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POSITIVA SIGNALER FÖR TACTIVO™ INOM 

FÖRETAGSSEKTORN I EUROPA  
 

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596 

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2014 

 Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 14,2 Mkr (26,0). 
 

 Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -20,8 Mkr (-12,4). 
 

 Resultatet för delårsperioden uppgick till -20,4 Mkr (-13,9). 
 

 Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,06 kr (-0,05). 
 

 Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 76,2 Mkr (47,3).    
 

 Första algoritmlicenserna levererades till Fingerprint Cards. 
 

 Håkan Persson utsågs i juni till VD efter att ha varit interims-VD sedan november.  
 

 Daniel Edlund anställdes i juni som Corporate Marketing Manager. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION  
Håkan Persson, VD , Precise Biometrics AB 

Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05 , E-post; hakan.persson@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  

 

mailto:patrik.norberg@precisebiometrics.com
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INTERVJU MED HÅKAN PERSSON  

VD, PRECISE BIOMETRICS 

 

Hur sammanfattar du det andra kvartalet? 

Marknaden för biometri fortsätter att utvecklas positivt med ett ökat intresse för biometriska 

lösningar i mobila enheter. Under kvartalet levererade vi de första algoritmlicenserna till Fingerprint 

Cards. Vi fick också ett antal mycket intressanta genombrott för Tactivo inom företagsmarknaden 

och hälsosektorn i Europa som är värdefulla för framtiden samtidigt som vi ser att allt fler kunder 

lämnar pilot- och teststadiet och börjar ta Tactivo i produktion.  

 

Kvartalets intäkter och resultat är dock en besvikelse. Försäljningen av Tactivo på den viktiga 

amerikanska myndighetsmarknaden motsvarade inte våra förväntningar. Kvartalets försäljning 

bestod huvudsakligen av våra traditionella fingeravtrycksläsare till kunder i Mellanöstern och 

Thailand samt accesslösningar till Fitness24Seven.  

 

Hur ser du på utvecklingen för Tactivo? 

Trots de låga volymerna i USA finns det som sagt flera positiva genombrott försäljningsmässigt. Ett 

av de större sjukhusen i England valde Tactivo för säker mobil åtkomst till olika system och 

patientjournaler. Vi arbetar nu för att ytterligare sjukhus ska ansluta sig. Inom svensk hälsosektor 

har lösningar och applikationer för bland annat hemtjänsten tagits fram där Tactivo används för 

mobil access.  

 

Ett av världens största bolag inom energisektorn kommer på ledningsnivå att implementera en 

Tactivolösning i syfte att skydda tillgången till konfidentiell information. Här finns spännande 

potential som kan leda till en successiv utrullning av flera tusen enheter bara hos denna kund. Ett 

av världens största finansbolag valde en motsvarande lösning för sin högsta ledning. Båda dessa 

affärer är av strategisk betydelse och liknar Tactivolösningen hos Volkswagen som också har till 

syfte att skydda tillgången till konfidentiell information i en mobil värld.   

 

Vi är övertygade om att Tactivo har en självklar plats på marknaden för säkerhetslösningar med 

smarta kort för mobilen. Vår produkt är väl positionerad och har det mest omfattande ekosystemet 

av partners med slutanvändarlösningar. På den federala marknaden i USA har utrullningen av 

system och slutanvändarapplikationer för alla aktörer på marknaden dragit ut på tiden men när 

potentialen väl realiseras har Precise Biometrics det bästa erbjudande till kunderna. 

Företagsmarknaden samt hälso- och sjukvårdssektorn i Europa är också marknader som i 

dagsläget bedöms ha stor potential. Vi tror att de smarta korten kommer ha en fortsatt stark 

ställning de kommande åren för att styra tillgången till konfidentiell information särskilt i takt med att 

kraven på säker mobil åtkomst ökar. 

 

Vad händer inom de andra affärsområdena? 

Flera av de ledande mobiltelefontillverkarna och leverantörerna av hårdvara testar och utvärderar 

vårt algoritmerbjudande för integrering i sina produkter. Marknaden är stor och växande och vi 

bedömer den som väldigt intressant för bolaget givet den historia, kompetens och produkt vi har. 

Test- och utvärderingsprojekten som pågår nu handlar om mobiltelefoner och surfplattor som ska 

lanseras under det första eller andra kvartalet 2015. Projekten fortskrider på ett positivt sätt och vi 

har kraftigt utökat vår närvaro med försäljningsresurser i Asien.  

 

Vi har sedan tidigare ett avtal med en av de ledande leverantörerna av fingeravtryckssensorer på 

området, Fingerprint Cards. Våra bolag har ett ömsesidigt intresse av att sälja vår gemensamma 

lösning till de ledande mobiltelefontillverkarna och de första leveranserna har skett under det andra 

kvartalet.  

 

Vi har en stabil försäljning av våra traditionella fingeravtrycksläsare samt accesslösningar med 

leveranser till befintliga kunder och vi ser en fortsatt efterfrågan på dessa produkter. 
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Hur ser du på att du har fått förtroendet att bli VD på permanent basis? 

Det är naturligtvis jätteroligt att styrelsen på det här sättet visar sitt förtroende och sin uppskattning 

för vad jag gjort under tiden som interims-VD. Nu ska jag tillsammans med styrelsen och de 

anställda fortsätta arbetet med att göra Precise Biometrics till ett lönsamt bolag. Vi fokuserar på 

försäljningsarbetet, att tydligöra bolagets prioriteringar och att utveckla vårt erbjudande.  

 

Hur bedömer du marknaden för era produkter? 

Vi ser en självklar plats för våra produkter på marknaden, dels för att göra livet enklare och dels för 

att öka säkerheten för individer och organisationer. Efterfrågan på mobila säkerhetslösningar blir 

bara större och större i takt med att mobilen och surfplattan allt mer blir en naturlig del av våra liv, 

både privat och på jobbet. Mot denna bakgrund är vi välpositionerade med vår 

fingeravtrycksteknologi för mobila enheter och Tactivo för säkerhetslösningar baserade på smarta 

kort. Det här i kombination med vår intäktsbas från traditionella produkter som fingeravtrycksläsare 

och lösningar för fysisk access gör att vi ser positivt på bolagets utveckling framöver.  
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OMSÄTTNING OCH RESULTAT 

Delårsperioden januari-juni 2014 

Omsätttningen under delårsperioden uppgick till 14,2 Mkr (26,0). Den största andelen av periodens 

omsättning kom från affärsområdet Desktop & Physical Access Solutions med fortsatta leveranser 

av accesslösningar till Fitness24Sevens gym samt fingeravtrycksläsare till kunder i Mellanöstern 

och Thailand. Omsättningen bestod även av leveranser av bolagets fingeravtrycksteknologi till 

Fingerprint Cards och licensförsäljning till det pågående NID-projektet i Portugal. Under perioden 

såldes ca 2 300 Tactivo-läsare. Den lägre omsättningen jämfört med motsvarande period 

föregående år förklaras primärt av att bolaget under första kvartalet 2013 erhöll två större order, en 

för Tactivo och en för algoritmer, om totalt 10,0 Mkr. Bruttomarginalen under delårsperioden 

uppgick till 62% (66%).  

 

Rörelsekostnaderna för delårsperioden uppgick till 29,6 Mkr (29,5). Personalkostnaderna är lägre 

jämfört med föregående år på grund av färre antal anställda i det amerikanska dotterbolaget. Detta 

balanseras av högre avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader för Tactivo. 

 

Koncernens nettoresultat för delårsperioden uppgick till -20,4 Mkr (-13,9).  

 

Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) under delårsperioden uppgick till -0,06 kr (-0,05).  

 

Andra kvartalet april – juni 2014 

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 7,0 Mkr (9,2). Den lägre omsättningen beror på att 

föregående år erhölls en större uppföljningsorder från en myndighetskund i Mellanöstern. 

Bruttomarginalen uppgick till 68% (43%). Den förbättrade marginalen beror på högre andel 

licensförsäljning. 

 

Rörelsekostnaderna uppgick till 14,6 Mkr (15,3). Koncernens nettoresultat uppgick till -9,7 Mkr       

(-12,6). Det förbättrade resultatet beror på högre bruttomarginal, lägre rörelsekostnader samt ett 

bättre finansnetto på grund av positiva valuta- och ränteeffekter. 

 

Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för andra kvartalet uppgick till -0,03 kr (-0,04). 

 

FINANSIERING OCH LIKVIDITET 

Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2014 till 114,3 Mkr (82,9) och eget kapital/aktie till 

0,33 kr (0,26). 

 

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -19,9 Mkr (-10,9). Likvida medel 

uppgick per den 30 juni 2014 till 76,2 Mkr (47,3). Likvida medel är högre jämfört med motsvarande 

period föregående år genom den riktade nyemissionen i september 2013 som medförde ett 

kapitaltillskott om 81,1 Mkr.  

 

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING – SAMMANFATTNING Q2 2014 

Precise Biometrics verksamhet är uppdelad i tre affärsområden; Mobile Smart Card Solutions 

(Tactivo™), Fingerprint Technology (licensiering av algoritmer) och Desktop & Physical Access 

Solutions (fingeravtrycksläsare samt accesslösningar för tillgång till lokaler och datorer).  

 

Affärsområdet Mobile Smart Card Solutions utgörs av produkter för mobil säkerhet för 

smartphones och surfplattor, Tactivo. Tactivo är ett smart skal som är framtaget för Apples 

smartphones och surfplattor men täcker även in lösningar för Android. Precise Biometrics har idag 

en komplett portfölj av Tactivo-produkter för samtliga modeller av iPhone och iPad. Tactivo skyddar 

både den information som finns lagrad lokalt i enheten och i kommunikationen online, till exempel 

till servrar. Tactivo säkerställer en mycket hög säkerhetsnivå för mobila enheter samtidigt som 

höga krav på nätverkssäkerhet och verifiering uppfylls.  
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Affärsområdets omsättning för kvartalet uppgick till 1,5 Mkr. Under perioden såldes ca 1 800 

Tactivoläsare. Av dessa såldes merparten, ca 1 300, till europeiska kunder. Leveranser gjordes till 

den engelska sjukvården och hemtjänsten i olika kommuner i Sverige där Tactivo används för 

säker mobil åtkomst till olika system och patientjournaler. Intressanta projekt inleddes med partners 

till stora bolag inom energisektorn respektive finanssektorn där Tactivo kommer att användas för 

att skydda konfidentiell information på ledningsnivå. Vidare har fortsatta leveranser av Tactivo gått 

till Volkswagen inom ramen för det tidigare tecknade avtalet. Försäljningen till amerikanska 

myndigheter har fortsatt vara under uppbyggnad. Försäljningen under kvartalet bestod av mindre 

pilotinstallationer som förberedelse inför eventuella större utrullningar. Potentialen med Tactivo i 

USA bygger på direktivet som kräver att alla myndighetsanställda ska använda sina PIV/CAC-kort 

(Personal Identity Verification, Common Access Cards) för åtkomst till känslig 

myndighetsinformation.  

 

Inom affärsområdet Fingerprint Technology ingår mjukvaruerbjudanden som baseras på 

bolagets algoritmer; Precise BioMatch™ Embedded, Precise BioMatch™ Mobile och Precise 

Match-on-Card™. Precise BioMatch Mobile, som lanserades under 2013, är en mjukvara som är 

utvecklad och optimerad för integration av fingeravtrycksigenkänning på smartphones och 

surfplattor. Mjukvaran är från grunden anpassad för små sensorer och är lämplig för användning i 

exempelvis mobila enheter. 

 

Affärsområdets försäljning under andra kvartalet uppgick till 2,1 Mkr. Under 2013 tecknades ett 

samarbetsavtal med svenska sensortillverkaren Fingerprint Cards (FPC) avseende licensiering av 

algoritmerna för integrering i FPCs sensorer. Under det andra kvartalet gjordes de första 

leveranserna till FPC. Merparten av försäljningen under kvartalet kom från vidare utrullningar inom 

det pågående NID-projektet (Nationellt ID-kort) i Portugal. NID-projektet i Portugal lanserades 

redan 2007. 

 

Inom affärsområdet Desktop & Physical Access Solutions fokuserar bolaget på försäljning av 

bolagets traditionella produkterbjudande vilket innefattar fingeravtrycksläsare för stationära 

arbetsplatser och fysisk access till lokaler. Affärsområdets omsättning uppgick till 3,4 Mkr under 

kvartalet. Fortsatta leveranser gjordes till Fitness24Seven, en av Skandinaviens största gymkedjor, 

som använder Precise Biometrics lösning för medlemmarnas tillgång till gymmen. Resterande 

försäljning kom från två redan etablerade kunder i Mellanöstern respektive Thailand som båda 

använder Precise Biometrics fingeravtrycksläsare 200MC för säker inloggning till nätverk. 

 

MODERBOLAGET 

Moderbolagets omsättning för delårsperioden uppgick till 12,3 Mkr (18,7). Resultat före skatt för 

delårsperioden uppgick till -19,3 Mkr (-13,3). 

 

Likvida medel vid andra kvartalets utgång uppgick till 70,5 Mkr (46,5).  

 

ORGANISATION OCH PERSONAL  

Organisationen består av Precise Biometrics AB med huvudkontor i Lund och ett kontor i Karlstad 

samt Precise Biometrics Inc. i Virginia, USA.  

 

Per den 30 juni 2014 hade koncernen 29 (34) anställda, 27 i Sverige och 2 i USA. 

 

Under slutet av andra kvartalet utsågs Håkan Persson till VD efter en tid som interims-VD. 

Dessutom har Daniel Edlund anställts som Corporate Marketing Manager. 
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INVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Under delårsperioden investerade koncernen 1,1 Mkr (1,8) i materiella anläggningstillgångar. 

 

Under det andra kvartalet investerade koncernen 0,6 Mkr (1,8) i materiella anläggningstillgångar. 

 

AKTIVERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV UTVECKLINGSARBETE 

Under delårsperioden aktiverades utgifter för utvecklingsarbete med 4,2 Mkr (6,2) där merparten är 

kopplat till fortsatta investeringar relaterade till nya versioner av Tactivo. Avskrivningar av 

aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under delårsperioden till 4,1 Mkr (1,6). 

Anledningen till den högre avskrivningsnivån jämfört med motsvarande period föregående år är att 

bolaget, under fjärde kvartalet 2013, gjorde en ändrad bedömning i förhållande till avskrivningen av 

utvecklingsprojekten relaterade till Tactivo. Produkterna i produktfamiljen Tactivo har en kortare 

livslängd jämfört med bolagets mer traditionella produkter och skrivs av snabbare. 

 

Under det andra kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 2,3 Mkr (3,0). 

Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under kvartalet till 2,1 Mkr (0,8). 

 

ÅRSSTÄMMAN 2014 

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund den 29 april 2014. 

 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om moderbolagets resultatdisposition för 

2013. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnades för räkenskapsåret. 

 

Torbjörn Clementz, Anders Harrysson, Torgny Hellström, Matts Lilja och Eva Maria Matell 

omvaldes till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2015 medan Lisa 

Thorsted hade avböjt omval. Till ny styrelseledamot valdes Mats Lindoff. Torgny Hellström valdes 

till ny styrelseordförande. 

 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvodet till styrelsens ledamöter 

för tiden till och med årsstämman 2015. Styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kr (tidigare 210 

000 kr) och var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kr 

(tidigare 105 000 kr). Stämman beslutade vidare att utskottsarvode därutöver oförändrat ska utgå 

med 25 000 kr per ledamot och utskott, dock maximalt 25 000 kr per ledamot och år. 

 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett 

eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. 

Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya 

aktier och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna och/eller 

konvertiblerna ska kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med 

kvittningsrätt. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar 

utgivande av högst 34 530 609 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst 34 530 609 aktier. 

Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full konvertering, motsvarar en 

utspädningseffekt om ca 10 % av nuvarande aktiekapital och röster. 

 

Stämman beslutade vidare, enligt styrelsens förslag, om ett incitamentsprogram till bolagets 

anställda genom utgivande av 8 000 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 

motsvarande antal nya aktier i Precise Biometrics AB. Per den 30 juni har 2 610 000 optioner 

tecknats. 

 

För mer information om besluten tagna på stämman se vidare på Precise Biometrics hemsida 

under rubriken Årsstämman. 
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VALBEREDNING 

Enligt beslut fattat på bolagets ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 ska en valberedning 

inrättas. Valberedningen ska bestå av en representant från vardera av de tre största aktieägarna 

per 30 april 2014 samt styrelsens ordförande.  

 

Valberedningen konstituerades i juni 2014 och består av Torgils Knutsson Bonde (eget innehav), 

Robert Andersson (Limhamns Förvaltning) och Ole Søeberg (Skagen Fonder). Torgils Knutsson 

Bonde utsågs till valberedningens ordförande.  

 

Dessa representerar de största aktieägarna i bolaget per den 30 april 2014 som har accepterat 

medverkan i valberedningen. Dessutom ingår styrelsens ordförande, Torgny Hellström. 

 

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 2013, som 

avlämnades 31 mars 2014. Efter årsredovisningens avlämnande har inga nya väsentliga risker 

eller osäkerhetsfaktorer uppkommit. 

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 

Delårsrapport Q3  21 oktober 2014 

Bokslutskommuniké  27 januari 2015 (nytt datum).  
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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 2014 har inte någon 

väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. 

 

För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2013. Denna 

delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Lund den 16 juli 2014 

 

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 

 

Torgny Hellström, ordförande 

 

Torbjörn Clementz      Eva Maria Matell     Anders Harrysson     Matts Lilja     Mats Lindoff 

 

 

Håkan Persson, VD  

 

 

 

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

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2014 kl. 08:00. 
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Resultaträkning, koncernen  
     

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

 
2014 2013 2014 2013 2013 

      Nettoomsättning  7 028 9 171 14 212 25 967 34 944 

Kostnad för sålda varor1) -2 287 -5 247 -5 369 -8 870 -15 976 

      Bruttoresultat 4 741 3 924 8 843 17 097 18 968 

      Försäljningskostnader -4 875 -7 305 -9 340 -14 067 -24 777 

Administrationskostnader -4 552 -3 562 -7 919 -6 716 -14 706 

FoU kostnader2) -5 788 -4 815 -13 018 -8 791 -21 307 

Andra intäkter och värdeförändringar 622 373 642 95 -358 

 
-14 593 -15 309 -29 635 -29 479 -61 148 

      Rörelseresultat -9 852 -11 385 -20 792 -12 382 -42 180 

      Finansiella kostnader/intäkter 168 -1 191 378 -1 507 -1 092 

      Resultat före skatt -9 684 -12 576 -20 414 -13 889 -43 272 

      Skatt - - - - - 

      Periodens resultat -9 684 -12 576 -20 414 -13 889 -43 272 
 

     Periodens resultat hänförligt till: 

     Moderföretagets aktieägare -9 684 -12 576 -20 414 -13 889 -43 272 
 

     Resultat per aktie (före utspädning), Kr -0,03 -0,04 -0,06 -0,05 -0,14 
 

     Resultat per aktie (efter utspädning), Kr -0,03 -0,04 -0,06 -0,05 -0,14 

 

1) I posten för helåret 2013 inkl. nedskrivning av del av varulager till nettoförsäljningsvärde med ett belopp om -1,7 Mkr. 

2) I posten för helåret 2013 inkl. nedskrivning av aktiverat utvecklingsarbete med ett belopp om -2,1 Mkr. 
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Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat  
   

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

 
2014 2013 2014 2013 2013 

      Periodens resultat -9 684 -12 576 -20 414 -13 889 -43 272 

      Övrigt totalresultat: 
     Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 

    Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser -75 -38 -115 -46 43 

 
-75 -38 -115 -46 43 

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -75 -38 -115 -46 43 

Summa totalresultat för perioden -9 759 -12 614 -20 529 -13 935 -43 229 

      Hänförligt till: 
     Moderföretagets aktieägare -9 759 -12 614 -20 529 -13 935 -43 229 

Summa totalresultat för perioden -9 759 -12 614 -20 529 -13 935 -43 229 

 

 

Balansräkning, koncernen 
   

    (Belopp i Tkr) 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 

    Tillgångar 

   Immateriella anläggningstillgångar 21 514 22 877 21 574 

Materiella anläggningstillgångar 4 120 3 329 3 475 

Varulager 16 919 9 253 14 228 

Kundfordringar1) 4 396 9 751 3 997 

Övriga kortfristiga fordringar 6 746 7 064 8 453 

Kassa och bank 76 210 47 337 101 197 

Summa tillgångar 129 905 99 611 152 924 

    

    Eget kapital och skulder 

   Eget kapital 114 279 82 923 134 547 

Kortfristiga skulder 15 626 16 688 18 377 

Summa eget kapital och skulder 129 905 99 611 152 924 

    Ställda säkerheter Inga 24 000 24 000 

    Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 

    1)
 Posten inkluderar en fordran på kontraktstillverkare om 0 Mkr (1,3) för 2014. 
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Kassaflödesanalys, koncernen 

     

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

 
2014 2013 2014 2013 2013 

Kassaflöde för den löpande verksamheten  
     före förändringar av rörelsekapitalet -7 556 -11 753 -16 117 -12 276 -36 942 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 685 7 440 -3 827 1 344 2 723 

      Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 871 -4 313 -19 944 -10 932 -34 219 

      Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 910 -4 701 -5 304 -7 978 -11 749 

      Kassaflöde från finansieringsverksamheten 261 48 663 261 28 663 109 580 

      Periodens kassaflöde -9 520 39 649 -24 987 9 753 63 612 

Likvida medel vid periodens början 85 730 7 688 101 197 37 584 37 584 

Likvida medel vid periodens slut 76 210 47 337 76 210 47 337 101 197 

 

 

Nyckeltal, koncernen 
   

    
 

2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 

    Rörelsekapital (Tkr) 88 645 56 717 109 498 

Kassalikviditet 559% 384% 618% 

Soliditet 88% 83% 88% 

Räntabilitet på eget kapital - - neg 

Sysselsatt kapital (Tkr) 114 279 82 923 134 547 

Räntabilitet på sysselsatt kapital - - neg 

Resultat före skatt per aktie (Kr) -0,06 -0,05 -0,14 

EBITDA (Tkr) -16 074 -10 423 -35 293 

Eget kapital per aktie (Kr) 0,33 0,26 0,39 

Antal aktier  345 306 094 323 306 094 345 306 094 

Antal anställda vid periodens utgång 29 34 29 

Genomsnittligt antal anställda under perioden 33 36 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 av eget kapital i sammandrag,  koncernen 

(Belopp i Tkr) 
   

    

 
2014 2013 2013 

 
Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 

    Eget kapital vid periodens ingång 134 547 48 195 48 195 

Periodens totalresultat -20 414 -13 889 -43 272 

Valutakursdifferenser -115 -46 43 

Nyemission - 48 663 129 581 

Optionsprogram 261 - - 

Eget kapital vid periodens utgång 114 279 82 923 134 547 

 

 

Segmentredovisning1) 
     (Belopp i Tkr) 
     

      Nettoomsättning per segment 2014 2013 2014 2013 2013 

 
Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 

      Mobile Smart Card Solutions 1 496 616 2 109 6 694 4 325 

Fingerprint Technology 2 132 762 2 798 9 015 7 822 

Desktop & Physical Access Solutions 3 400 7 793 9 305 10 258 22 797 

Koncernen 7 028 9 171 14 212 25 967 34 944 

      Kostnader per segment2) 2014 2013 2014 2013 2013 

 
Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 

      Mobile Smart Card Solutions -9 868 -11 240 -19 177 -24 385 -42 249 

Fingerprint Technology -4 476 -4 798 -8 726 -9 229 -17 980 

Desktop & Physical Access Solutions -3 088 -6 784 -7 184 -9 005 -18 974 

Ofördelat3) 552 2 266 83 4 270 2 079 

Koncernen -16 880 -20 556 -35 004 -38 349 -77 124 

      Rörelseresultat per segment 2014 2013 2014 2013 2013 

 
Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 

      Mobile Smart Card Solutions -8 372 -10 624 -17 068 -17 691 -37 924 

Fingerprint Technology -2 344 -4 036 -5 928 -214 -10 158 

Desktop & Physical Access Solutions 312 1 009 2 121 1 253 3 823 

Ofördelat3) 552 2 266 83 4 270 2 079 

Koncernen -9 852 -11 385 -20 792 -12 382 -42 180 

 

1)  Från och med januari 2014 gäller en ny affärsområdesindelning och 2013 har omräknats i enlighet därmed. 

2) I kostnader för affärsområdena ingår kostnad för sålda varor samt direkta och andel av indirekta kostnader.  

3) Ofördelat består av aktivering av utvecklingskostnader, avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar, 

samt andra intäkter och värdeförändringar. I ovan sammanställning har dessa kostnader beaktats när de uppkommit.  
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Resultaträkning, moderbolaget 

   

    (Belopp i Tkr) Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 

 
2014 2013 2013 

    Nettoomsättning 12 331 18 737 28 517 

Kostnad för sålda varor1) -5 675 -8 578 -18 875 

    Bruttoresultat 6 656 10 159 9 642 

    Försäljningskostnader -7 250 -7 538 -15 859 

Administrationskostnader  -7 918 -6 716 -14 704 

FoU kostnader2) -13 018 -8 791 -21 307 

Övriga intäkter och värdeförändringar 1 522 854 -356 

 
-26 664 -22 191 -52 226 

    Rörelseresultat -20 008 -12 032 -42 584 

    Finansiella kostnader/intäkter 669 -1 296 -508 

    Resultat före skatt -19 339 -13 328 -43 092 

    Skatt - - - 

    Årets resultat -19 339 -13 328 -43 092 

 

1) I posten för helåret 2013 inkl. nedskrivning av del av varulager till nettoförsäljningsvärde med ett belopp om -1,7 Mkr. 

2) I posten för helåret 2013 inkl. nedskrivning av aktiverat utvecklingsarbete med ett belopp om -2,1 Mkr. 
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Balansräkning, moderbolaget 

   

    (Belopp i Tkr) 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 

    Tillgångar 
   Immateriella anläggningstillgångar 21 514 22 877 21 574 

Materiella anläggningstillgångar 4 120 3 329 3 475 

Andelar i koncernföretag 1 058 1 058 1 058 

Varulager 11 553 7 694 10 913 

Kundfordringar 3 381 2 218 1 777 

Övriga kortfristiga fordringar1) 44 533 41 194 43 702 

Kassa och bank 70 497 46 470 96 976 

Summa tillgångar 156 656 124 840 179 475 

    

    Eget kapital och skulder 
   Eget kapital 142 660 110 846 161 999 

Avsättningar 153 134 100 

Kortfristiga skulder 13 843 13 860 17 376 

Summa eget kapital och skulder 156 656 124 840 179 475 

    Ställda säkerheter Inga 24 000 24 000 

    Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 

 
1) Posten inkluderar en koncernintern fordran med ett belopp om 38 Mkr (37 Mkr). 
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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 10:00 (CET) 

 För deltagande ring 08-505 982 61 
 

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 

 Håkan Persson, VD  

 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 352512 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  
Håkan Persson, VD , Precise Biometrics AB 

Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05 , E-post; hakan.persson@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  

 

http://www.precisebiometrics.com/sv/investors-finansiella-rapporter
mailto:patrik.norberg@precisebiometrics.com

