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Koncernens nettoomsättning för året uppgick till 28,3 Mkr (21,6) och för fjärde kvartalet
till 8,4 Mkr (4,8).
Resultatet för året uppgick till –47,0 Mkr (-33,2) och för fjärde kvartalet till -13,0 Mkr (-9,2).
Resultat per aktie för året uppgick till –0,23 kr (-0,20) och för fjärde kvartalet till –0,05 kr (-0,05).
Likvida medel uppgick vid årets slut till 37,6 Mkr (28,9)

VÄSENTLIGA HÄNDELSERNA UNDER ÅRET
 Precise Biometrics produkter för mobil säkerhet för smartphones och surfplattor, Tactivo™,
blev certifierad av Apple. Tactivo för iPhone och iPad lanserades globalt.
 Precise Biometrics har under året tillkännagivit ett flertal Tactivo-relaterade samarbeten och
partnerskap (HID Global, Good Technology, Intercede och Sogeti). Detta innebär att Precise
Biometrics tillsammans med respektive partner kan leverera säker mobil identitetsverifiering till
myndigheter och företag över hela världen.
 Bolaget erhöll sin första Tactivo-beställning från en av världens största fordonstillverkare.
Precise Biometrics erhöll även Tactivo-order från två ledande leverantörer av mobil
programvara,Thursby Software Systems plus ytterligare en erkänd aktör.
 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 nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare övertecknades.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT
 Precise Biometrics har blivit utvald av en marknadsledande leverantör av finansiella
informationstjänster. Den USA-baserade kunden har valt Precise Biometrics som sin nya
leverantör av fingeravtrycksalgoritmer. Kunden har för avsikt att förbättra prestandan hos
befintliga och framtida fingeravtrycksstödda enheter genom att använda Precise Biometrics
teknologi.
 Bolaget tillkännager partnerskap med OpenPeak med syfte att integrera Tactivo i OpenPeaks
lösning Sector™ för ökad säkerhet på mobila enheter.
 Kreditfaciliteten som erhölls under våren 2013 återbetalades i januari 2013. Inom ramen för
kreditfacilitetsavtalet, och till och med maj 2013, kan bolaget erhålla orderfinansiering.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Delårsrapport

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 (smart phones och surfplattor),
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 och www.idApps.com
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POSITIV UTVECKLING FÖR TACTIVO
OCH VIKTIG ORDER FRÅN FINANSBRANSCHEN
INTERVJU MED THOMAS MARSCHALL,
VD och koncernchef, PRECISE BIOMETRICS
Hur sammanfattar du 2012?
Året markerar först och främst vår lansering av produktserien
Tactivo™ som är världens första mobilskal med inbyggd
fingeravtrycks- och smartkortsläsare. Under sommaren
certifierades versionen för iPhone av Apple och därefter
lanserades. Under hösten följde versionen för iPad.
Tactivo™ möjliggör en kraftig ökning av mobilsäkerheten och
har mött ett stort intresse på marknaden från både kunder och
partners. Försäljningen avTactivo har inte uppnått våra förväntningar under 2012 delvis beroende
på ledtider att få lösningar redo för marknaden. Vi räknar dock med att försäljningen ska öka
kvartal för kvartal under innevarande år.
Nyemissionen under hösten 2012 har inneburit att vi med kraft kan driva lanseringen av Tactivo
och vidareutveckla kommersiella säkerhetslösningar för mobilmarknaden baserad på vår
beprövade teknik. Vi fortsätter dock att övervaka och undersöka ytterligare
finansieringsmöjligheter.
Varför är mobilmarknaden så attraktiv för Precise Biometrics?
Marknaden för högre mobilsäkerhet och fler applikationsspecifika inställningar fortsätter att växa i
takt med att allt fler anställda använder sin egen utrustning på jobbet – den trend som kallas ”bring
your own device” eller BYOD. Volymerna för mobila lösningar förväntas snart vara större än för
datorer och med början 2013 ser vi en utbredd och växande användning av fingeravtrycksteknologi
i både företag och organisationer när deras anställda använder mobila enheter för att nå känslig
information.

Delårsrapport

Vad har hänt på mobilmarknaden under året?
Vi har fått order från företag och myndigheter på den internationella marknaden. Vidare har ett
flertal civila och militära myndigheter i USA startat pilotprojekt baserade på Tactivo, vilket utgör en
stark bas för potentiella större nya order framöver.
Vi har också inlett samarbeten med olika partners, som nu erbjuder lösningar och specifika appar
baserade på Tactivo. Det allra senaste avtalet har tecknats med mobilteknikföretaget OpenPeak
som kommer att integrera Tactivo i sina nya säkerhetslösningar. Detta möjliggör en helt ny typ av
flerfaktorsautentisering och nya säkerhetsfunktioner, samtidigt som behöriga användare garanteras
enkel åtkomst.
Apples förvärv av sensortillverkaren AuthenTec under året understryker det ökande intresset för
fingeravtrycksteknologi på marknaden. Vårt fokus är myndighets- och företagsmarknaderna, där vi
har fördelarna av att vara först med en professionell produkt och att vi tillsammans med våra
partners redan tillhandahåller kvalificerade lösningar för specifika behov.
På vilket sätt är den aktuella ordern från finansbranschen betydelsefull?
Ordern kommer från en marknadsledande global leverantör av finansiella informationstjänster, som
har begärt att få vara konfidentiell. Den USA-baserade kunden har efter en noggrann genomgång
av marknaden valt Precise Biometrics som sin nya leverantör av fingeravtrycksalgoritmer.
Marknaderna för finansiella tjänster har bland de högsta kraven i världen när det gäller
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användbarhet och säkerhet och vi är därför oerhört stolta och nöjda över deras godkännande av
vår lösning för inbyggda system där våra algoritmer integreras i annan hårdvara. Detta öppnar en
nyintressant möjlighet för Precise att bli den ledande marknadsleverantören av algoritmer till
tillverkare av sensorer och smarta devices, vilket innebär en ytterligare signifikant potential för vår
teknologi utöver den som finns för Tactivo.
Rent konkret kommer avtalet att medföra återkommande licensintäkter och få effekt på Precise
Biometrics finansiella resultat med början redan i första kvartalet 2013.
Vad händer inom affärsområdet IAM?
Vid sidan av vårt starka fokus på mobilmarknaden fortsätter vi att bearbeta ID-kortssegmenten på
marknaden. Under året har merparten av vår försäljning kommit från våra lösningar till Nordens
största budget-gymkedja samt hårdvaruförsäljning till en myndighetskund i Mellanöstern.
Under fjärde kvartalet har vi inlett ett samarbete med Inpeco Group i syfte att införa Precise Matchon-Card™–teknik i företagets system för hantering av blodprover. Det är ett nytt
applikationsområde för Precise Biometrics teknik och är ännu ett bevis på den ökande mognaden
på marknaden för biometriska säkerhetslösningar.
Hur ser utsikterna för 2013 ut?
Jag kan konstatera att Precise Biometrics nu har ett mycket spännande kommerciellt
produktprogram som adresserar en stor och väldefinierad marknad! Vi har under 2012 byggt upp
en intressant pipeline av kunder och partners och räknar med att under 2013 börja skörda frukterna
av våra satsningar på mobilmarknaden.
Vi kommer att fortsätta följa tillväxten för iPhone och iPad och med målsättningen att presentera
nya versioner av Tactivo cirka fyra till sex månader efter varje ny release från Apple. Därtill kommer
vi att släppa nya versioner av Tactivo för andra operativsystem inklusive Android samt lansera
ytterligare appar och nya produkter som stöder andra biometrier. Detta kommer att ytterligare
stärka våra kommersiella kundlösningar inom den attraktiva mobilmarknaden.

Delårsrapport

Det innebär att försäljningen av Tactivo väntas fortsätta att öka kvartal för kvartal och medföra
väsentligt förbättrad omsättning under 2013. Till detta kommer den nya expanderande marknaden
för våra algoritmer och ID-kortssegmenten inom affärsområdet IAM. Vi fasthåller samtidigt
ambitionerna i vår tidigare presenterade Plan 2015.
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Räkenskapsåret 2012
Omsättningen under året uppgick till 28,3 Mkr (21,6). Bruttomarginalen uppgick till 56% (56%).
Rörelsekostnaderna (för definition se Nyckeltal) för året uppgick till 58,7 Mkr (45,5).
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 –47,0 Mkr (-33,2).
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) under året uppgick till –0,23 kr (-0,20).
Fjärde kvartalet oktober – december 2012
Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 8,4 Mkr (4,8). Bruttomarginalen uppgick till
50% (67%). Den lägre marginalen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras av
högre andel hårdvaruförsäljning.
Rörelsekostnaderna (för definition se Nyckeltal) uppgick till 15,8 Mkr (12,5). Koncernens
nettoresultat för fjärde kvartalet uppgick till –13,0 Mkr (-9,2).
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för fjärde kvartalet uppgick till –0,05 kr (-0,05).
FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2012 till 48,2 Mkr (47,0) och eget kapital/aktie till
0,25 kr (0,25).
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –48,9 Mkr (-36,0). Likvida medel
uppgick vid årets slut till 37,6 Mkr (28,9). Företaget har totalt utnyttjat 20,0 Mkr av den kredit på
totalt 30,0 Mkr som erhölls under första kvartalet 2012. Kreditfaciliteten återbetalades i januari
2013. Inom ramen för kreditfacilitetsavtalet, och till och med maj 2013, kan bolaget erhålla
orderfinansiering.
MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING – SAMMANFATTNING 2012
Precise Biometrics har under 2012 gjort betydande investeringar, enligt plan, inom affärsområdet
Mobile. Året har i stort fokuserats på lanseringen, marknadsföring och försäljning av bolagets
produkt för mobil säkerhet för smartphones och surfplattor, Tactivo™.

Delårsrapport

Under sommaren 2012 MFI-certificierades Tactivo. Efter certifiering har flera pilotprojekt inletts,
bland annat i de flesta federala militär- och civilmyndigheter i USA.
Under Q3 säkrade bolaget sin första Tactivo-order. Ordern lades av en i Europa baserad
biltillverkare, som är en av de största i världen idag.
Under Q4 beställde bolagets partner Thursby Software Systems och ytterligare en erkänd partner
tillsammans över tusen enheter. Tactivo förstärker deras programvara genom att erbjuda säker
mobil åtkomst med smartkort, fingeravtrycksigenkänning eller en kombination av båda på
iPhones® och iPads®.
Under Q4 meddelade bolaget Tactivo-relaterade partnerskap med, bland annat, följande partners:
• HID Global, världsledande inom lösningar för säker identitetshantering. Genom partnerskapet
mellan Precise Biometrics och HID Global, Common Access Card (CAC) och Personal Identity
Verification (PIV) kan nu leverera krypterad tillgång till känslig information genom iOS-enheter.
• Intercede. Bolagets partner Intercede har utvecklat appen MyID ® CardChecker™ som är
kompatibel med Tactivo. Med appen och datan som kodats i enheten kan organisationer
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kontrollera och autentisera ett smartkort från smartphone eller surfplatta utan att behöva ansluta till
internet.
• Sogeti. Sogeti erbjuder tekniska konsulttjänster och är en ledande leverantör av mobila lösningar,
primärt inom marknaden för sjukvård. Precise Biometrics teknik kan tillsammans med Sogetis
teknik användas för ID-, företags- och bankkort samt tillgång till mobila lösningar, datorer och
nätverk.
• Good Technology. Good Technology har lanserat sin Good Vault ™ app, som kan användas med
Tactivo. Good Vault förstärker tvåfaktorsautentisering och Secure / Multipurpose Internet Mail
Extensions (S / MIME) e-signering och kryptering för Good for Enterprise ™ för att förstärka
dataskyddet.
• OpenPeak. Efter utgången av räkenskapsåret meddelade Precise Biometrics att dess partner
OpenPeak nu har integrerat Tactivo för att stärka en säker arbetsyta med oöverträffad, multi-faktor
autentisering och säkerhetsfunktioner. I OpenPeak-lösningen ingår per-app VPN och tre-faktor
autentisering, inklusive PIN, smarta kort och biometriska tekniker.
Under året har bolaget även tillkännagivit ett partnerskap med Inpeco Group, en ledande
utvecklare av lösningar som spårar viktiga vårdprocesser. Inpeco kommer att använda Precise
Match-on-Card™ för att spåra patientens ID och blodprover, vilket eliminerar mänskliga "fel" i
processen. Match-on-Card-funktionen gör det möjligt att bekräfta patient-ID vid tidpunkten då
provet tas.
Efter årsskiftet valdes bolaget ut av en marknadsledande global leverantör av finansiella
informationstjänster. Efter en grundlig genomgång av marknaden har den USA-baserade kunden
valt Precise Biometrics som sin nya leverantör av fingeravtrycksalgoritm efter en grundlig test av
marknaden. Precise Biometrics lösning för inbyggda system, vilket inkluderar de topprankade
algoritmer i NIST / Minex tester var den främsta orsaken till valet. Kunden har som mål att öka
prestandan hos befintliga och kommande aktiverade fingeravtrycksenheter med hjälp av Precise
Biometrics teknik. Deras huvudmål är en smidig och säker användarupplevelse.

Delårsrapport

Under året har försäljningen av Tactivo, baserat på pågående kundprojekt och partnersamarbeten,
kommit igång inom affärsområdet Mobile. Majoriteten av Precise Biometrics försäljningen under
året har dock kommit inom affärsområdet IAM. Försäljningen i IAM har bestått av en blandning av
hårdvara, fingeravtrycksläsare och licenser. Försäljningarna har främst bestått av försäljning av
fingeravtrycksläsare, till kunder i Mellanöstern. Licensförsäljning har huvudsakligen bestått av
fortsatta leveranser till skandinaviens största budgetgymkedja, men även fortsatt utrullning av kort i
de pågående nationella ID-kortsprojekten.
Under 2012 har Tactivo lanserats, flera samarbeten har tecknats och de första Tactivobeställningarna har levererats. Företaget fortsätter att följa sin långsiktiga plan. I planen ingår
förväntningar på att försäljningen ska öka kvartal för kvartal under 2013, nya partnersamarbeten
och lansering av nya applikationer. Huvuddelen av försäljningen förväntas komma från Tactivo.
MODERBOLAGET
Moderbolagets omsättning för året uppgick till 24,5 Mkr (15,5). Rörelseresultat före skatt för året
uppgick till –49,7 Mkr (-35,6).
Likvida medel vid årets utgång uppgick till 35,2 Mkr (21,7). Moderbolaget har totalt utnyttjat 20,0
Mkr av den kredit som erhölls under första kvartalet 2012. Kreditfaciliteten återbetalades i januari
2013. Inom ramen för kreditfacilitetsavtalet, och till och med maj 2013, kan bolaget erhålla
orderfinansiering.
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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 31 december 2012 hade koncernen 37 (35) anställda, 30 i Sverige och 7 i USA. Av de
anställda var 25 (24) män och 12 (11) kvinnor.
INVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Under delårsperioden har koncernen investerat 1,2 Mkr (0,8) i materiella anläggningstillgångar.
Under det fjärde kvartalet har koncernen investerat 0,8 Mkr (0,7) i materiella anläggninstillgångar.
AKTIVERING OCH AVSKRIVNINGAR AV UTVECKLINGSARBETE
Under året har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 8,0 Mkr (7,9) där merparten är kopplat
till nya investeringar inom Mobile. Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick
under delårsperioden till 1,7 Mkr (1,7).
PATENT
Vid utgången av kvartal 4 år 2012 omfattar patentportföljen 62 registrerade patent och 16 patentansökningar inom 18 olika produktfamiljer.
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).

Delårsrapport

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
Delårsrapport Q1
23 april 2013
Delårsrapport Q2
18 juli 2013
Delårsrapport Q3
23 oktober 2013
Bokslutskommuniké
7 februari 2014
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.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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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 4 februari 2013

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

Delårsrapport

för offentliggörande den 5 februari 2013 kl. 08:00.
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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

Delårsrapport
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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 08-519 990 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 08-505 564 73. När du blir ombedd att ange
referens, knappar du in 345931 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

Delårsrapport

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 (smart phones och surfplattor),
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 och www.idApps.com.

