppgick till 
55% (36%).  
 
Rörelsekostnaderna (för definition se Nyckeltal) uppgick till 14,5 Mkr (8,1). Koncernens nettoresultat för 
tredje kvartalet uppgick till -11,2 Mkr (-5,4).  
 
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för tredje kvartalet uppgick till -0,06 kr (-0,03). 

FINANSIERING OCH LIKVIDITET 
Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2012 till 12,7 Mkr (56,2) och eget kapital/aktie till 
0,07 kr (0,30). 
 
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 Mkr (-11,0). Likvida medel 
uppgick vid delårsperiodens slut till 3,2 Mkr (37,4). Företaget har totalt utnyttjat 20,0 Mkr av den kredit på 
totalt 30,0 Mkr som erhölls under första kvartalet. 
 
Efter kvartalets slut överteckandes Precise Biometrics nyemission, med företrädesrätt för bolagets 
aktieägare.  Bolaget tillförs cirka 54,4 Mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 139,6%. 

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING – SAMMANFATTNING Q3 2012 
Precise Biometrics omsättning under tredje kvartalet har framförallt bestått av försäljning av hårdvara, 
fingeravtrycksläsare, till kunder i Mellanöstern och Asien inom IAM‐segmentet. Licensförsäljning har till 
stor del bestått av fortsatta uppföljningsorder till Skandinaviens största budgetgymkedja samt fortsatt 
utrullning av kort inom de pågående nationella ID‐kortsprojekten.  
 
Kvartalet har till stor del präglats av maknadsföring och försäljningsfokus på  bolagets egenutvecklade 
produkter för mobil säkerhet för smartphones och surfplattor, Tactivo™. Samtidigt som pilotprojekt pågår, 
framförallt hos flertalet federala militär- och civilmyndigheter i USA, har bolaget mottagit sina första 
Tactivo™-order.  
 
Thursby Software Systems plus ytterligare en erkänd  aktör har tillsammans lagt order på över tusen 
Tactivo™-enheter för leverans under kvartal 4, 2012. Tactivo™ förstärker deras programvara genom att 
erbjuda säker mobil åtkomst med smartkort, fingeravtrycksigenkänning eller en kombination av båda på 
iPhones® och iPads®. 
 
Thursbyordern är ett resultat av att Precise Biometrics nu erbjuder en ny paketlösning med Thursbys 
PKard®-produkt. Lösningen med Tactivo™ och PKard har stort värde för amerikanska myndigheter 
eftersom det ger de anställda möjlighet till säker webbläsning på mobila enheter. Detta är den första 
integrerade lösningen för myndigheter som ger en säker miljö för webbläsning genom att utnyttja de 
smartkort som redan används för intern identifiering. 
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Inom affärsområdet IAM har bolaget ingått ett samarbete med Inpeco Group, en ledande utvecklare av 
lösningar som spårar kärnprocesser inom vården. Inpeco har valt Precise Biometrics Match-on-Card 
teknik. Detta gör det möjligt för Inpeco Group att koppla en unik länk mellan patient-ID och in-vitro-
automatiseringen. Match-on-Card-funktionen gör att det går att kontrollera att patient-ID stämmer när 
blodprovet tas, vilket är då provrören märks och registreras i databasen. 
 
Utvecklingen inom de båda affärsområdena IAM och Mobile innebär att bolaget följer sitt långsiktiga 
finansiella mål.  
 
MODERBOLAGET 
Moderbolagets omsättning för delårsperioden uppgick till 16,9 Mkr (12,5). Rörelseresultat före skatt för 
delårsperioden uppgick till -36,8 Mkr (-26,4). 
 
Likvida medel vid tredje kvartalets utgång uppgick till 2,2 Mkr (34,3). Moderbolaget har totalt utnyttjat 
20,0 Mkr av den kredit som erhölls under första kvartalet. 
 
I slutet av kvartalet överteckandes Precise Biometrics nyemission, med företrädesrätt för bolagets 
aktieägare. Bolaget tillförs cirka 54,4 Mkr före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 139,6%. 

ORGANISATION OCH PERSONAL  
Dotterbolaget Precise Biometrics Solutions AB i Karlstad har fusionerats in i moderbolaget Precise 
Biometrics AB. Detta får till följd att Precise Biometrics AB har sitt huvudkontor i Lund samt ett kontor i 
Karlstad. Organisationen består också av Precise Biometrics Inc. i Washington DC, USA.  
 
Per den 30 september 2012 hade koncernen 39 (35) anställda, 31 i Sverige och 8 i USA. Av de anställda var 
26 (24) män och 13 (11) kvinnor. 

INVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Under delårsperioden har koncernen investerat 0,4 Mkr (0,1) i materiella anläggningstillgångar. 
 
Under det tredje kvartalet har koncernen investerat 0,0 Mkr (0,1) i materiella anläggninstillgångar. 

AKTIVERING OCH AVSKRIVNINGAR AV UTVECKLINGSARBETE 
Under delårsperioden har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 5,5 Mkr (6,1) där merparten är 
kopplat till nya investeringar inom Mobile. Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete 
uppgick under delårsperioden till 1,3 Mkr (1,0). 
 
Under det tredje kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 1,7 Mkr (1,5). 
Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under kvartalet till 0,4 Mkr (0,5). 

PATENT  
Vid utgången av kvartal 3 år 2012 omfattar patentportföljen 62 registrerade patent och 15 patent-
ansökningar inom 19 olika produktfamiljer.  

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 1 074 Tkr/dag och kursen har varierat mellan 0,95 kr 
och 1,85 kr.  
 
Under det tredje kvartalet var den genomsnittliga omsättningen 1 457 Tkr per dag 
och aktien har noterats mellan 0,95 kr och1,81 kr. 
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VALBEREDNING 
Enligt beslut fattat på bolagets ordinarie bolagsstämma den 24 april 2012, ska en valberedning inrättas. 
Valberedningen ska bestå av en representant från vardera av de tre största aktieägarna per 31 augusti 
2012, samt styrelsens ordförande. 
 
Följdaktligen består valberedningen av Annika Andersson (Swedbank Robur fonder), Uno Johnsson (HJ 
Byggkonsulter AB) och Torgils Bonde Knutsson (Gimmersta AB). 
 
Dessa representerar de  tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2012, som har accepterat 
medverkan i valberedningen. Dessutom ingår styrelsens ordförande, Lisa Thorsted, som även är 
sammankallande. 

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  
Bokslutskommuniké  5 februari 2013 

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 
Ordinarie årsstämma i Precise Biometrics AB (publ) äger rum tisdagen den 23 april 2013 kl 16.00 på 
Precise Biometrics huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30.   
 
Årsredovisningen för 2012 kommer att publiceras senast två veckor innan årsstämman.  
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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.  
 

Lund den 23 oktober 2012 
 
 

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 24 oktober 2012 kl. 08:00. 
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GRANSKNINGSRAPPORT 
 

Inledning 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Precise Biometrics AB (publ) för perioden 1 januari 
till 30 september 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 
presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga 
granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. 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 ISA och god revisionssed i 
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha 
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Slutsats 
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Lund den 23 oktober 2012 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Eva Carlsvi 
Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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Resultaträkning, koncernen  

(Belopp i Tkr) Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår 
2012 2011 2012 2011 2011 

Nettoomsättning  8 481 7 359 19 886 16 802 21 615 
Kostnad för sålda varor  -3 819 -4 746 -8 315 -7 971 -9 548 

Bruttoresultat 4 662 2 613 11 571 8 831 12 067 

Försäljningskostnader1) -6 360 -3 748 -18 595 -12 557 -18 543 
Administrationskostnader1)  -3 308 -2 174 -10 593 -8 451 -11 489 
FoU kostnader -4 037 -3 536 -12 962 -11 762 -15 157 
Andra intäkter och värdeförändringar -771 1 323 -692 -192 -290 

-14 476 -8 135 -42 842 -32 962 -45 479 

Rörelseresultat1) -9 814 -5 522 -31 271 -24 131 -33 412 

Finansiella kostnader/intäkter -1 344 101 -2 727 128 208 

Resultat före skatt -11 158 -5 421 -33 998 -24 003 -33 204 

Skatt - - - - -12 

Periodens resultat -11 158 -5 421 -33 998 -24 003 -33 216 
 
Periodens resultat hänförligt till: 
Moderföretagets aktieägare -11 158 -5 421 -33 998 -24 003 -33 216 
 
Resultat per aktie (före utspädning), Kr -0,06 -0,03 -0,18 -0,15 -0,20 
 
Resultat per aktie (efter utspädning), 
Kr -0,06 -0,03 -0,18 -0,15 -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) Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår 
2012 2011 2012 2011 2011 

Periodens resultat -11 158 -5 421 -33 998 -24 003 -33 216 
Övrigt totalresultat: 
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser -178 239 163 -13 -55 
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -178 239 163 -13 -55 
Summa totalresultat för perioden -11 336 -5 182 -33 835 -24 016 -33 271 

Hänförligt till: 
Moderföretagets aktieägare -11 336 -5 182 -33 835 -24 016 -33 271 
Summa totalresultat för perioden -11 336 -5 182 -33 835 -24 016 -33 271 

 
 
Balansräkning, koncernen 

(Belopp i Tkr) 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 

Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 16 959 11 723 12 778 
Materiella anläggningstillgångar 1 143 460 1 070 
Varulager 13 406 5 033 9 673 
Kundfordringar1) 8 721 11 557 6 352 
Övriga kortfristiga fordringar 5 834 3 478 5 603 
Kassa och bank 3 157 37 420 28 930 
Summa tillgångar 49 220 69 671 64 406 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 12 681 56 243 46 988 
Kortfristiga skulder 36 539 13 428 17 418 
Summa eget kapital och skulder 49 220 69 671 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 (5,1) för 2012. 
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Kassaflödesanalys, koncernen 

(Belopp i Tkr) Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår 
2012 2011 2012 2011 2011 

Kassaflöde för den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapitalet -10 518 -5 191 -32 634 -23 250 -31 851 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 2 444 -5 769 -6 747 -6 724 -4 099 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 074 -10 960 -39 381 -29 974 -35 950 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 684 -1 597 -5 920 -6 166 -8 679 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 528 421 19 528 49 015 49 015 

Periodens kassaflöde -230 -12 136 -25 773 12 875 4 386 
Likvida medel vid periodens början 3 387 49 555 28 930 24 544 24 544 
Likvida medel vid periodens slut 3 157 37 420 3 157 37 420 28 930 

Nyckeltal, koncernen 
2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 

Rörelsekapital (Tkr) -5 421 44 060 33 140 
Kassalikviditet 48% 391% 235% 
Soliditet 26% 81% 73% 
Räntabilitet på eget kapital - - neg 
Sysselsatt kapital (Tkr) 34 043 57 495 48 399 
Räntabilitet på sysselsatt kapital - - neg 
Resultat före skatt per aktie (Kr) -0,18 -0,15 -0,20 
EBITDA (Tkr) -29 607 -22 781 -31 213 
Eget kapital per aktie (Kr) 0,07 0,30 0,25 
Antal aktier  188 945 120 188 945 120 188 945 120 
Antal anställda vid periodens utgång 39 35 35 
Genomsnittligt antal anställda under perioden 37 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 per 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 - - - -24 003 -24 003 
Övrigt totalresultat 
Valutakursdifferenser - - -13 - -13 
Summa övrigt totalresultat 0 0 -13 0 -13 
Summa totalresultat 0 0 -13 -24 003 -24 016 
Transaktioner med aktieägare 
Nyemission1) 21 594 26 981 - - 48 575 
Optionsprogram2) - 440 - - 440 
Summa transaktioner med aktieägare 21 594 27 421 0 0 49 015 
Utgående balans per 30 september 
2011 75 578 564 635 626 -584 596 56 243 

Ingående balans per 1 januari 2012 75 578 564 635 584 -593 809 46 988 
Totalresultat 
Totalresultat för perioden - - - -33 998 -33 998 
Övrigt totalresultat 
Valutakursdifferenser - - 163 - 163 
Summa övrigt totalresultat 0 0 163 0 163 
Summa totalresultat 0 0 163 -33 998 -33 835 
Transaktioner med aktieägare 
Nyemission3) - -472 - - -472 
Summa transaktioner med aktieägare 0 -472 0 0 -472 
Utgående balans per 30 september 
2012 75 578 564 163 747 -627 807 12 681 

1) Avser nyemission med företrädesrätt om 53 984 320 aktier till en kurs om 1,00 krona med avdrag för 
emissionskostnader om 5 409 Tkr. 
2) Avser utgivande av 4 400 000 st teckningsoptioner till samtliga anställda 
till en kurs av 0,10 kr. 
3) Avser emissionskostnader för pågående nyemission med företrädesrätt om 75 578 048 aktier till en kurs om 0,72 krona 
med avdrag för emissionskostnader. 
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Omsättning och resultat per affärsområde 
Q3 20121) 

(Belopp i Tkr)     IAM       MOBILE 
TOTAL 

AFFÄRSOMRÅDE 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Nettoomsättning  8 363 7 359 118 - 8 481 7 359 
Kostnader 2)  -9 579 -9 679 -9 051 -5 487 -18 630 -15 166 
Resultat3) -1 216 -2 320 -8 933 -5 487 -10 149 -7 807 

 
Omsättning och resultat per affärsområde Q1-Q3 
20121) 

(Belopp i Tkr)      IAM      MOBILE 
TOTAL 

AFFÄRSOMRÅDE 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Nettoomsättning  19 739 16 802 147 - 19 886 16 802 
Kostnader 2)  -27 090 -26 607 -27 267 -18 948 -54 357 -45 555 
Resultat3) -7 351 -9 805 -27 120 -18 948 -34 471 -28 753 

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 Q3 till 335 ksek (2 285) 
samt för Q1-Q3 3 200 ksek (4 622). 
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Resultaträkning, moderbolaget 

(Belopp i Tkr) Q1-Q3 Q1-Q3 Helår 
2012 2011 2011 

Nettoomsättning 16 937 12 477 15 507 
Kostnad för sålda varor  -17 430 -15 043 -19 846 

Bruttoresultat -493 -2 566 -4 339 

Försäljningskostnader -9 023 -9 020 -12 274 
Administrationskostnader  -10 478 -8 400 -11 223 
FoU kostnader -12 080 -6 940 -8 692 
Övriga intäkter och värdeförändringar -2 356 46 290 

-33 937 -24 314 -31 899 

Rörelseresultat -34 430 -26 880 -36 238 

Finansiella kostnader/intäkter -2 351 482 683 

Resultat före skatt -36 781 -26 398 -35 555 

Skatt - - - 

Årets resultat -36 781 -26 398 -35 555 
 

 
Balansräkning, moderbolaget 

(Belopp i Tkr) 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31 

Tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 16 959 11 630 12 692 
Materiella anläggningstillgångar 1 143 309 943 
Andelar i koncernföretag 1 058 1 058 1 058 
Varulager 12 279 5 033 9 673 
Kundfordringar1) 4 750 6 171 4 736 
Övriga kortfristiga fordringar 35 718 35 426 38 474 
Kassa och bank 2 243 34 258 21 662 
Summa tillgångar 74 150 93 885 89 238 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 39 863 85 263 77 117 
Avsättningar 107 123 76 
Kortfristiga skulder 34 180 8 499 12 045 
Summa eget kapital och skulder 74 150 93 885 89 238 

Ställda säkerheter 24 000 24 000 24 000 

Ansvarsförbindelser Inga 2 000 2 000 

1) Posten inkluderar en fordran på kontraktstillverkare med ett belopp om 2,2 Mkr (5,1) 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 15:00 (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. 
 
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 276793 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        


