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ÅRET I KORTHET
Precise omsättning ökade under året som följd av fler vunna affärer på marknaden för sensorer till mobiltelefoner. Samarbetet 
med ett flertal kunder och samarbetspartners har stärkts inom såväl nya sensorteknologier som smarta kort, där bland annat 
ett samarbete med NXP presenterats. Stefan k Persson tillträdde den 1 augusti som VD för Precise. Under det fjärde kvartalet 
fastställde Precise en reviderad strategi där ökat fokus ska läggas på produkter som förenar olika biometriska modaliteter för att 
säkerställa människors digitala identitet. 

  PRECISE I SIFFROR
67,6 NETTOOMSÄTTNING MKR

85,2 BRUTTOMARGINAL %

-11,2 EBITDA, MKR

71,4 RÖRELSEKAPITAL MKR

137,0 GENOMSNITTLIGT EGET KAPITAL, MKR

79,0 SOLIDITET %

26,1 KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET MKR

KORT OM BOLAGET
• Grundat 1997

• Huvudkontor i Lund, Sverige

• Verksamhet i Asien och USA

• Noterades på Nasdaq OMX Stockholm 2000

VISSTE DU ATT
• Vi har arbetat med biometri i över 20 år

• Våra produkter används miljontals 
gånger varje dag av människor över 
hela världen

RÖRELSERESULTAT KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET NETTOOMSÄTTNING & BRUTTOMARGINAL
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PRECISE BIOMATCH® EMBEDDED FÖR 
SMARTA KORT INTRODUCERADES 
SOM PRECISE BIOMATCH® CARD

EN OMORGANISATION AV VERKSAMHETEN 
INITIERADES FÖR ATT MÖJLIGGÖRA 

TILLVÄXT INOM NYA OMRÅDEN

KONTOR ÖPPNADES I SHANGHAI FÖR 
ATT KUNNA ERBJUDA LOKAL SUPPORT 

OCH FÖRBÄTTRAD KUNDSERVICE

PRECISE BIOMATCH® CARD 
ANVÄNDS I PILOTPROJEKT MED 
BIOMETRISKA BETALKORT I USA

EN REVIDERAD STRATEGI FASTSTÄLLDES 
DÄR BOLAGET TAGIT FRAM EN PRODUKT 

FÖR AUTENTISERING SOM FÖRENAR 
OLIKA BIOMETRISKA MODALITETER

PRECISE BIOMATCH® MOBILE INTEGRERADES 
I HUAWEI HONOR 10 MED SENSOR 

UNDER GLAS SAMT I OPPO R17 MED 
OPTISK UNDER-DISPLAY SENSOR

STEFAN K PERSSON 
TILLTRÄDDE SOM VD

SAMARBETET STÄRKTES MED 
NXP INOM KONTAKTLÖSA 

BIOMETRISKA SMARTA KORT

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2018
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Precise förenklar människors vardag genom att utveckla 
lösningar för bekväm och säker identifiering och verifie-
ring av människors identitet. Förutom mjukvara för finger-
avtryckigenkänning i mobiltelefoner och betalkort erbjud-
er bolaget en produkt för snabb och säker verifiering av 
digital identitet. Produkten förenar olika biometriska tekni-
ker och marknadsförs mot företag som önskar att förenkla 
sina kunders vardag genom enkel och säker registrering 
och autentisering samt förbättra användarupplevelsen av 
sina digitala tjänster. Bolagets produkter används miljon-
tals gånger varje dag, världen över. 

i takt med ökad användning av smarta enheter såsom 
mobiltelefoner, fordon, hemelektronik, klockor och andra 
tillbehör, växer efterfrågan på bekväm och säker biome-
trisk teknologi. Den snabba tillväxten av fingeravtryckstek-
nik och ansiktsigenkänning i smarta enheter driver utveck-
lingen inom nya produktområden mot bredare system av 
lösningar där olika biometriska modaliteter förenas. 

Bolagets produkt som kombinerar olika biometriska moda-
liteter marknadsförs mot företag inom sektorer som finans, 
spel, sjukvård och transport. Precise fingeravtrycksmjukva-
ra säljs till sensortillverkare, säkerhetsföretag och system-
integratörer.

Precise har huvudkontor i Lund, Sverige, kontor i Potsdam, 
USA och Shanghai, kina. Precise ledning och styrelse har 
lång erfarenhet inom it, telekom- och smartkortbranschen. 
Bolaget noterades på Nasdaq oMX Stockholm år 2000.
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Sedan jag den 1 augusti 2018 tillträdde positio-
nen som VD för Precise har jag observerat en 
mycket intressant industri som är i en expan-
sionsfas, där biometriska lösningar görs allt mer 
tillgängliga för allmänheten genom en rad appli-
kationer. tillsammans med ledningsgruppen har 
jag ägnat mycket tid åt att analysera och utvär-
dera strategiska inriktningar för bolaget. 

Under oktober presenterade vi en uppdaterad 
strategi där fokus ligger på att flytta Precise 
högre upp i värdekedjan och närmare slutkun-
den. Som en del av denna uppdaterade strategi 
har vi lanserat en ny produkt, Precise YoUNiQ, 
som säkerställer digital identitet genom att 
kombinera olika typer av biometri, såsom ansik-
te, fingeravtryck, iris och röst ihop med geogra-
fisk information. Produkten förenklar människors 
vardag på ett revolutionerande sätt genom enkel 
registrering, smidig och säker autentisering och 
unik personanpassning av digitala tjänster.

Precise har under en längre tid agerat framförallt 
på den mobila marknaden där bolaget befunnit 
sig långt ifrån slutkund och volatiliteten varit 
stor. idag bedriver Precise verksamhet inom tre 
huvudsakliga affärsområden; digital identitet, 
smarta kort och mobila enheter, samt är engage-
rade i initiativ såsom bilar och dörrlås. 

Under det första halvåret 2019 kommer vi att inle-
da pilottester inom digital identitet, där tester för 
Precise YoUNiQ tillsammans med kund genom-
förs fram till och med sommaren för att därefter 
övergå i en kommersiell fas under andra hälften 
av 2019. Vi ser dock inte att detta kommer gene-
rera några större intäkter 2019. Fokus kommer 
ligga på att förbereda produkten inför 2020.

inom smarta kort har vi ett antal starka samar-
beten med bl.a. NXP samt andra partners och 
sensorleverantörer där vi tillsammans levererar 
en produkt vilken både ökar bekvämligheten för 
användaren samtidigt som det är den säkraste 
lösningen för biometriska betalkort. kontakt-
lösa betalningar tillåts idag i Sverige enbart för 

belopp upp till 200 kr utan verifiering, för högre 
belopp krävs det PiN-kod av säkerhetsskäl. 
Genom introduktionen av kontaktlösa betalkort 
med fingeravtryckssensorer möjliggörs större 
köp utan PiN-kod, vilket ökar bekvämligheten 
och säkerheten för såväl slutanvändare som 
kortutgivare. även handeln gynnas då biometris-
ka betalkort bidrar till minskade köer och ökad 
genomströmning.

inom affärsområdet mobila enheter fortsätter 
utvecklingen mot att placera fingeravtrycks-
ensorn över hela displayen och den första tele-
fonen med denna teknik kommer troligtvis att 
lanseras under andra hälften av 2019. Det inne-
bär att användaren kan verifieras oavsett var på 
skärmen fingret placeras vilket höjer upplevelsen 
och säkerheten av telefonen. inom detta område 
har vi ett fortsatt starkt samarbete med aktörer 
som Qualcomm och ett flertal sensorpartners i 
kina och korea. 

Den omorganisation av verksamheten som 
initierades under slutet av 2018 har resulterat i att 
ett nytt kontor med en handfull medarbetare har 
etablerats i Shanghai, och verksamheten i Sveri-
ge har centraliserats till huvudkontoret i Lund. 
Det nya kontoret i Shanghai kommer att spela en 
viktig roll för affärsområdet mobila enheter då 
den lokala närvaron på en nyckelmarknad stärks.

resan att förflytta Precise närmare slutkunden 
kommer att vara vårt huvudsakliga fokus framö-
ver. Vi är övertygade om att omorganisationen av 
verksamheten kommer att bidra positivt till vår 
utveckling och finansiella resultat. Med fortsatt 
stor volatilitet på marknaden för mobila enheter 
kan 2019 bli ett utmanande år ur ett finansiellt 
perspektiv. Precise har dock en trygg finansiell 
ställning, vilket möjliggör de satsningar vi har 
företagit oss och som vi är övertygade kommer 
att bidra till ett förbättrat resultat och kassaflöde 
under kommande år.

Stefan K Persson
Verkställande Direktör och koncernchef

VD HAR ORDET 
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I takt med ökad användning av smarta enheter blir biome-
triska lösningar i allt högre utsträckning tillgängliga för 
allmänheten. Biometriska system med fingeravtryck, ansik-
te, röst, beteende och iris möjliggör en digital identitet som 
gör det bekvämare och säkrare i det dagliga livet. Dessa 
lösningar möter användarnas efterfrågan på enkel och 
säker autentisering samtidigt som det skapar nya möjlighe-
ter att anpassa tjänster utifrån användarbeteenden. 

Vi har vant oss vid att använda våra smartphones med 
biometrilösningar för att bekvämt komma åt allt fler privata 
och professionella tjänster. Därför är mobila enheter med 
inbyggda biometrilösningar på väg att bli den naturliga 
platsen för personlig identifiering. Denna utveckling ställer 
dock stora krav på en säker autentisering av användarens 
digitala identitet i syfte att minimera risken för bedrägerier.

LÖSNINGAR SOM SÄKERSTÄLLER DIGITAL 
IDENTITET
Biometri har använts vid gränskontroller och av polismyn-
digheter i årtionden, men det är först de senaste åren, med 
lanseringen av touch-iD som biometri började användas för 
personlig autentisering. idag har de flesta mobila enheter 
minst en biometrisk teknologi, men ofta en kombination av 
fingeravtryck och ansikte. Detta ökar bekvämligheten och 
möjliggör för användare att välja den modalitet som passar 
den specifika situationen. Våra enheter omvandlas mer 
och mer till personliga autentiserare. Som sådana blir det 
allt viktigare att skydda vår digitala identitet. Att använda 
ansikts- eller fingeravtrycksigenkänning som vi gör idag är 
det första steget mot mer bekväm och säker autentisering. 
För att utföra betalningar och transaktioner på ett säkert 

DRIVKRAFTER INOM 
BOLAGETS PRODUKTOMRÅDEN
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sätt när som helst, med vilken applikation eller tjänst som 
helst, behöver vi nya typer av lösningar som sträcker sig bort-
om de sätt vi autentiserar oss idag. 

Nästa steg i evolutionen av  biometri i mobila enheter är 
lösningar som kombinerar olika typer av biometri och smart 
teknik för att verifiera en person, med minimal eller ingen 
åtgärd från användaren själv. Sådana lösningar kommer att 
erbjuda kontinuerlig autentisering, där användaren passivt  
autentiseras i bakgrunden, vilket ökar användarvänligheten 
och säkerheten. 

i takt med ökad användning av smarta enheter såsom mobil-
telefoner, fordon, hemelektronik, klockor och andra tillbehör 
växer efterfrågan på bekväm och säker biometrisk teknologi. 
Att kunna läsa in biometriska data genom fingeravtryck, iris, 
ansikte, beteende och geogafisk information möjliggör såväl 
bekväm som säker autentisering. 

Dessa biometriska lösningar där kontinuerlig användaridenti-
fikation kan tillämpas förhöjer upplevelsen av produkter och 
tjänster samt möjliggör personanpassning.

FORTSATT TEKNIKSKIFTE OCH PRISPRESS 
PÅ KAPACITIVA SENSORER DRIVER 
FÖRÄNDRINGAR INOM MOBILA ENHETER
efterfrågan på användarvänlig design och telefoner med 
heltäckande skärmar driver trenden med under-display 
sensorer. Denna trend har medfört att flera sensortillverka-
re utvecklat sina produkterbjudanden och planerar att utöka 
sitt erbjudande med optiska sensorer. Under 2018 har fler- 
talet flaggskeppstelefoner från huawei, oppo, Vivo och  
Xiaomi lanserats där optiska sensorer integrerats under  
skärmen.

Samtidigt som denna utveckling tar fart testas nästa genera-
tions under-display sensorer, vilka gör det möjligt att läsa av 
fingeravtryck på en större del av skärmen jämfört med den 
nuvarande tekniken, som kräver att fingret placeras på en 
specifik plats. Denna utveckling blir ett naturligt steg i målet 
att utveckla displayer med inbyggda sensorer som kan läsa av 
fingeravtryck över hela skärmen samt möjliggöra kontinuer-
lig autentisering och öka användarbekvämligheten. optiska- 
och ultraljudssensorer bedöms enligt en analys av ihS Markit 
att öka, och stå för över 100 miljoner sensorer 2019, samt en 
betydande del av värdet på marknaden för fingeravtrycks-
sensorer. Detta eftersom genomsnittspriset för dessa senso-
rer är betydligt högre än för kapacitiva sensorer. 

Försäljningen av kapacitiva sensorer till telefoner i det lägre 
prissegmentet ökar, men priserna per enhet fortsätter att 
sjunka vilket också påverkar det genomsnittliga priset för 
fingeravtrycksmjukvara. totalt sett minskar värdet på mark-
naden för kapacitiva sensorer eftersom priserna sjunker 
snabbare än vad volymen ökar. 

DRIVKRAFTER INOM 
BOLAGETS PRODUKTOMRÅDEN
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BETALNINGSLÖSNINGAR DEN FORTSATT  
STARKASTE DRIVKRAFTEN FÖR BIOMETRI 
Biometri har blivit ett allt viktigare verktyg i kampen mot 
bedrägerier i nästan samtliga betalningskanaler. Biometriska 
lösningar kan användas för att säkerställa en bekväm och säker 
autentisering oavsett om det rör kontanter hämtade från en 
bankomat, kort eller mobila betalningar. Betalningar är den 
huvudsakliga drivkraften för adoption av biometri i konsu-
mentledet. idag använder cirka 575 miljoner användare biome-
tri för betalningar på en daglig basis, en siffra som förväntas 
öka till 1,2 miljarder användare 2020 enligt analysföretaget 
Goode intelligence.

Biometri används för identifiering och autentisering av betal-
ningar globalt, i en rad olika typer av lösningar som:

• Betalning i affär genom mobil eller betalkort
• e-handelslösningar
• Mobila betalningar i appar
• kontantuthämtning från bankomater

• Autentisering av betalningar genom 
 röstigenkänning via telefon
• För att stödja betalningar i tillväxtområden som:
 • Betalningar i bilen
 • Genom smart-home produkter
 • Genom wearables

Användandet av uppkopplade enheter öppnar upp för aktö-
rer att ständigt nå in i våra liv; oavsett om det är genom den 
senaste modellen av röststyrda enheter för smarta hem eller 
en uppkopplad bil med biometriska sensorer för att möjliggöra 
flexibla betalningar vid bensinstationen. 

BEKVÄMA & SÄKRA KONTAKTLÖSA  
BETALNINGAR MED BIOMETRISKA KORT
Biometriska kort är ett område som enligt analytiker förväntas 
växa snabbt de kommande åren. De första kontaktbaserade 
biometriska betalkorten närmar sig kommersiell lansering. Det 
blir en milstolpe i utvecklingen av biometriska betallösningar 
och är ett steg på vägen mot kontaktlösa biometriska betal-
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• Förbättrar användarupplevelsen –  
eliminerar behovet att knappa in och 
komma ihåg PIN-kod

• Eliminerar behovet av beloppsgräns för 
kontaktlösa betalningar

• Använder befintlig infrastruktur

• Bidrar till att minska bedrägerier 

• Bidrar till minskade köer och ökad 
genomströmning

FÖRDELAR MED 
BIOMETRISKA BETALKORT
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VAD ÄR 
BIOMETRI? 
 

Ordet biometri kommer från de grekiska orden bi’os (liv) och me’tron 
(mått). Biometrics Research Group definierar biometri som mätbara 
fysiska- och beteendeegenskaper som möjliggör verifiering av en indi-
vids identitet. Biometri används som samlingsnamn för de tekniker som 
används för att mäta en persons unika egenskaper och på så sätt veri-
fiera dess identitet. 

BIOMETRISKA TEKNIKER
Inom biometri mäts antingen en individs personliga attribut  
(ex. fingeravtryck, iris) eller någonting man gör (ex. rörelsemönster, 
tal). Biometriska tekniker är automatiska system uppsatta för att; (1) 
insamla biometrisk information (ex. fingeravtryck) från en person; 
(2) extrahera information från materialet till ett templat; (3) jämföra 
information mot tidigare sparade templat; (4) avgöra om den biome-
triska informationen är identisk. Biometriska tekniker består därför av 
både en hårdvara (ex. fingeravtryckssensor) som fysiskt kan läsa av 
den biometriska informationen och en mjukvara som tillsammans med 
hårdvaran insamlar biometrisk information för att sedan extrahera, 
jämföra och matcha information.

ANVÄNDARUPPLEVELSE
Centralt för användarupplevelsen av en biometrilösning är att den 
fungerar med största möjliga säkerhet (precision) samt att den uppnår 
högsta möjliga hastighet för behandling av informationen så att indivi-
den kan verifieras. Det betyder att tiden från att en persons unika fysiska  
egenskaper börjar avläsas, tills dess att den ges tillträde eller avslag ska 
vara så kort som möjligt.

FAR/FRR
För att beskriva säkerheten i en lösning används begreppen FAR (False 
Acceptance Rate) och FRR (False Rejection Rate). Dessa begrepp lever 
i symbios med varandra och bestäms av gränsvärden i mjukvaran. 
Låg FAR ger en säkrare lösning (inga obehöriga släpps in), men kan 
resultera i en hög FRR (fler behöriga personer nekas). Ett högkvalita-
tivt biometriskt system med en bra användarupplevelse ger snabb 
autentisering och har hög precision (låga värden på FAR och FRR). En 
fyrsiffrig pin-kod motsvarar en säkerhetsnivå på 1/10 000, vilket inne-
bär att en person av 10 000 ges obehörig åtkomst. Det kan ställas i 
relation till den höga säkerhetsnivå som vanligtvis används för finger- 
avtrycksteknik i dagens mobiltelefoner där en av 50 000 ges obehörig 
åtkomst. För vissa telefoner är säkerheten ännu högre.

kort som över tid förväntas bli den dominerande lösningen 
eftersom de ger en markant bättre användarupplevelse. De 
första kontaktlösa biometriska betalkorten förväntas lanse-
ras under 2019 i mindre volymer. 

korttillverkarna lägger allt mer fokus på certifiering av 
kontaktlösa biometriska betalkort, vilket är en förutsättning 
för att kortutgivarna ska kunna göra en bred introduktion till 
marknaden. Den första kravspecifikationen för kontaktlösa 
biometriska betalkort från Mastercard kom i slutet av 2018, 
vilket möjliggör kommersiella lanseringar. 

en analys av Goode intelligence från oktober 2018 bedö-
mer att det kommer att finnas 579 miljoner biometriska 
betalkort i användning 2023. Marknadsutvecklingen drivs 
enligt analysfirman av ett antal faktorer; efterfrågan av 
enkel autentisering för betalningar, önskan att minska kort-
bedrägerier samt reglering och standardisering.
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BEKVÄM OCH SÄKER AUTENTISERING AV IDENTITET, FÖR ALLA, 
ÖVERALLT
Precise vision att möjliggöra bekväm och säker autentisering av människors identitet, för alla, 
överallt, är mer aktuell idag än någonsin. Vi översvämmas av tjänster som kräver användar-
namn och lösenord för att få tillgång till dem. registreringsprocessen är ofta komplicerad 
och vi tummar på säkerheten då vi gör våra lösenord enkla att komma ihåg. Genom att 
kombinera olika biometriska tekniker för att verifiera vår identitet kan vi skapa den optimala 
balansen mellan bekvämlighet och säkerhet. Det blir också möjligt att identifiera använda-
ren, erbjuda kontinuerlig och passiv autentisering samt unik personanpassning, vilket under-
lättar människors vardag och förhöjer användarupplevelsen av produkter och tjänster.  

AFFÄRSIDÉ 
Precise affärsidé är att tillsammans med starka samarbetspartners erbjuda biometrisk 
autentisering av människors identitet vilket möjliggör bekväm och säker åtkomst till tjänster, 
personanpassning och säkra transaktioner.

AFFÄRSMODELL
Precise utvecklar och säljer biometriska autentiseringslösningar. Bolagets intäkter bygger 
idag på tre källor: Licensintäkter för rätten att använda bolagets teknik, royalties per såld 
produkt med bolagets mjukvara samt support.

PRECISE
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V I S I O N

M I S S I O N

 
CONVENIENT & SECURE 

AUTHENTICATION OF 
IDENTITY FOR EVERYONE, 

EVERYWHERE 

 
WE PROVIDE CONVENIENT & 
SECURE AUTHENTICATION OF 
DIGITAL IDENTITY, ENABLING 

ACCESS TO SYSTEMS, 
INFORMATION & RESOURCES
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TILLVÄXTSTRATEGI 
Precise har identifierat tre områden som 
bolaget fokuserar på för att skapa tillväxt.

Digital identitet
i takt med ökad användning av smarta enhe-
ter växer efterfrågan på bekväm och säker 
autentisering. Att kunna läsa in biometriska 
data genom fingeravtryck, iris, ansikte och 
beteende i kombination med geografisk 
information möjliggör identifiering av använ-
daren såväl som bekväm och säker registre-
ring och autentisering av digital identitet. 
Precise har utvecklat en produkt som säker-
ställer människors digitala identitet genom 
att kombinera olika biometriska tekniker 
samt gör det möjligt för användaren att vara 
kontinuerlig autentiserad då den använder 
digitala applikationer, vilket förhöjer använ-
darupplevelsen. Den ökar även kundkänne-
domen (kYc) för de som erbjuder digitala 
tjänster och kan bland annat förebygga  
bedrägerier och penningtvätt. Produkten 
riktar sig mot sektorer som finans, spel, sjuk-
vård och transport. 

Fingeravtrycksmjukvara för smarta kort
Marknaden för biometriska betalkort bedöms 
ta  fart  under 2019.   korten  minskar  bedräg-
erier och ökar bekvämligheten av kontakt- 
lösa betalningar för kortinnehavaren. även 
handeln gynnas då biometriska betalkort 
bidrar till minskade köer och ökad genom-
strömning. Precise ska säkerställa en ledande 
marknadsposition inom detta område.

Fingeravtrycksmjukvara för mobiltelefoner
Alltfler mobiltelefoner utrustas med optis-
ka- eller ultraljudssensorer som integreras 
under skärmen. efterfrågan på dessa senso-
rer växer snabbt och bedöms fortsätta öka 
de kommande åren. Bolaget ska sträva mot 
en ledande marknadsposition inom detta 
snabbväxande område. 

PRODUKTPORTFÖLJ
Precise utvecklar och säljer biometriska 
autentiseringslösningar för bekväm och 
säker verifiering av människors identitet. 

inom ramen för bolagets nya strategi 
utvecklar företaget en produkt för autentise-
ring som förenar olika biometriska tekniker. 
Produkten säkerställer individers digitala 
identitet, möjliggöra en säker registrering 
och unik personanpassning av tjänster onli-
ne.

Bolaget erbjuder följande produkter: 
Precise YoUNiQ™, Precise BioMatch® card 
och Precise BioMatch® Mobile, samt är verk-
samt inom ett antal utvalda initiativ såsom 
bilar och dörrlås.

Bolaget arbetar aktivt och strategiskt med 
patent, mönsterskydd och varumärken för 
att säkerställa rätten till egen teknik, att 
skapa affärsvärde och öka bolagets konkur-
renskraft. Bolagets befintliga produkter och 
lösningar skyddas av en omfattande portfölj 
av patent, varumärken och mönsterregistre-
ringar.

PRECISE

DIGITAL
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SMARTA
KORT

MOBILA
ENHETER

Precise
YOUNiQ

Precise
BioMatch
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Precise
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Betting

Transport

Health care

Banking

APP

IDENTIFIERING AV DIGITAL IDENTITET VID 
REGISTRERING TILL TJÄNST

VERIFIERING AV DIGITAL IDENTITET VID
INLOGGNING TILL TJÄNST

1. Ta bild på körkort 2. Verifierar data 3.Ta  selfie 2. Ta en selfie1. Välj applikation

SÅ FUNGERAR PRODUKTERNA
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VÄRLDSLEDANDE FORSKNING OCH UTVECKLING
Precise har ett världsledande team inom forskning och utveckling. Med över 20 års 
erfarenhet av att utveckla algoritmlösningar för mobiltelefoner och smarta kort har 
bolaget expertis som få andra inom branschen. 

Med sin breda kompetens inom biometri var det naturligt för bolaget att ta steget 
och utveckla en produkt för autentisering som säkerställer människors digitala 
identitet. Lösningen bygger på ett system som förenar olika biometriska tekniker, 
från olika biometripartners som integreras i kunders digitala applikationer. 

Bolaget ligger i framkant av den tekniska utvecklingen av fingeravtrycksmjukvara 
och arbetar framförallt med att utveckla förbättrade algoritmlösningar för framväx-
ande sensortekniker såsom optiska- eller ultraljudssensorer. 

Bolagets utvecklingsarbete fokuserar också på lösningar för biometriska betalkort, 
samt Precise BioLive, bolagets mjukvara för anti-spoofing och liveness detection.

1. En biometrisk sensor 
producerar en bild av 

�ngeravtrycket.

3. Vid enrolleringen sparas 
templatet på ett säkert sälle 

i enheten. 

4. En algoritm jämför det 
nya templatet med det 

enrollerade.

5. Det beräknas en 
likhetspoäng.

6. Ett förutbestämt 
likhetsvärde avgör om det är 

en matchning eller inte. 

1010
0010
1011

1010
0010
1011

1010
0010
1011

1010
0010
1011

836

2. En algoritm extraherar 
utifrån bilden �ngeravtryck-
ets unika egenskaper och 

skapar ett templat.

VERIFIERING AV DIGITAL IDENTITET VID
INLOGGNING TILL TJÄNST

VERIFIERING AV 
FINGERAVTRYCK

2. Ta en selfie
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Digital identitet
Precise är övertygat om att biometri är nyckeln till 
en säker och snabb verifiering av användares digitala 
identitet. Därför har bolaget valt att utöka sin affär 
med en produkt som förenar olika biometriska tekni-
ker för att säkerställa människors digitala identitet 
och förenklar deras vardag genom enkel och säker 
registrering och autentisering för digitala tjänster. 
Genom att kombinera biometrisk data såsom fing-
eravtryck/ansikte, med data om hur du använder 
din enhet och var du befinner dig uppnås en helt ny 
nivå av säkerhet. Detta öppnar också upp för konti-
nuerlig autentisering där användaren inte behöver 
göra något aktivt för att autentisera sig, samt ger 
möjlighet att personanpassa tjänster utifrån biome-
tri och användarbeteenden. tester av bolagets nya 
erbjudande inom detta område kommer att påbör-
jas under 2019, inom sektorerna finans, spel, sjukvård 
och transport men förväntas inte ha någon väsentlig 
finansiell påverkan under 2019. 

Smarta kort
Under året fördjupade bolaget sitt samarbete med 
NXP inom kontaktlösa biometriska smarta kort och 
presenterade Precise BioMatch card, som tidiga-
re varit del av bolagets produkt Precise BioMatch 
embedded. Precise BioMatch card som möjliggör 
autentisering och lagring av användarens fingerav-
tryckstemplat i ett säkert chip på kortet där betalapp-
likationen körs, på samma sätt som pin-kod hanteras 
idag, vilket ger det bästa skyddet av användarens 
identitet. Bolagets lösning är unik och bygger på 20 

års erfarenhet, vilket gör bolaget till en av de ledan-
de aktörerna på marknaden för biometriska betalkort. 
kontaktlösa biometriska betalkort ger en markant 
bättre användarupplevelse jämfört med kontakbase-
rade kort och förväntas därför bli den dominerande 
lösningen. Vi förväntar oss mindre initiala volymer 
inom smarta kort under den andra halvan av 2019 och 
att volymerna tilltar under 2020 och 2021.

Mobila enheter
Precise har en stark position inom segmentet för 
optiska- och ultraljudssensorer och samarbetar med 
ett flertal kunder som erbjuder sådana sensorer. 
Under 2018 lanserades flera flaggskeppstelefoner från 
huawei, oppo, Vivo och Xiaomi där optiska sensorer 
integrerats under skärmen, två av dem är huawei 
honor 10 samt oppo r17 vilka använder Precise mjuk-
vara.
 
kapacitiva sensorer har utvecklats till en volymmark-
nad för lågpristelefoner där det totala värdet på mark-
naden har minskat då priserna sjunkit snabbare än vad 
volymen har ökat. Bolaget har en ambition att fortsät-
ta verka inom detta segment och ta marknadsandelar 
genom partnerskap med leverantörer av kapacitiva 
sensorer. 

Under 2018 tog bolaget ett beslut att öppna ett 
utvecklingskontor i Shanghai, för att kunna erbjuda 
bättre lokal support samt skräddarsy lösningar till 
bolagets kunder på den asiatiska marknaden.

MARKNADSPOSITION
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PRECISE BIOMATCH® 
MOBILE I HUAWEI 
HONOR 10 MED 
ULTRALJUDSSENSOR

2 2   |  cASe

Våren 2018 lanserade Huawei Honor 10 med en banbrytande 
under-glas-ultraljudssensor från Qualcomm Technologies och Preci-
se fingeravtrycksmjukvara, Precise BioMatch Mobile.

Nya sensortekniker, som ultraljuds- och optiska sensorer, används 
alltmer i flaggskeppstelefoner eftersom de ger en enklare och säkra-
re identitetsautentisering. till skillnad från kapacitiva sensorer kan 
dessa sensorer läsa genom display och glas. Det gör det möjligt att 
använda heltäckande skärmar på smartphones, vilket ger en bättre 
användarupplevelse. 

kostnaden för optiska sensorer och ultraljudssensorer står inte i direkt 
relation till deras storlek som i fallet med kapacitiva sensorer, vilket 
gör det möjligt att använda större sensorer. en större sensor känner 
av mer fingeravtrycksdata, vilket ger bättre biometrisk prestan-
da och därmed en bättre användarupplevelse av fingeravtrycks- 
tekniken. Större sensorer ger också möjlighet till simultanautentise-
ring av två eller fler fingrar, vilket gör autentiseringsprocessen extra 
säker. kapacitiva sensorer kräver också en utskärning i glaset, vilket 
är dyrt. Genom att placera en ultraljudssensor eller en optisk sensor 
under glaset behövs ingen utskärning för sensorn och produktions-
kostnaderna kan sänkas utan att kompromissa med prestanda.

Det finns många fördelar med ultraljuds- och optiska fingeravtrycks-
sensorer, men en av svårigheterna med dessa nya sensortekniker 
är att bilderna de producerar ofta inte är lika tydliga som de från 
kapacitiva sensorer. Vår kraftfulla mjukvara Precise BioMatch Mobi-
le optimerar bilderna och säkerställer en bra prestanda. Mjukvaran 
ger samma låga andel falska avslag och falska godkännanden som 
normalt uppnås med traditionella kapacitiva sensorer. 

huawei har valt en lösning med vår ledande fingeravtrycksmjukvara 
i sin honor 10 för att säkerställa bekväm och säker fingeravtrycks- 
autentisering med en ultraljudssensor under glas. Vår fingerav-
trycksmjukvara är utvecklad av världsledande ingenjörer som har 
20 års erfarenhet inom biometri. Bolagets teknik används miljontals 
gånger per dag över hela världen. 
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Precise ska vara en attraktiv arbetsplats där kreativa människor trivs, inspireras och utveck-
las. Därför har vi en kultur som värdesätter initiativ, medarbetarnas ambitioner och lämnar 
utrymme för personlig utveckling. Medarbetarnas engagemang, kompetens och lojalitet 
tillsammans med vår gemensamma värdegrund är avgörande för att Precise skall fortsätta 
vara marknadsledare. Genom att föra en dialog om målen för bolaget skapar vi drivkraft 
och stärker gemenskapen. Medarbetarnas kreativitet och ständiga vilja att utvecklas värde-
ras högt och är en viktig framgångsfaktor. Alla medarbetare är stolta över att bolagets 
produkter och lösningar används hundratals miljoner gånger per dag. Precise har fem 
kärnvärden som är djupt förankrade hos medarbetarna och är den värdemässiga grunden 
utifrån vilket bolaget styrs:

ÖPPeNhet: Vi är öppna, ärliga och lyhörda.

iNNoVAtioN: Vi söker, strävar och samarbetar för att skapa innovativa idéer som 
möter våra kunders behov.

PåLitLiGhet: Vi tar ansvar och håller vad vi lovar.

kVALitet: Våra leveranser är väl genomtänkta, genomarbetade och håller högsta 
kvalitet.

eNGAGeMANG: Vi gör alltid vårt bästa och vårt arbetsresultat har en direkt inverkan 
på framgången för våra kunder och vårt bolag.

Bolaget arbetar aktivt för att attrahera och bibehålla medarbetare med rätt kompetens. 
Precise uppmuntrar till vidareutbildning och erbjuder förmåner som företagshälsovård, 
resultatbaserad rörlig lön och optionsprogram. Många medarbetare har arbetat länge i 
bolaget och har lång erfarenhet av att utveckla och sälja lösningar med fingeravtryckstek-
nik.

EN UTVECKLANDE 
ARBETSPLATS
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SNABBFAKTA
Namn: Mineta hodzic

Ålder: 30

Arbetat på Precise sedan: 2014 

Arbetar som: Marknadschef

Fritidsintressen: Jag har ett stort intresse för 
design, både grafisk design och inredning. Sen 
gillar jag att laga och äta mat, träna och att 
umgås med nära och kära.

EN DAG PÅ PRECISE
Vad är roligast med ditt arbete?
Det är flera saker som är roligt, framförallt är arbetet väldigt varierat vilket jag 
gillar. Det innebär både strategisk planering, produktion och genomförande av 
aktiviteter. Det är en ganska bred roll och jag trivs med att vara spindeln i nätet 
och att jobba med alla delar i organisationen. Det är också väldigt kul att stötta 
arbetet med affärsutveckling.
 

Vilken är den största utmaningen i rollen som marknadschef?
Att göra det tekniska, som ofta är ganska fyrkantigt, till något humant och tillta-
lande där människan är i fokus. Det är något vi arbetar mycket med. Det är stor 
utmaning och väldigt kul! 

Sen är det alltid utmanande att prioritera. Det finns så mycket att göra, så det 
gäller att välja det som ger mest effekt. 

Vad ser du fram emot mest under 2019? 
Lanseringen av vår nya produkt för biometrisk autentisering. Vi har arbetat hårt 
med den under det senaste året och responsen från marknaden har hittills varit 
fantastisk. Det finns ett behov av att säkra vår digitala identitet och biometri 
är den ultimata lösningen eftersom det är både enkelt och säkert. Jag ser fram 
emot att fortsätta arbeta med produkten och att ta den till marknaden. 

SNABBFAKTA
Namn:  tom Søberg

Ålder:  50

Arbetat på Precise sedan: 2019

Arbetar som: chief technology officer (cto)

Fritidsintressen: Vi bor på en lantgård med 
hästar och får, när det blir tid över snickrar jag 
och rider.  Jag gillar att röra på mig, så det blir 
mycket löpning och på vintern åker jag tele-
mark.

Vad var det som lockade dig med rollen som CTO på Precise?
Det var framförallt två faktorer.  För det första är tiden helt rätt för biometri nu. 
tekniken har funnits länge men det är först nu som kostnadsnivån kommit ner 
till en nivå så att lösningarna kan göras tillgängliga för massmarknaden. Behovet 
av biometri blir allt viktigare eftersom allt vi gör sker genom digitala kanaler. i 
takt med att delningsekonomin växer blir det allt viktigare med säkra lösningar 
som är kopplade till vår identitet. 

För det andra är vi är ett litet bolag, vilket är en intressant utmaning. Det skapar 
stor flexibilitet att ta tillvara på nya möjligheter inom biometri.

Vad är dina främsta arbetsuppgifter?
Det är att utveckla vår nya affär och sätta upp en struktur för att kunna leve-
rera en bra lösning. Vi utvecklar en produkt där vi tillsammans med partners 
säkerställer människors digital identitet med hjälp av biometri. Med över 20 års 
erfarenhet inom biometri har vi en bred kunskap inom fingeravtrycksteknik men 
också inom andra områden. Den erfarenheten ska vi använda för kravställning 
mot partners som gör teknikutveckling till vår systemlösning.

en annan viktig uppgift är att tillsammans med FoU definiera vår roadmap och 
långsiktiga inriktning, samt att på en strategisk nivå förbättra vårt arbetssätt för 
att göra det mer flexibelt och effektivt genom att utnyttja de senaste metodi-
kerna och verktygen. Det blir också viktigt att fortsätta utveckla våra samarbe-
ten med universitet där vi agerar lokalt till att omfatta fler biometriska områden.
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HÅLLBARHET
hållbarhet är en viktig del av Precise verksamhet och ska främja 
ett socialt och miljömedvetet ansvarstagande. Bolaget fokuse-
rar på de områden där vår verksamhet bedöms ha störst påver-
kan:

• ARBETSMILJÖ
• LIKA BEHANDLING I ALLA RELATIONER
• AFFÄRSETIK 
• MILJÖ

Bolagets hållbarhetspolicy fungerar som en ledstjärna för 
bolagets agerande när det ska fattas mer kortsiktiga operativa 
beslut samt för den långsiktiga strategiska utvecklingen. Preci-
se utvärderar löpande bolagets insatser inom området för att 
ytterligare integrera hållbarhet i bolagets utveckling.

ARBETSMILJÖ
Precise är ett kunskapsföretag som är beroende av medarbeta-
res vilja och ambition att ständigt flytta på teknikens gränser. 
Bolaget arbetar aktivt med att skapa en arbetsmiljö som ger 
medarbetare rätt förutsättningar att utvecklas. Genom öppen-
het, att skapa en förståelse för bolagets mål, ansvar till indi-
viden, utbildning samt löneförmåner skapas en stimulerande 
och trygg arbetsmiljö. Precise systematiska arbetsmiljöarbete 
förebygger ohälsa och främjar en god arbetsmiljö. Alla former 
av diskriminering är oacceptabelt och det ska vara lika lätt för 
alla medarbetare att göra karriär, oavsett bakgrund och kön.

LIKA BEHANDLING I ALLA RELATIONER
Precise utvecklas till ett alltmer internationellt bolag med ökad 
mångfald. olika bakgrunder och erfarenheter är viktigt för 
bolagets utveckling och Precise accepterar ingen särbehand-
ling av medarbetare vad gäller anställning eller arbetsuppgif-
ter utifrån kön, religion, ålder, fysisk förmåga, sexuell läggning, 
nationalitet, politisk åsikt eller socialt och etniskt ursprung. 
Bolagets långsiktiga målsättning för jämställdhet är att inga 
skillnader ska gå att finna i bolaget avseende yrkesroller och 
ersättningsnivåer som kan relateras till könstillhörighet. Dess-
utom ska alla anställda uppleva att de i det dagliga arbetet och 
avseende arbetets påverkan på familje- och privatlivet har en 
likvärdig situation oavsett kön. Bolaget har även som ambition 
att främja en jämnare könsfördelning, och uppnå en situation 

där bolagets antal anställda ska vara mer jämt fördelat beträf-
fande kön inom alla enheter.

UPPFÖRANDEKOD OCH AFFÄRSETIK
Bolagets uppförandekod betonar de grundläggande etiska 
principer enligt vilka Precise bedriver sin verksamhet och är 
ett stöd till företagets anställda och konsulter i relationerna 
med affärspartners och andra intressenter. Uppförandekoden 
innefattar bland annat riktlinjer, värderingar och etiska affärs-
regler, relation med medarbetare, kunder och leverantörer 
samt information till aktieägare. Alla anställda förväntas stödja 
och upprätthålla företagets värderingar och ansvar. Bolagets 
anställda, affärspartners och övriga intressenter har möjlighet 
att rapportera eventuella allvarliga och känsliga oegentligheter 
och otillbörligt agerande som skulle kunna ha en skadlig inver-
kan på bolagets affärsverksamhet eller intressenter genom en 
så kallad visselblåsarrutin.

MILJÖPÅVERKAN
Precise strävar efter att välja effektiva och hållbara alternativ 
för att minska bolagets påverkan på miljön. Bolaget utvecklar 
och säljer biometriska autentiseringsprodukter vilket i sig har 
liten påverkan på miljön. Precise eftersträvar att välja miljö-
vänlig it-infrastruktur och levererar mjukvarulösningarna som 
nedladdningsbara filer, vilket innebär minimal miljöpåverkan 
vid leverans och distribution. Precise växer och blir ett alltmer 
internationellt bolag med verksamhet i ett flertal länder i euro-
pa, Nordamerika och Asien. Då flygresor bidrar till en stor del 
av bolagets klimatpåverkan uppmuntras användning av vide-
okonferens för att minimera antalet resor. Under 2018 hölls 
över tusen videomöten varav ca fem procent av dessa ersatte 
fysiska resor. Det är en besparing av utsläpp som motsvarar 
ca 50 flygresor tur och retur till Peking. Då bolaget nu upprät-
tat kontor i Shanghai för att erbjuda lokal suppot och sevice 
till kunder kommer antalet flygresor till kina att minska avse-
värt. Bolaget verkar i lokaler som är miljöcertifierade enligt 
LeeD Gold. LeeD är ett internationellt certifieringssystem som 
bedömer miljöpåverkan ur fem aspekter; platsen för lokalen, 
vattenbesparing, energiförbrukning, inomhusmiljö samt mate-
rial- och resursförbrukning. Precise utvärderar löpande rutiner 
och arbetssätt för att hitta effektivare metoder som minskar 
bolagets miljöpåverkan.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och Verkställande Direktören för Precise Biometrics 
(publ), organisationsnummer 556545-6596, med säte i Lunds 
kommun, avger härmed årsredovisning och koncernredovis-
ning för räkenskapsåret 2018.

VERKSAMHETEN           
Precise Biometrics utvecklar och säljer biometriska lösningar för 

bekväm och säker verifiering av människors digitala identitet samt 

verifiering av fingeravtryck i mobiltelefoner och smarta kort. Bolaget 

erbjuder följande produkter:

• Precise YoUNiQ™

• Precise BioMatch® card

• Precise BioMatch® Mobile

Utöver ovan listade områden är Precise verksamt inom ett antal utval-

da initiativ såsom bilar och dörrlås. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
• Stefan k Persson tillträdde som VD

• en reviderad strategi fastställdes där bolaget tagit fram autenti-

seringslösningar som förenar olika biometriska modaliteter för 

olika sektorer som finans, spel, sjukvård och transport.

• en omorganisation av verksamheten initierades för att möjliggö-

ra tillväxt inom nya områden

• kontor öppnades i Shanghai för att kunna erbjuda lokal support 

och förbättra kundservice

• Precise BioMatch® Mobile integrerades i huawei honor 10 med 

sensor under glas samt i oppo r17 med optisk under-display 

sensor

• Precise BioMatch® card användes i pilotprojekt med biometriska 

betalkort i USA

• Samarbetet stärktes med NXP inom kontaktlösa biometriska 

smarta kort

• Precise BioMatch® embedded för smarta kort introducerades 

som Precise BioMatch® card

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KVARVARANDE 
VERKSAMHET
Som en konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart card Solu-

tions (tactivo) klassificerats som verksamhet för avyttring har tidiga-

re rapporterade siffror räknats om för att öka jämförbarheten. För att 

erhålla en jämförbar historik har tidigare rapporterade siffror enbart 

justerats för de till det avyttrade verksamhetsområdet direkt knutna 

kostnaderna och som inte längre kommer påverka bolagets kvarva-

rande verksamhet. De resurser som tidigare allokerats till affärsom-

rådet Mobile Smart card Solutions (tactivo) övergår till kvarvarande 

verksamhet senast i samband med avyttringen och har därför ej inklu-

derats i verksamhet för avyttring. resursförstärkningen sker för att 

möta marknadens efterfrågan på allt mer avancerade lösningar inom 

Fingerprint technology.

Den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet har inte särre-

dovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att redovisa 

den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet. istället redo-

visas kassaflöde från total verksamhet. om inget annat uttrycks avser 

redovisade siffror kvarvarande verksamhet. 

omsättningen under helårsperioden ökade till 67,6 Mkr (61,0) 

främst drivet av ökade royalty  och licensintäkter.

Bruttomarginalen under helårsperioden uppgick till 85,2% (93,3) 

vilket innebär 57,6 Mkr (56,9) i bruttovinst. Bruttovinsten har belastats 

med avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader och förvärva-

de immateriella tillgångar. Under 2018 har en förändrad bedömning 

gjorts av avskrivningstiden för aktiverade utvecklingsutgifter vilket 

medfört en ökad avskrivning på 2,6 Mkr och en nedskrivning av ett 

projekt med 0,9 Mkr. Den förändrade bedömningen påverkade brut-

tomarginalen negativt med 3,9 procentenheter.

rörelsekostnaderna ökade till 77,6 Mkr (70,9). Av dessa utgjorde försälj-

nings- och administrationskostnader 43,2 Mkr (43,8) och FoU-kost-

nader 33,5 Mkr (25,3). i rörelsekostnaderna ingår avsättningar för 

totala omorganisationen med 5,4 Mkr vilket belastar raden för FoU. 

Avsättningarna för omorganisationen har ingen kassaflödespåverkan 

under 2018. Justerat för kostnader relaterat till omorganisationen är 

ökningen 1,4 Mkr, vilket förklaras av ökade personella resurser för att 

möta våra kunders krav såväl för befintliga som nya sensorteknologier, 

investeringar i bolagets teknologi för nya användningsområden, samt 

ökade lokala supportresurser med närhet till våra kunder.

rörelseresultatet uppgick till -20,0 Mkr (-13,9) till följd av den lägre 

omsättningen och ökade rörelsekostnader. resultatet på eBitDA-nivå 

för helåret 2018 uppgick till -11,2 Mkr (-10,4). årets finansiella intäkter 

och kostnader uppgick till -0,6 (-1,7). årets resultat uppgick till -22,2 

Mkr (-22,7) och innehåller en justering av uppskjuten skattefordran 

med -0,4 Mkr (-6,6). årets förändring är en följd av den beslutade  

förändringen i bolagsskatten. 

INVESTERINGAR I MATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Under året har koncernen investerat 0,4 Mkr (0,7) i materiella anlägg-

ningstillgångar. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

uppgick under året till 0,4 Mkr (0,3).

INVESTERINGAR I IMMATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Under året har koncernen investerat 0,0 Mkr (0,4) i immateriella 

anläggningstillgångar. Under 2017 uppgick förvärvade immateriella 

tillgångar till 7,8 Mkr vilka uppkom vid förvärvet av NexiD Biometrics 

inc, se not 21 i koncernens notapparat. Avskrivningar av immateriella 

anläggningstillgångar uppgick totalt till 0,8 Mkr (0,7).
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AKTIVERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR AV 
UTVECKLINGSARBETE 

Under året har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 11,0 Mkr 

(8,5). Avskrivningar av aktiverade kostnader för utvecklingsarbete 

uppgick under året till 6,5 Mkr (2,5) vilka redovisas i kostnad för sålda 

varor och tjänster. Den förändrade bedömningen av avskrivningsti-

den för aktiverade utvecklingsutgifter har påverkat bruttomarginalen 

negativt med 3,9 procentenheter. Den nya bedömningen av avskriv-

ningstid kommenteras under not 1.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
– TOTAL VERKSAMHET   
kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26,1 Mkr 

(22,8). en förskottsbetalning på 17,5 Mkr påverkade kassaflödet 2017 

positivt.

Likvida medel uppgick vid årets slut till 79,5 Mkr (117,0). 

Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2018 till 125,5 Mkr 

(145,8) och eget kapital per aktie till 0,35 kr (0,40). 

Under 2017 erlades köpeskillingen för förvärvet av NexiD Biometrics 

inc. kontant med 31,4 Mkr. Förvärvet genomfördes som ett inkråms-

förvärv. För ytterligare information se not 21 i koncernens notapparat.

FLERÅRSÖVERSIKT
Flerårsöversikten som utgör en del av förvaltningsberättelsen visas på 

sid 34-36 för att bättre åskådliggöra den finansiella utvecklingen. 

AKTIEN OCH ÄGARNA   
Vid årsskiftet uppgick Precise Biometrics aktiekapital till 10 806 944 kr 

fördelat på 360 231 467 aktier noterade på Nasdaq Stockholms Small 

cap-lista, Sektor industrial Goods & Services. en handelspost uppgår 

till 1 aktie. Aktiernas kvotvärde uppgick till 3 öre.

Kursutveckling  
Under 2018 har det omsatts totalt 287 826 904 Prec-aktier, vilket inne-

bär en genomsnittlig omsättning på 1 151 308 aktier per börsdag. Sista 

betalkurs den 28 december 2018 var 1,24 kr. Aktiekursen har under året 

varierat mellan 0,99 kr och 2,08 kr.

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare var vid årets slut 21 691 (24 268). Andelen utländ-

ska ägare var 12,2% (12,3). ingen aktieägare i bolaget innehar aktier, 

direkt eller indirekt, som representerar minst en tiondel av röstetalet 

för samtliga aktier.

Överlåtbarhet av aktier
Det finns inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Det finns 

heller inga av bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra 

begränsningar i rätten att överlåta aktier.

Teckningsoptioner
Vid bolagstämman 2017 beslutades att erbjuda ett incitamentspro-

gram för bolagets anställda som innebar att högst fem miljoner (5 000 

000) teckningsoptioner skulle kunna ges ut och där varje teckningsop-

tion berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. teckning av 

teckningsoptionerna skulle ske senast den 31 december 2017. teck-

ning med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 

2020 till 30 juni 2020. teckningskursen för optionerna fastställdes till 

0,06 kr och teckningskursen för aktierna till 5,40 kr enligt den mark-

nadsvärdering som skedde utifrån Black & Scholes värderingsmodell. 

Vid utgången av 2018 har 1 630 000 optioner tecknats motsvarande 

33% av totala teckningsoptionerna detta efter att 1 600 000 optioner 

återköpts från personal som slutat sin anställning. Vid antagande av 

att samtliga teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya aktier 

kommer antalet aktier i bolaget att öka med 1 630 000 aktier. Då resul-

tatet för 2018 och 2017 är negativt har utestående teckningsoptioner 

ingen utspädningseffekt.

Se även not 17 i moderbolagets notapparat och avsnittet Aktien & 

ägare för ytterligare information.

PATENT  
koncernens övergripande patentstrategi syftar till att säkerställa rätt-

en till egen teknik och produkter på valda marknader, att skapa värde 

för framtida affärer samt att öka bolagets konkurrenskraft. Patent-

portföljen vid utgången av 2018 omfattar 78 (75) registrerade patent 

i valda marknader och 23 (21) patentansökningar inom 28 (27) olika 

patentfamiljer.

två av tidigare redovisade patent var relaterade till tactivo och över-

gick till iDeNtoS Gmbh i samband med överlåtelsen av affärsområdet 

Mobile Smart card Solutions (tactivo).

VARUMÄRKEN  

Precise YOUNiQ™ – Ansökt om registrering i eU

Precise BioMatch® Card – Varumärket är registrerat i både eU, USA och 

kina. 

Precise BioMatch® Mobile - Varumärket är registrerat i både eU, USA 

och kina.

Precise BioMatch® Embedded - Varumärket är registrerat i både eU, USA 

och kina.

Utöver ovan listade områden är har Precise följande varumärken 

registrerade: 

Precise Biometrics - registrerat som både bild- och ordmärke i ett fler-

tal länder.

Precise Match-on-Card - Varumärket är registrerat i eU.

Precise BioLive™ - registrerat som varumärke i eU.

FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU)
Precises forskning är central för företaget och viktig för att behålla 

konkurrenskraften i en bransch som kontinuerligt utvecklas. Bolaget 

har ett världsledande team inom forskning och utveckling. Med över 

20 års erfarenhet av att utveckla algoritmlösningar för mobiltelefoner 

och smarta kort har bolaget expertis som få andra inom branschen. 

Precises forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar med att utveck-

la befintliga produkter och patent samt att ta fram nya lösningar. 
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ORGANISATION OCH PERSONAL 
Under senare delen av 2018 genomfördes en omorganisation som 

innebar dels en etablering av ett kontor i Shanghai dels en centrali-

sering av forskning & utvecklingsresurser i Sverige till Lund. organi-

sationen består av huvudkontor i Lund, samt kontor i karlstad och 

Potsdam, USA. Under fjärde kvartalet påbörjades uppbyggnaden av 

ett kontor i Shanghai, samt en avveckling av kontoret i karlstad. Vid 

delårsperiodens utgång hade koncernen 38 (47) medarbetare inklusi-

ve on-site konsulter. Antal anställda var 27 (35), varav 22 (30) i Sverige. 

Precise Biometrics jobbar agilt tillsammans med flera partners vilket 

medför en snabbrörlig skalbar organisation. i medarbetare inräknas 

inte partners.

BOLAGSSTYRNING
Bolaget har valt att upprätta en från förvaltningsberättelsen skild 

bolagsstyrningsrapport. För ytterligare information, se avsnitt bolags-

styrningsrapport, sidorna 85-91.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
Beslut togs på årsstämman 2018 om fastställande av riktlinjer för ersätt-

ning till ledande befattningshavare som innebär att ersättning och 

anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, 

samt att ersättningen skall ha ett förutbestämt tak. Den rörliga lönen 

skall vara maximerad till 75 % av den fasta årslönen för VD och 50 % för 

övriga personer i ledningen. ersättning skall även kunna utgå i form av 

optioner eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Vid uppsägning skall en ömsesidig uppsägningstid om 6 måna-

der gälla för VD, och 3-6 månader för övriga personer i ledningen. 

Avgångsvederlag till VD kan utgå med maximalt 6 månadslöner om 

anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga ledningspersoner 

skall inte ha rätt till avgångsvederlag.    

Pensionsåldern skall vara 65 år, varvid pensionspremien beräknas 

enligt en trappa baserad på ålder och lön, och kan uppgå till maximalt 

25 % av den fasta lönen. De av bolagsstämman fastlagda riktlinjerna 

överensstämmer med föregående år.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR 
ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar om riktlinjer för ersätt-

ning till ledande befattningshavare som överensstämmer med de rikt-

linjer som beslutades av årsstämman 2018. 

För ytterligare information hänvisas till not 5 s. 50 i koncernens notap-

parat.

CHANGE IN CONTROL-KLAUSUL 

Bolaget är inte part i något avtal som får verkan eller ändras eller 

upphör att gälla om kontrollen över bolaget förändras som följd av ett 

offentligt uppköpserbjudande.

HÅLLBARHET OCH MILJÖ
hållbarhet är en viktig del av Precise Biometrics verksamhet. Bolaget 

fokuserar på de områden där vår verksamhet bedöms ha störst påver-

kan; Arbetsmiljö, Lika behandling i alla relationer, Affärsetik och Miljö. 

Precise Biometrics arbetar kontinuerligt med att skapa en arbets-

plats som förebygger ohälsosam inverkan på medarbetares hälsa och 

välbefinnande. olika bakgrunder och erfarenheter är viktigt för bola-

gets utveckling och Precise Biometrics accepterar ingen särbehand-

ling av medarbetare vad gäller anställning eller arbetsuppgifter utifrån 

kön, religion, ålder, fysisk förmåga, sexuell läggning, nationalitet, poli-

tisk åsikt eller socialt och etniskt ursprung. Bolagets uppförandekod 

betonar de grundläggande etiska principer enligt vilka Precise Biome-

trics bedriver sin verksamhet och är ett stöd till företagets anställda 

och konsulter i relationerna med affärspartners och andra intressenter. 

Uppförandekoden innefattar bland annat riktlinjer, värderingar och 

etiska affärsregler, relation med medarbetare, kunder och leverantö-

rer samt information till aktieägare. Precise Biometrics strävar efter att 

välja effektiva och hållbara alternativ för att minska bolagets påverkan 

på miljön.  Bolaget utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara vilket 

i sig har liten påverkan på miljön. Precise Biometrics eftersträvar att 

välja miljövänlig it-infrastruktur och levererar mjukvarulösningarna 

som nedladdningsbara filer, vilket innebär minimal miljöpåverkan vid 

leverans och distribution. 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Nedanstående redovisning av riskfaktorer gör ej anspråk på fullstän-

dighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse.

FÖRVÄRV
Under 2018 har inga förvärv genomförts. Under 2017 förvärvades 

NexiD Biometrics inc och förvärvskalkyl upprättades. till förvärvet 

knuten risk är främst om försäljning och resultat framöver inte utveck-

las planenligt varvid ett nedskrivningsbehov av immateriella tillgångar 

kan komma att uppstå. 

AVYTTRING AV AFFÄRSOMRÅDE   

Den risk som är knuten till avyttringen av affärsområdet Mobile Smart 

card Solutions (tactivo) är om förväntade kommissionsintäkter, vilka 

är uppbokade som en fodran i balansräningen, inte erhålls varvid ett 

nedskrivningsbehov kan uppkomma. i övrigt finns inga händelser av 

väsentlig betydelse under året som påverkar eller förändrar dessa 

beskrivningar av koncernens eller moderbolagets risker och hantering 

av dessa.

RÖRELSERELATERADE RISKER
Teknologiutveckling
Marknaden som bolaget verkar på präglas av snabba förändringar. 

Ny teknologi och nya aktörer tillkommer ständigt. Bolagets teknologi 

måste därför i stor utsträckning accepteras av ledande marknadsak-

törer, både bland leverantörer och bland kunder. Marknaden måste 

vara mogen för att förstå och ta till sig den nya teknologi som bolaget 

tillför.

Marknadsutveckling
i takt med att marknaden på vilken bolaget verkar växer och antalet 

aktörer ökar finns det risk för att alternativa tekniker utvecklas och att 

priset på jämförbara produkter därmed sjunker. Detta kan innebära 

att större investeringar i marknadsföring och försäljning krävs för att 

nå förväntade försäljningsvolymer. Det finns även konkurrens inom 

biometriska autentiseringslösningar som kan påverka bolagets möjlig-

heter att etablera sig inom detta område.
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Personal
inom Precise Biometrics finns ett antal nyckelpersoner som är vikti-

ga för verksamheten, speciellt inom forskning och utveckling där de 

besitter unik kompetens. Skulle någon, eller några, av dessa nyckelper-

soner lämna bolaget kan det, på kort sikt, ha en negativ inverkan på 

verksamheten. Det är också en risk att rekrytering av ny personal till 

dessa positioner kan ta tid och medföra kostnader för bolaget.

Partners
Bolaget har idag samarbete med ett antal partners. Bland dessa ingår 

smartkortstillverkare, sensortillverkare samt leverantörer av applika-

tioner. Bolaget är beroende av dessa samarbeten för att kunna erbju-

da slutkunder kompletta säkerhetslösningar. Det finns en risk för att 

något eller några av dessa avslutas eller inte når förväntat resultat, 

med följden att den förväntade framtida intäkten uteblir.

Patent- och immateriella rättigheter
Det är viktigt för bolaget att skydda sin teknik och produkter genom 

patent eller andra immateriella rättigheter för att skapa möjligheter till 

framtida intäkter. Bolaget arbetar därför aktivt med en patentstrategi 

som innebär att man söker patent för strategiskt viktiga uppfinningar 

i valda länder. Det kan dock inte garanteras att bolaget kommer att 

erhålla patent i de länder bolaget ansöker eller att patent inte förkla-

ras ogiltiga. Därtill finns det en risk att bolagets patent kringgås (s.k. 

design around) eller att bolagets teknik används i länder där bolaget 

saknar patentskydd. Bolaget kan inte garantera att bolagets produkter 

inte anses göra intrång i annans beviljade patent eller andra imma-

teriella rättigheter och om så sker kan bolagets verksamhet, resultat, 

möjligheter att leverera produkter och finansiella ställning påverkas 

negativt.

Konkurrenter
Bolaget är verksamt på marknaden för biometri. konkurrensen på 

denna marknad är hård. De konkurrerande företagen kan ha betydligt 

större finansiella och industriella resurser till sitt förfogande än bola-

get. Det kan inte uteslutas att konkurrensen från denna typ av aktör 

kan leda till minskad marknadsandel och/eller sämre lönsamhet för 

Precise Biometrics.

Försäljning
Biometrimarknaden befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Bedöm-

ningar och beslut i en bransch i snabb utveckling sker med reserva-

tion för flera osäkerhetsfaktorer. Beroende finns av såväl partners som 

konkurrenters utveckling och marknadens acceptans av biometri. en 

inte oviktig faktor är utvecklingshastigheten och penetrationen av 

de tjänster som biometriska lösningar skall användas i. Detta medför 

svårigheter att förutsäga den framtida utvecklingen för verksamheten. 

Bolagets utveckling är beroende av att marknaden för biometri fort-

sätter expandera. en fördröjd penetration på fler tillämpningar och 

marknader påverkar försäljning och resultat. För affärsområdet Finger-

print technology finns det risker med att Precise Biometrics varit bero-

ende av ett fåtal hårdvarupartners för sin försäljning. riskerna minskas 

genom att ha fler kunder och en produktportfölj som är plattformso-

beroende. 

Prognososäkerhet
Bolaget verkar på en snabbt föränderlig marknad. intäkterna har till 

stor del karaktären av royaltyersättning baserad på kundernas utnytt-

jande. Produkterna för smarta kort och mobiltelefoner karaktäriseras 

av långa införsäljningsprocesser. en tidigare- eller senareläggning av 

order kan innebära en avsevärd påverkan på omsättning och resultat. 

Detta medför sammantaget hög prognososäkerhet.

FINANSIELLA RISKER
Bolaget är exponerat för olika finansiella risker vilka hanteras enligt, 

av styrelsen, fastställda policyer. Bolaget är främst exponerat för kapi-

talrisk, valutarisk och kreditrisk. Det finns ingen garanti för att nytt 

kapital kan anskaffas om behov uppstår eller för att sådant kapital kan 

anskaffas på fördelaktiga villkor. Den valutarisk bolaget är exponerad 

för uppkommer främst genom att bolagets omkostnader i huvudsak 

främst är i svenska kronor medan en väsentlig del av intäkterna gene-

reras i utländsk valuta, huvudsakligen USD. Bolaget arbetar utifrån 

en policy i syfte att minimera valutariskexponering i verksamheten 

genom att terminssäkra USD. Bolaget har riktlinjer för kreditgivning till 

kunder. Bolaget arbetar kontinuerligt med att minimera den tid bola-

get idag binder kapital, framförallt i kundfordringar.

FRAMTIDSUTSIKTER
Bolagets vision är mer aktuell idag än någonsin. Vi översvämmas av 

tjänster som kräver användarnamn och lösenord för att få tillgång till 

dem. Därför gör vi våra lösenord enkla att komma ihåg och använder 

samma eller liknande lösenord för flera tjänster. Lösenorden blir lätta 

att komma ihåg men det blir varken särskilt säkert eller bekvämt. Preci-

se Biometrics vision är att möjliggöra bekväm och säker autentisering 

av människors identitet, för alla, överallt.  

Precise Biometrics har identifierat tre huvudsakliga områden som 

bolaget fokuserar på.

Digital identitet
i takt med ökad användning av smarta enheter blir biometriska 

lösningar i allt högre utsträckning tillgängliga för allmänheten. Precise 

Biometrics ska erbjuda autentiseringslösningar som gör det dagliga 

livet enklare och säkrare, genom att förena olika biometriska modalite-

ter i sektorer som bank, spel, sjukvård och transport. Under det fzörsta 

halvåret 2019 kommer pilottester inom digital identitet att inledas, där 

tester tillsammans med kund genomförs fram till och med somma-

ren för att därefter övergå i en kommersiell fas under andra hälften av 

2019. Vi ser dock inte att detta kommer generera några större intäkter 

2019. Fokus kommer ligga på att förbereda produkten inför 2020.

Fingeravtrycksmjukvara för smarta kort
kontaktlösa betalningar tillåts idag enbart för belopp upp till 200kr 

utan verifiering, för högre belopp krävs det PiN-kod av säkerhetsskäl. 

Genom introduktionen av kontaktlösa betalkort med fingeravtrycks-

sensorer ökar säkerheten för kontaktlösa betalningar och möjliggör 

större köp utan PiN-kod, vilket ökar bekvämligheten och säkerheten 

för såväl slutanvändare som kortutgivare. Vi förväntar oss mindre initi-

ala volymer inom smarta kort under den andra halvan av 2019 och att 

volymerna tilltar under 2020 och 2021. 
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Fingeravtrycksmjukvara för mobiltelefoner
resan mot att placera fingeravtrycksensorn över hela displayen pågår 

och den första telefonen med denna teknik kommer troligtvis att 

lanseras under andra hälften av 2019. Det innebär att användaren kan 

verifieras oavsett var på skärmen fingret placeras vilket höjer upple-

velsen och säkerheten av telefonen. Bolaget ska säkerställa en ledan-

de marknadsposition inom detta snabbväxande område. Bolaget ska 

också ta marknadsandelar inom den idag dominerande tekniken, 

kapacitiva sensorer. 

MODERBOLAGET - TOTAL VERKSAMHET
Moderbolagets omsättning för räkenskapsåret uppgick till 66,9 Mkr 

(68,7). resultatet före skatt för räkenskapsåret uppgick till -20,8 Mkr 

(-12,5). i periodens resultat ingår en justering av uppskjuten skatte-

fordran med 0,4 Mkr (-6,6). Under 2017 slutfördes förvärvet av NexiD 

Biometrics inc. och köpeskillingen på 31,4 Mkr erlades kontant. Den 

goodwill som uppstod vid förvärvet hänför sig till bolagets starka 

ställning inom liveness detection.  

Likvida medel vid årets utgång uppgick 78,0 Mkr (115,3). Vid utgången 

av räkenskapsåret var 22 (30) personer anställda i moderbolaget. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
Följande medel står till bolagsstämmans förfogande

Överkursfond, tkr 73 738

Balanserat resultat, tkr 39 912

årets resultat, tkr -21 234

Summa fritt eget kapital 92 416

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 92 416 tkr. Styrelsen föreslår 

till årsstämman att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 

2018.
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Flerårsöversikt
RESULTATRÄKNING - KVARVARANDE VERKSAMHET

Belopp i tkr 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 67 645 61 039 83 299 56 337 31 387

kostnad för sålda varor och tjänster -10 000 -4 091 -1 681 -17 059 -14 208

Bruttoresultat 57 645 56 948 81 618 39 278 17 179

Försäljningskostnader -27 664 -29 735 -18 183 -12 685 -19 907

Administrationskostnader -15 508 -14 105 -15 004 -13 587 -14 343

FoU kostnader -33 519 -25 276 -24 904 -22 631 -28 984

Övriga rörelseintäkter/kostnader -912 -1 769 1 881 219 1 508

Rörelseresultat -19 958 -13 936 25 407 -9 407 -44 547

Finansiellt netto -607 -1 664 -12 -62 502

Resultat efter finansiella poster -20 565 -15 600 25 395 -9 469 -44 045

Skatt -1 622 -7 094 13 200 - -

Årets resultat -22 187 -22 694 38 595 -9 469 -44 045

omräkning av jämförelsetal avseende redovisning av kvarvarande verksamhet och avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader har gjorts för 

2016. omräkning av jämförelsetal avseende redovisning av kvarvarande verksamhet och avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader har inte 

gjorts för åren 2014-2015, se även not 1 i koncernens notapparat.

BALANSRÄKNING - TOTAL VERKSAMHET

Belopp i tkr 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 918 956 1 285 2 132 2 784

immateriella anläggningstillgångar 47 955 45 306 10 436 11 152 17 360

Uppskjuten skattefodran 5 213 6 106 13 200 - -

omsättningstillgångar 104 701 135 688 171 176 85 664 86 056

Likvida medel 79 543 116 955 135 753 52 356 59 659

tillgångar för avyttring 0 1 562 - - -

Summa tillgångar 158 787 189 618 196 096 98 948 106 200

Eget kapital och skulder

eget kapital 125 481 145 805 163 009 83 059 91 983

kortfristiga skulder och avsättningar 33 306 43 813 33 087 15 889 14 217

Summa eget kapital och skulder 158 787 189 618 196 096 98 948 106 200
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KASSAFLÖDESANALYS - TOTAL VERKSAMHET

Belopp i tkr 2018 2017 2016 2015 2014

kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring i rörelsekapital -9 339 -4 670 24 824 396 -30 664

Förändringar i rörelsekapital -16 716 27 458 12 834 -4 854 -3 265

kassaflöde från investeringsverksamheten -11 386 -40 821 -5 268 -3 004 -7 870

kassaflöde från finansieringsverksamheten -96 194 50 000 - 261

Förändring av likvida medel -37 537 -17 840 82 390 -7 463 -41 538

KONCERNEN, NYCKELTAL

Belopp i tkr om inget annat anges 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 67 645 61 039 83 299 56 337 31 387

omsättningstillväxt, % 10,8% -26,7% 95,7% 79,5% -10,2%

Bruttomarginal, % 85,2% 93,3% 98,0% 69,7% 54,7%

rörelseresultat -19 958 -13 936 25 407 - -

rörelseresultat total verksamhet -18 225 -8 676 18 005 -9 407 -44 547

rörelsekapital total verksamhet 71 395 91 876 138 089 69 775 71 839

Sysselsatt kapital total verksamhet 125 481 145 805 163 009 83 059 91 983

kassalikviditet total verksamhet, % 314% 310% 511% 486% 522%

Soliditet total verksamhet, % 79,0% 76,9% 83,1% 83,9% 86,6%

räntabilitet på eget kapital total verksamhet, % neg neg 27,2% neg neg

resultat per aktie före utspädning, kr -0,06 -0,06 0,11 -0,03 -0,13

resultat per aktie före utspädning total verksamhet, kr -0,06 -0,05 0,09 - -

resultat per aktie efter utspädning, kr -0,06 -0,06 0,11 -0,03 -0,13

resultat per aktie efter utspädning total verksamhet, kr -0,06 -0,05 0,09 - -

eget kapital per aktie total verksamhet, kr 0,35 0,40 0,45 0,24 0,27

Antal aktier (tusental) 360 231 360 231 360 231 345 306 345 306

Vägt genomsnittligt antal aktier justerat för utspädnings-

effekt (tusental) 360 231 360 231 346 843 345 306 345 306

Antal anställda vid periodens utgång 27 35 26 22 22

Genomsnittligt antal anställda under perioden 32 31 26 22 27

omräkning av jämförelsetal avseende redovisning av kvarvarande verksamhet och avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader har gjorts för 

2016. omräkning av jämförelsetal avseende redovisning av kvarvarande verksamhet och avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader har inte 

gjorts för åren 2014-2015, se även not 1 i koncernens notapparat.

För definitioner och användning av nyckeltalen se ekonomisk ordlista, sidan 92.
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KONCERNEN, AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL

Belopp i tkr om inget annat anges 2018 2017 2016 2015 2014

Bruttoresultat 57 645 56 948 81 618 39 278 17 179

Nettoomsättning 67 645 61 039 83 299 56 337 31 387

Bruttomarginal, % 85,2% 93,3% 98,0% 69,7% 54,7%

rörelseresultat -19 957 -13 936 25 407 -9 407 -44 547

Nettoomsättning 67 645 61 039 83 299 56 337 31 387

Rörelsemarginal, % -29,5% -22,8% 30,5% -16,7% -141,9%

eBitDA -11 189 -10 350 27 424 - -

Avskrivningar -7 837 -3 586 -2 017 - -

Nedskrivningar -932 - -

Rörelseresultat -19 958 -13 936 25 407 - -

eBitDA total verksamhet -9 456 -3 953 24 836 457 -31 773

Avskrivningar total verksamhet -7 837 -4 719 -6 301 -9 865 -9 578

Nedskrivningar total verksamhet -932 - -529 - -3 196

Rörelseresultat total verksamhet -18 225 -8 673 18 005 -9 408 -44 547

rörelseresultat kvarvarande verksamhet -19 958 -13 936 25 407 - -

rörelseresultat avyttrad verksamhet 1 733 5 264 -7 402 - -

Rörelseresultat total verksamhet -18 225 -8 673 18 005 - -

Försäljningskostnader -27 664 -29 735 -18 183 -12 685 -19 907

Administrationskostnader -15 508 -14 105 -15 004 -13 587 -14 343

FoU kostnader -33 519 -25 276 -24 904 -22 631 -28 984

Övriga rörelseintäkter/kostnader -911 -1 769 1 881 219 1 508

Summa rörelsekostnader -77 602 -70 885 -56 211 -48 685 -61 726

Balansomslutning total verksamhet 158 787 189 618 196 096 98 949 106 200

icke räntebärande skulder total verksamhet 33 306 43 813 33 087 15 889 14 217

Sysselsatt kapital total verksamhet 125 481 145 805 163 009 83 059 91 983

Utgående eget kapital total verksamhet 125 481 145 805 163 009 83 059 91 983

Genomsnittligt eget kapital total verksamhet 137 035 155 322 114 534 80 451 108 201

omsättningstillgångar minus lager 104 701 135 688 168 985 77 161 74 196

kortfristiga skulder 33 306 43 813 33 087 15 889 14 217

Kassalikviditet total verksamhet 314% 310% 511% 486% 522%

eget kapital 125 481 145 805 163 009 83 059 91 983

totala tillgångar 158 787 189 618 196 096 98 949 106 200

Soliditet total verksamhet 79,0% 76,9% 83,1% 83,9% 86,6%

resultat efter skatt -20 454 -17 431 31 193 -9 469 -44 045

Genomsnittligt eget kapital 137 035 155 322 114 534 80 451 108 201

Räntabilitet eget kapital total verksamhet Neg Neg 27,2% Neg Neg

Neg Neg 27,2% Neg Neg
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KONCERNEN, AVSTÄMNING ALTERNATIVA NYCKELTAL
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Sysselsatt kapital total verksamhet 125 481 145 805 163 009 83 059 91 983

Utgående eget kapital total verksamhet 125 481 145 805 163 009 83 059 91 983

Genomsnittligt eget kapital total verksamhet 137 035 155 322 114 534 80 451 108 201

omsättningstillgångar minus lager 104 701 135 688 168 985 77 161 74 196

kortfristiga skulder 33 306 43 813 33 087 15 889 14 217

Kassalikviditet total verksamhet 314% 310% 511% 486% 522%

eget kapital 125 481 145 805 163 009 83 059 91 983

totala tillgångar 158 787 189 618 196 096 98 949 106 200

Soliditet total verksamhet 79,0% 76,9% 83,1% 83,9% 86,6%

resultat efter skatt -20 454 -17 431 31 193 -9 469 -44 045

Genomsnittligt eget kapital 137 035 155 322 114 534 80 451 108 201

Räntabilitet eget kapital total verksamhet Neg Neg 27,2% Neg Neg

Neg Neg 27,2% Neg Neg
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not 2018 2017

Nettoomsättning 2 67 645 61 039

kostnad för sålda varor och tjänster 1,3 -10 000 -4 091

Bruttovinst 57 645 56 948

Försäljningskostnader -27 664 -29 735

Administrationskostnader -15 508 -14 105

FoU kostnader -33 519 -25 276

Övriga rörelseintäkter/kostnader -911 -1 769

3,4,5,6,7 -77 602 -70 885

Rörelseresultat -19 958 -13 936

ränteintäkter och liknande resultatposter 8 5 15

räntekostnader och liknande resultatposter 8 -613 -1 679

-608 -1 664

Resultat före skatt -20 565 -15 600

Skatt 9 -1 622 -7 094

Årets resultat från kvarvarande verksamhet -22 187 -22 694

resultat efter skatt från avyttrad verksamhet 19 1 733 5 263

Årets resultat total verksamhet -20 454 -17 431

Årets resultat hänförligt till innehavare av andelar i moderföretaget -20 454 -17 431

resultat per aktie, kvarvarande verksamhet, kr 

- före utspädning, kr 10 -0,06 -0,06

- efter utspädning, kr 10 -0,06 -0,06

resultat per aktie total verksamhet, kr

- före utspädning, kr 10 -0,06 -0,05

- efter utspädning, kr 10 -0,06 -0,05

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
Årets resultat -20 454 -17 431

Övrigt totalresultat:

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

omräkningsdifferenser utlandsverksamheter  226 104

Övrigt totalresultat för året 226 104

Summa totalresultat -20 228 -17 327

Årets totalresultat hänförligt till innehavare av andelar i moderföretaget -20 228 -17 327
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 12,19 918 956

immateriella anläggningstillgångar 13,19,20 47 955 45 306

Uppskjuten skattefordran 9 5 213 6 106

Summa anläggningstillgångar 54 086 52 368

Omsättningstillgångar

kundfordringar 14,15 19 667 13 106

Övriga fordringar 15 3 931 2 358

Förutbetalda kostnader och upplupna kostnader 15 1 560 3 269

Likvida medel 18 79 543 116 955

Summa omsättningstillgångar 104 701 135 688

Tillgångar för avyttring 19 1 562

SUMMA TILLGÅNGAR 158 787 189 618

EGET KAPITAL & SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 10 807 10 807

Övrigt tillskjutet kapital 822 789 822 885

reserver och omräkningsdifferenser 4 287 4 061

Ansamlad förlust/årets resultat -712 402 -691 948

Summa Eget kapital 125 481 145 805

Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 125 481 145 805

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 17 4 589 3 349

Övriga kortfristiga skulder 17 1 831 2 405

Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader 17 26 885 37 860

Övriga avsättningar 16 0 198

Summa kortfristiga skulder 33 306 43 813

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 158 787 189 618
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

Not 2018 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten

rörelseresultat -18 225 -8 673

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 10 221 5 667

Finansnetto -607 -1 664

Betald skatt 8 -728

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -9 339 -4 670

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av varulager 2 190

Förändring av kortfristiga fordringar -6 425 14 500

Förändring av avsättningar -207 -

Förändring av kortfristiga skulder -10 084 10 768

-16 716 27 458

Kassaflöde från den löpande verksamheten -26 055 22 788

investering i rörelseförvärv 20 -31 360

investering i materiella anläggningstillgångar 12 -416 -725

investering i immateriella anläggningstillgångar 13 -10 970 -8 737

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 386 -40 821

Kassaflöde efter investeringar -37 441 -18 034

Likvid från återköp av optioner -96 194

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -96 194

Årets kassaflöde -37 537 -17 840

Likvida medel vid årets början 116 955 135 753

kursdifferenser i likvida medel 125 -958

Likvida medel vid årets slut 1) 79 543 116 955

Den avyttrade verksamhetens påverkan på finansiell ställning har inte särredovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att redovisa den 

avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet. istället redovisas kassaflöde från total verksamhet. rörelseresultatet inkluderar följdaktligen resultat 

från avyttrad verksamhet.

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet utgörs av avskrivningar, nedskrivningar och kursförluster.

Det förligger inga räntebärande skulder varken 2018 eller 2017 varför något behov ej finns att specificera förändring mellan åren.

1) Balansposten likvida medel innehåller endast banktillgodohavanden vid såväl årets början som vid årets slut.
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KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Belopp i tkr

Hänförligt till moderbolagets ägare

Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Omräknings-
differens

Ansamlad förlust / 
årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans per 1 januari  2017 10 807 822 763 3 957 -674 518 163 009

Totalresultat

årets resultat - - - -17 431 -17 431

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser - - 104 - 104

Summa övrigt totalresultat - - 104 - 104

Summa totalresultat - - 104 -17 431 -17 327

Transaktioner med aktieägarna

Nyemissionskostnad 0 -72 - - -72

Likvid från utgivande av optioner 194 - 194

Summa transaktioner med aktieägare 0 122 0 0 122

Utgående balans per 31 december 2017 10 807 822 885 4 061 -691 948 145 805

Ingående balans per 1 januari  2018 10 807 822 885 4 061 -691 948 145 805

Totalresultat

årets resultat - - - -20 454 -20 454

Övrigt totalresultat

Valutakursdifferenser - 226 226

Summa övrigt totalresultat - 0 226 0 226

Summa totalresultat - 0 226 -20 454 -20 228

Transaktioner med aktieägarna

Likvid från återköp av optioner -96 - -96

Summa transaktioner med aktieägare 0 -96 0 0 -96

Utgående balans per 31 december 2018 10 807 822 789 4 287 -712 402 125 481
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NOTER KONCERNEN
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NOT 9 - INKOMSTSKATT OCH UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
NOT 10 - RESULTAT PER AKTIE
NOT 11 - FINANSIELLA RISKFAKTORER
NOT 12 - MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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NOT 1 - ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

ALLMÄNT 
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-

ningslagen, rFr 1 kompletterande redovisningsregler för koncerner, 

international Financial reporting Standards (iFrS) sådana de antagits 

av eU. 

De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpades i årsre-

dovisningen för 2017 har använts även i denna årsredovisning, med 

undantag för tillämpningen av nya redovisningsstandarder enligt 

nedan. Alla belopp anges, om inget annat sägs, i svenska tusental 

kronor (tkr) och om inget annat sägs så avser belopp inom parentes 

jämförande uppgift föregående räkenskapsår.

 

Nya eller ändrade redovisningsstandarder implementerade 2018 
ingen av de nya och ändrade standarder och tolkningar som ska 

tillämpas från och med den 1 januari 2018 har haft någon väsentlig 

inverkan på koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter. 

inga nya eller ändrade iFrS har förtidstillämpats. 

 

IFRS 9 Finansiella instrument 
iFrS 9 omfattar redovisning av finansiella tillgångar och skulder och 

ersätter iAS 39 Finansiella instrument: redovisning och värdering. 

koncernen har infört en modell för avsättning till framtida kundför-

luster baserad på ett historiskt utfall kombinerat med en framåtrik-

tad analys. införandet av modellen har inte fått någon påverkan på 

öppningsbalansen då reserven som förelåg vid ingången av året 

uppgick till ett belopp motsvarande utfallet av beräkningen enligt 

den nya modellen.

De nya reglerna för klassificering och värdering har inte påverkat 

koncernens finansiella ställning vid övergångstidpunkten, då regel-

verket inte innebar någon förändring vad gäller värdering av de finan-

siella instrument som återfanns i koncernens balansräkning vid denna 

tidpunkt.

iFrS 9 tillämpas av koncernen från och med räkenskapsåret som börjar 

den 1 januari 2018. koncernen har inte räknat om jämförelsetal för 

räkenskapsåret 2017, i enlighet med standardens övergångsregler.

Derivat värderas i enlighet med iFrS 9 till verkligt värde enligt nivå 2. 

Förändringar i verkligt värde redovisas i resultatet.

 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 
iFrS 15 ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar 

som hanterar intäkter med en samlad modell för intäktsredovisning. 

iFrS 15 trädde i kraft 1 januari 2018. Standarden bygger på principen 

att en intäkt ska redovisas när en utlovad vara eller tjänst överförts 

till kund, d.v.s. när kunden erhållit kontroll över denna, vilket kan ske 

över tid eller vid en tidpunkt. intäkten ska utgöras av det belopp som 

bolaget förväntar sig bli ersatt i utbyte för de levererade varorna eller 

tjänsterna.

iFrS 15 har inte inneburit någon skillnad i redovisning av koncernens 

intäkter från avtal med kunder. ofakturerade kundfordringar klassas 

i enlighet med iFrS 15 som kundfordringar ofakturerade, se not 14. 

2017 redovisades ofakturerade kundfordringar som upplupna intäk-

ter se not 15. För uppdaterade redovisningsprinciper enligt iFrS 15, se 

avsnitt intäktsredovisning nedan.

koncernen har valt att tillämpa standarden med full retroaktivitet 

i samband med övergången till den nya redovisningsstandarden. 

Såsom förklarats ovan medför övergången till iFrS 15 dock inte 

någon retroaktiv justering av tidigare rapporterade siffror. De utöka-

de upplysningskraven i iFrS 15 har påverkat koncernens finansiel-

la rapportering varför utökad information lämnas, se not 2 och 14 i 

koncernens notapparat. 

 

Nya och ändrade IFRS som ännu inte trätt i kraft  
ett antal nya och ändrade iFrS har ännu inte trätt i kraft och har heller 

inte förtidstillämpats vid upprättandet av koncernens och moderföre-

tagets finansiella rapporter. Nedan beskrivs de iFrS som kan komma 

att påverka koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter. 

Övriga nya eller ändrade standarder eller tolkningar som iASB har 

publicerat förväntas inte ha någon påverkan på koncernens eller 

moderföretagets finansiella rapporter.

 

IFRS 16 Leasingavtal 
iFrS 16 trädde i kraft den 1 januari 2019 och ersatte iAS 17. rättighe-

ter att nyttja leasade tillgångar ska redovisas som tillgångar och skyl-

digheter att betala leasingavgifter ska redovisas som finansiell skuld.  

kostnader delas upp i räntebetalningar samt avskrivningar på tillgång-

en. Slutsatsen av den analys som påbörjades 2017 och som slutfördes 

under det fjärde kvartalet 2018 är att iFrS 16 ger en påverkan enligt 

nedan. 

Vid beräkning av leasingåtagande har en genomsnittlig räntesats om 

3% använts baserat på information från extern part. De framräknade 

leasingåtagandena uppgår till 9,2 Mkr varav 7,8 Mkr är långfristig del. 

Den långfristiga delen är beräknad på leasingåtangde efter 2020. Den 

enskilt största posten utgörs av ett hyreskontrakt för verksamheten i 

Lund där ett antagande gjorts om en hyreslängd omfattande inneva-

rande kontraktstid plus två förlängningar, totalt 8 år. Baserat på nuva-

rande kontrakt och gjorda antagande förväntas inte någon väsentlig 

påverkan på bolagets rörelseresultat. Baserat på nuvarande kontrakt 

och gjorda antagande förväntas bolagets rörelseresultat att förbättras 

med 0,3 Mkr. De framräknade leasingåtagande om 9,2 Mkr kommer att 

öka balansomslutningen per 1 januari 2019 och redovisas i balansräk-

ningen under leasingåtagande. 

Bolaget har valt den förenklade övergångsmetoden enligt iFrS 16, 

vilket inneburit att jämförelsetalen (2018) inte har kommit att räknas 

om. 
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Framöver kommer koncernen att löpande att tillämpa de praktiska 

undantag som innebär att leasar med en leasingperiod om max 12 

månader samt leasingavtal där den underliggande tillgången har ett 

lågt värde exkluderas från beräkningen av leasingskuld. Dessa kommer 

istället att kostnadsföras linjärt i resultaträkningen. icke-leasekompo-

nenter har inkluderats i beräkningen av leasingskulden.

 

För ytterligare information om nuvarande leasingavtal, se not 7 i 

koncernens notapparat.

tillämpade årsredovisnings- och värderingsprinciper beskrivs nedan. 

Alternativa nyckeltal  
Precise Biometrics redovisar finansiella definitioner och avstämning av 

alternativa nyckeltal i denna årsredovisning. redovisningen av alter-

nativa nyckeltal ger värdefull kompletterande information till investe-

rare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets 

prestation. De alternativa nyckeltal som redovisas i denna rapport kan 

skilja sig till beräkningssättet från liknande mått som används av andra 

bolag.         

 

KONCERNREDOVISNING 
koncernredovisningen upprättas med tillämpning av förvärvsmeto-

den. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med 

den dag då det bestämmande inflytandet överförs till moderbolaget. 

koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader 

mellan koncernföretag elimineras. Vinster och förluster som resulterar 

från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i tillgångar 

elimineras också. redovisningsprinciperna för dotterföretag har i före-

kommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 

koncernens principer.

 

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA 

Funktionell valuta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna 

inom koncernen är värderade i den valuta som används i den ekono-

miska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt, funk-

tionell valuta. i koncernredovisningen används svenska kronor som är 

moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta.

 

Transaktioner och balansposter 
transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valu-

tan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valuta-

kursvinster- och förluster som uppkommer vid betalning av sådana 

transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder 

i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas i resultaträkningen 

som övriga rörelseintäkter/kostnader samt som finansiella intäkter och 

kostnader. Valutakursdifferenser på finansiella mellanhavanden vilka 

klassificeras som nettoinvestering i utlands-verksamhet redovisas i 

övrigt totalresultat.

 

Koncernföretag 

resultat och finansiell ställning för alla koncernbolag som har en 

annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens 

rapportvaluta enligt följande:

tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas 

till balansdagskurs. intäkter och kostnader för var och en av resulta-

träkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs såvida denna 

genomsnittliga kurs är en rimlig approximation av den ackumulera-

de effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, i vilket fall 

intäkter och kostnader omräknas per transaktionsdagen. Alla valuta-

kurs-differenser som uppstår redovisas som en separat del av eget 

kapital.

 

SEGMENTSREDOVISNING 
intäkterna rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den 

interna rapportering som lämnas till den högste verkställande besluts-

fattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren, som utgör den 

funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av 

intäkternas utveckling är verkställande direktör.

 

Avyttring av affärsområdet Mobile Smart Card Solutions (Tactivo)
Avyttringen av affärsområdet Mobile Smart card Solutions slutfördes 

enligt plan per 1 januari 2018. information om avyttringen lämnades i 

juni 2017 och i enlighet med iFrS 5 redovisades affärsområdet därefter 

under 2017 som verksamhet för avyttring. För att erhålla en jämförbar 

historik har tidigare rapporterade siffror räknats om avseende kostna-

der direkt knutna till det avyttrade verksamhetsområdet och således 

inte längre kommer påverka bolagets kvarvarande verksamhet. i enlig-

het med iFrS 8 redovisas det avyttrade affärsområdet ej i segmentsre-

dovisningen och då kvarvarande verksamhet enbart utgörs av affärs-

området Fingerprint technology redovisas därför inte längre någon 

segmentsredovisning.

 

INTÄKTSREDOVISNING 
koncernens intäkter består främst av intäkter från licenser och support 

& underhåll. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. 

intäkter från licenser delas in i två kategorier baserat på när kontrakts-

tillgången uppstår. 

 

Licensintäkter intäktsförs dels när licensavtal, utan avbrottsklausuler, 

är påskrivet och leverans har skett, samt att pris- och betalningsplaner 

har fastställts där inga andra åtaganden föreligger utöver licensleve-

ransen. Avtalen ger kunden en licens för mjukvaran, vilken utvecklas 

och uppdateras löpande. koncernen har bedömt att det föreligger 

ett prestationsåtagande mot kunden. Licensen har bedömts att klas-

sificeras som en rätt att få åtkomst (right to access). Som en följd av 

att licensen har bedömts vara en rätt att få åtkomst redovisas intäk-

ter från denna över tid enligt iFrS 15.  royalty från licenser intäktsförs 

den period som kunderna inrapporterar användandet av licenser för 

och baseras på erhållen royaltyrapportering. Support- och underhåll 

intäktsförs utifrån avtalens längd, mot bakgrund av att dessa bedömts 

som distinkt prestationsåtagande som uppfylls över tid inom ramen 

för avtal. intäkter från försäljning av tjänster redovisas i den period då 

tjänsterna utförs. Licensintäkter faktureras normalt för en tolvmåna-

dersperiod med ett engångsbelopp och intäktsförs utifrån avtalets 

längd. Detta leder till att det uppstår en kontraktsskuld, vilken redovi-

sas som förutbetald intäkt. För vidare information, se not 17 i koncer-

nens notapparat.

 



Noter koNcerNeN |   4 5

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde mins-

kat med ackumulerade avskrivningar. i anskaffningsvärdet ingår utgif-

ter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller 

redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, 

endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som 

är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgo-

do och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostna-

der i resultaträkningen under den period de uppkommer. 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar, för att fördela deras 

anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet, görs linjärt enligt 

plan över den beräknade nyttjandeperioden vilken för datorer är tre år 

och för inventarier fem år.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar ingår i posterna 

Försäljnings-, Administrations- och FoU-kostnader i resultaträkningen. 

tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag 

och justeras vid behov. i de fall en tillgångs redovisade värde bedöms 

överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedel-

bart ner till sitt återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring 

fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat 

värde och redovisas i resultaträkningen.

 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Forskning och utveckling 
Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår. Utgifter för utveck-

ling består av utgifter för fortsatt utveckling av utrustning och mjuk-

vara för biometrisk fingeravtrycksidentifiering. Dessa redovisas som 

immateriella tillgångar när det är sannolikt att projektet kommer att bli 

framgångsrikt, med tanke på dess kommersiella och tekniska möjlig-

heter samt att kostnaderna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Övriga 

utvecklingsutgifter kostnadsförs när de uppstår. Utvecklings-utgifter 

som tidigare har kostnadsförts balanseras inte i efterföljande peri-

od. Utvecklingsutgifter har en begränsad nyttjandeperiod och skrivs 

av linjärt från den tidpunkt då den kommersiella produktionen av 

produkten kan påbörjas. Den nuvarande beräknade nyttjandeperio-

den är tre år, se även kommentar under avsnitt förnyad bedömning.

 

Programvara 
Utgifter för underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår. 

Utgifter för anskaffning och utveckling av programvara aktiveras på 

basis av de kostnader som uppstått då den aktuella programvaran 

anskaffats och satts i drift. Dessa utgifter skrivs av under den bedöm-

da nyttjandeperioden vilken uppgår till fem år. Programvara erhållen i 

samband med förvärvet av NexiD Biometrics inc. skrivs av under den 

bedömda nyttjandeperioden vilken i förvärvskalkylen fastställdes 

till tio år. Avvikelsen i avskrivningstid är hänförlig till karaktären på 

programvaran.

 

Patent 

Patent har en begränsad nyttjandeperiod och redovisas därför till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Patent 

erhållen i samband med förvärvet av NexiD Biometrics inc. skrivs av 

under den bedömda nyttjandeperioden vilken uppgår till femton år.    

Kundrelationer 

kundrelationer erhållen i samband med förvärvet av NexiD Biometrics 

inc. skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden vilken uppgår 

till fem år.  

 

Databas 

Databas erhållen i samband med förvärvet av NexiD Biometrics inc. 

skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden vilken uppgår till tio 

år.  

Goodwill 
Värdet av den goodwill som uppkom vid förvärvet av NexiD Biome-

trics inc. prövas årligen i enlighet med iFrS 3 för att bestämma om det 

föreligger ett nedskrivningsbehov.  

 

NEDSKRIVNINGAR  

tillgångar (materiella, immateriella och finansiella) som skrivs av 

bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller 

förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är 

återvinningsbart. en nedskrivning görs med det belopp med vilket 

tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde, vilket 

är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. För en 

tillgång beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet 

som tillgången tillhör, dvs. de lägsta nivåer där det finns identifierba-

ra kassaflöden. en nedskrivning påverkar nettoresultatet och därmed 

den finansiella ställningen för koncernen.

 

FINANSIELLA INSTRUMENT 

De finansiella instrumenten utgörs av finansiella tillgångar och skul-

der. Nedan kommenteras de balansposter som bedöms mest väsent-

liga för läsaren. 

Kundfordringar   

kundfordringar motsvarar koncernens ovillkorade rätt till ersättning 

från kunder. kundfordringar redovisas initialt till transaktionspris och 

därefter till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell reser-

vering för värdeminskning.

koncernen har i enlighet med iFrS 9 infört en modell för avsättning 

till framtida kundförluster baserad på ett historiskt utfall kombinerat 

med en framåtriktad analys. Under 2017 tillämpades iAS 39, vilket inne-

bar att reservering för värdeminskning gjordes då det fanns objektiva 

bevis för att koncernen inte skulle erhålla alla belopp.

Likvida medel 
Företagets likvida medel är placerade på bankkonto. 

 

Övriga finansiella skulder 
en finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till 

instrumentets avtalsmässiga villkor. Skuld tas upp när motpart har 

presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om 

faktura ännu inte mottagits. Leverantörsfaktura tas upp när faktura 

mottagits. en finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förplik-

telsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Övriga finansiella 

skulder består främst av leverantörsskulder som redovisas till upplupet 

anskaffningsvärde.
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Derivat 

Derivat består av terminskontrakt och används för säkringsändmål och 

dessa värderas till verkligt värde enligt nivå 2.

EGET KAPITAL 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. transaktionskostnader som 

direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier eller optioner redo-

visas i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.  

INKOMSTSKATTER    

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt 

redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redo-

visas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. i sådana fall redo-

visas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. Värde-

ring av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp 

och den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skattereg-

ler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de 

länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och 

genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet 

de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där 

tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Det gör när så bedöms 

lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skatte-

myndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla 

temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässi-

ga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 

koncernredovisningen. Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i 

den mån det finns tillräckliga skattepliktiga temporära skillnader eller 

andra faktorer som övertygande talar för att den uppskjutna skatte-

fordran kommer att utnyttjas. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med 

tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats 

per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 

skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjuten skatt redovisas för skattemässiga underskottsavdrag och 

andra skatteavdrag i den mån det är sannolikt att det kommer att 

finnas skattepliktiga vinster mot vilka de skattemässiga underskotts-

avdragen kan utnyttjas.    

 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Pensioner 

inom koncernen finns enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. 

Pensionsplanerna finansieras genom inbetalningar från respektive 

koncernbolag. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncer-

nen avgifter till privat administrerade pensionsförsäkringsplaner enligt 

avtal. Bolagen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifter-

na väl är betalda. 

 

Ersättning vid uppsägning 

ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts 

upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar 

frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. 

koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad 

endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan 

möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning 

som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivil-

lig avgång från anställning. Förmåner som förfaller efter mer än tolv 

månader från balansdagen diskonteras till nuvärde.

Rörlig lön 

koncernen redovisar en skuld och kostnad för rörlig lön baserat på 

årets utfall när det föreligger en förpliktelse.

Aktierelaterade ersättningar 

Precise Biometrics har ett utestående optionsprogram för personalen 

i Sverige. För programmet utställda till anställda i Sverige (se not 5 i 

moderbolagets notapparat - ersättning till ledande befattningshava-

re) har det ställts ut teckningsoptioner som på marknadsmässiga grun-

der överlåtits till de anställda. Vid förvärv av teckningsoptioner från 

den anställdes sida förs erhållen likvid mot övrigt tillskjutet kapital. Vid 

utnyttjande av optionerna ökas aktiekapitalet med varje nyemitterad 

akties nominella värde och den tillhörande överkursen tillförs övrigt 

tillskjutet kapital.

 

LEVERANTÖRSSKULDER 

Leverantörsskulder värderas till verkligt värde.

 

AVSÄTTNINGAR  

Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig legal eller infor-

mell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är mer sannolikt att 

ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, 

och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. 

 

KÄLLSKATT 

källskatt (withholding tax) bokförs och redovisas som försäljningskost-

nad i samband med när den underliggande försäljningstransaktion 

redovisas. källskatt uppstår vid försäljning till kunder i vissa länder i 

Asien.

 

LEASINGAVTAL  

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet 

behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betal-

ningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella 

incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt 

över leasingperioden. koncernen har inga finansiella leasingkontrakt.

 

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL 

För att kunna upprätta redovisning enligt god redovisningssed måste 

bedömningar och antaganden som påverkar resultat- och balansräk-

ning samt övriga upplysningar göras. Faktiskt utfall kan skilja sig från 

gjorda bedömningar.

Intäktsredovisning 

intäkterna avser försäljning av mjukvarulösning för fingertrycksiden-

tifiering. Avtalen ger kunden en licens för mjukvaran, vilken utvecklas 

och uppdateras löpande. koncernen har bedömt att det föreligger ett 

prestationsåtagande mot kunden. Licensen har bedömts att klassifi-

ceras som en rätt att få åtkomst (right to access). en del av intäkts-

strömmen för mjukvarulösningen utgörs av licenser, där licensintäkten 

baseras på hur många slutprodukter koncernens kunder använder 

licensen i. Som en följd av att licensen har bedömts vara en rätt att få 

åtkomst redovisas intäkter från denna över tid enligt iFrS 15 vilket är 

i enlighet med hur koncernen tidigare redovisat intäkterna. Använd-

ningsbaserad licens redovisas efter att kunden har använt licensen i 

slutprodukten. även denna redovisning överensstämmer med tidigare 

redovisningsprinciper. 
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Licensintäkter från användningsbaserade licenser fastställes genom 

att kund enligt avtal kvartalsvis rapporterar till bolaget. Underlaget 

kvalitetssäkras för att säkerställa fullständighet och korrekthet och 

baserat på detta skapas en kundfaktura. Då underlaget för intäktsrap-

portering erhålls efter balansdatum sker uppbokning av ofakturerade 

kundfordringar. Licensintäkter intäktsförs när licensavtal är påskrivet 

och leverans har skett vilket beroende på avtalets karaktär kan medfö-

ra en bedömning.

 

Balansering av utvecklingsutgifter 
Det område där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära 

risk för justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 

kommande räkenskapsår är främst relaterat till aktiverade utvecklings-

utgifter. koncernen prövar regelbundet om nedskrivningsbehov före-

ligger för aktiverade utvecklingsutgifter enligt de redovisningsprinci-

per som beskrivits under immateriella tillgångar och Nedskrivningar. 

Vid prövning av nedskrivningsbehov används prognoser för framtida 

kassaflöden, vilka baseras på bästa möjliga bedömningar av framti-

da intäkter och kostnader, grundade på historisk utveckling, allmän-

na marknadsförutsättningar, utveckling och prognoser för branschen 

samt annan tillgänglig information. Prövningen sker genom att fram-

tida kassaflöden diskonterats till en WAcc på 25% och har vid genom-

förd prövning ej föranlett något nedskrivningsbehov. 

Förändrad bedömning av avskrivningstid på aktiverade utvecklings-
utgifter
Utvecklings- och förändringstakten inom den industri Precise 

Biometrics verkar är allt snabbare vilket medfört att bolaget gjort en 

förändrad bedömning av avskrivningstiden för aktiverade utveck-

lingsutgifter. Den förändrade bedömningen har inneburit en ändrad 

avskrivningstid från fem till tre år. Den ackumulerade resultateffekten 

av ändringen uppgår till -2,6 Mkr för 2018, varav 0,9 Mkr hänförs till 

nedskrivning av ett projekt. 

 

Uppskjuten skatt 

koncernen är skyldig att betala skatt i två länder. Mot bakgrund av 

koncernens historiska resultatutveckling bedöms koncernens skat-

tekostnad vara begränsad, i alla fall på kort sikt. koncernen gör löpan-

de bedömningar avseende möjligheten att utnyttja underskottsav-

drag i framtiden. Bolaget gjorde under 2018 en bedömning avseende 

beräkning av uppskjuten skattefordran och baserar beräkningen på en 

försiktig bedömning av framtida överskådliga skattemässiga resultat. 

Den beslutade förändringen av bolagsskatten har beaktats vid beräk-

ningen av uppskjuten skattefordran. 

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla 

temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet 

på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernre-

dovisningen. Uppskjuten skatt redovisas inte om den uppstår till följd 

av en transaktion som utgör den förstaredovisningen av en tillgång 

eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för 

transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 

Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser 

(och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som 

förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 

eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjuten skatt redovi-

sas för skattemässiga underskottsavdrag och andra skatteavdrag i den 

mån det är sannolikt att det kommer att finnas skattepliktiga vinster 

mot vilka de skattemässiga underskottsavdragen kan utnyttjas.  

  

Förvärv 

Vid förvärv krävs uppskattningar av företagsledningen där en viktig 

del avser allokering av köpeskilling till förvärvade tillgångar och skul-

der. i samband med förvärvsanalysen har flera antagande gjorts bland 

annat för framtida kassaflöden, tillväxt, diskonteringsränta samt val av 

modell för värdering. 

tillgångar från förvärv bedöms med avseende på värdeminskning 

närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 

redovisade värdet inte är återvinningsbart. en nedskrivning görs med 

det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess 

återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och 

nyttjandevärdet. För en tillgång beräknas återvinningsvärdet för den 

kassagenererande enhet som tillgången tillhör, dvs. de lägsta nivå-

er där det finns identifierbara kassaflöden. en nedskrivning påverkar 

nettoresultatet och därmed den finansiella ställningen för koncernen.

 

Avyttrad verksamhet  

Precise Biometrics kommer för åren 2019–2020 erhålla utbetalning av 

tilläggsköpeskilling från identos Gmbh. eventuella framtida avvikelser 

i prognoser kommer kvartalsvis beräknas på erhållet underlag från 

identos Gmbh. Utvecklingen av tilläggsköpeskilling är således en post 

som av företagsledningen måste värderas och kan därmed variera 

över tiden. 

Vid beräkning av framtida tillägsköpeskilling hänförliga till avyttring-

en av affärsområdet Mobile Smart card Solutions (tactivo) inkluderas 

endast intäkter till den omfattning att koncernen undviker en väsent-

lig återföring av intäkter när osäkerheten som är förknippad med den 

rörliga ersättningen upphör. tilläggsköpeskillingen är i sin helhet 

rörligt och underliggande avtal är därför inte en betydande finansie-

ringskomponent. Förändring av förväntad erhållen tilläggsköpeskilling 

redovisas därför i koncernen på raden resultat från avyttrad verksam-

het och i moderbolaget ingår posten i övriga intäkter/kostnader.
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Som framgår av not 1 utgörs kvarvarande verksamhet, efter avyttring av affärsområdet Mobile Smart card Solutions (tactivo), endast av Fingerprint 

technology varför någon segmentsredovisning ej längre redovisas.

koncernen har tre (tre) större kunder som överstiger 10% av omsättningen. intäkter från dessa kunder uppgår till 35% (42) av omsättningen.

NOT 2 - INTÄKTSFÖRDELNING

NOT 3 - KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG

2018 2017

kostnader för ersättning till anställda 44 218 40 166

Avskrivningar och nedskrivningar  8 769 5 834

Utvecklingskostnader 7 551 7 896

konsultkostnader 11 169 7 065

Övriga externa kostnader 1) 15 896 14 015

Summa 87 603 74 976

¹⁾ i posten ingår valutakursvinster/förluster.

2018 2017

Intäktsslag

royalty 18 020 11 320

Licenser 36 952 34 014

Support & Underhåll 9 544 8 304

Övrigt 3 129 7 402

Summa 67 645 61 039

Region/Land

europa 11 883 4 515

   - varav Sverige 6 115 974

Asien 40 820 40 930

   - varav kina 13 202 18 097

   - varav taiwan 9 993 10 712

USA 14 942 15 594

Summa 67 645 61 039

Tidpunkt för intäktsföring

Prestationsåtagande som uppfylls över tid 46 496 42 317

Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt 21 149 18 722

Summa 67 645 61 039
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NOT 4 - ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Könsfördelning i koncernen 2018 2017

Män Kvinnor Män Kvinnor

Precise Biometrics AB, Sverige 23 4 24 6

Precise Biometrics inc, USA 4 1 4 1

27 5 28 7

Könsfördelning i företagsledningen 2018 2017

Andel kvinnor

Styrelsen 33% 33%

VD och övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Löner och ersättningar fördelar sig enligt följande: 2018 2017

Styrelse och VD, Sverige 

Löner och andra ersättningar 4 628 4 321

Pensionskostnader 388 510

Sociala kostnader inkl. särskild löneskatt 1 353 1 482

Summa 6 369 6 313

Övriga, Sverige

Löner och andra ersättningar 22 378 21 929

Pensionskostnader 4 264 3 987

Sociala kostnader inkl. särskild löneskatt 7 881 6 723

Summa 34 523 32 639

SUMMA SVERIGE 40 892 38 952

Övriga, USA

Löner och andra ersättningar 3 399 2 947

Sociala kostnader 758 607

Summa 4 157 3 554

TOTALT 45 048 42 506
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NOT 5 - ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Principer
till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Fram till att Stefan k Persson tillträdde som VD hade styrelsens ordfö-

rande ett konsultuppdrag som arbetande styrelseordförande och erhöll ersättning för detta. 

 

ersättning till Verkställande Direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån samt övriga förmå-

ner. Utöver uppsägningstiden om 6 månader utgår även ett avgångsvederlag om 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. håkan Persson avgick 

som VD 2018-01-15. Uppsägningslön och avgångsvederlag har belastat 2018 med 1,4 MSek. Under perioden 2018-01-16 till och med 2018-07-31 verkade 

cFo Göran thuresson som interims-VD. Stefan k Persson tillträdde som ny VD den 2018-08-01.  

 

Styrelsens ordförande har haft ett konsultuppdrag som arbetande styrelseordförande i bolaget fram till dess att den nya verkställande direktören till-

trädde sin tjänst vilket skedde den 1 augusti 2018. ersättningsnivån för uppdraget har varit på marknadsmässiga villkor och bolagets kostnad har under 

helårsperioden uppgått till 1 629 (0) tkr. Ytterligare en styrelsemedlem har haft ett konsultuppdrag vilket påbörjades och slutfördes under det första 

kvartalet 2018. ersättningsnivån för uppdraget var på marknadsmässiga villkor och uppgick till 42 (0) tkr. 

 

Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen. Antalet andra ledande befattningshavare 

har i snitt under året uppgått till 5 (5) personer. För koncernledningens sammansättning, se avsnittet Ledning i årsredovisningen. 

 

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För VD är den rörliga ersätt-

ningen maximerad till 75 % av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 50 % av grundlönen. 

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER 2018
GRUNDLÖN/

STYRELSEARV.
UTSKOTTS- 

ARVODE
RÖRLIG

ERSÄTTNING
ÖVRIGA 

FÖRMÅNER
PENSIONS-

KOSTNAD
SUMMA

torgny hellström, styrelsens ordförande 545 60 - - - 605

Matts Lilja, styrelseledamot 190 25 - - - 215

Mats Lindoff, styrelseledamot 190 25 - - - 215

torbjörn clementz, styrelseledamot  190 70 - - - 260

Synnöve trygg, styrelseledamot 190 35 - - - 225

Anna Almlöf, styrelseledamot 190 25 - - - 215

Göran thuresson, interims-VD (180116-180731) 655 - - - 118 773

Stefan k Persson, verkställande direktör (180801-181231) 1 050 - - - 260 1 310

Övriga ledande befattningshavare, 5 personer  4 482 - 735 48 830 6 095

Summa 7 682 240 735 48 1 208 9 914

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER 2017
GRUNDLÖN/

STYRELSEARV.
UTSKOTTS- 

ARVODE
RÖRLIG

ERSÄTTNING
ÖVRIGA 

FÖRMÅNER
PENSIONS-

KOSTNAD
SUMMA

torgny hellström, styrelsens ordförande 545 60 - - - 605

Matts Lilja, styrelseledamot 190 25 - - - 215

Mats Lindoff, styrelseledamot 190 25 - - - 215

torbjörn clementz, styrelseledamot  190 70 - - - 260

Synnöve trygg, styrelseledamot 190 35 - - - 225

Anna Almlöf, styrelseledamot 190 25 - - - 215

håkan Persson, Verkställande direktör 2 040 - 546 0 510 3 096

Övriga ledande befattningshavare, 5 personer  4 349 - 842 57 854 6 102

Summa 7 884 240 1 388 57 1 364 10 933

Beloppen i tabellen är exklusive sociala avgifter.  Från och med juni 2018 sker samtliga utbetalningar via lön. Utbetalt arvode har kostnadsförts. Arvode 

ovan avser den kostnad som påverkat årets resultat.  inom koncernen finns enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionskostnad avser den kost-

nad som påverkat årets resultat.
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Rörlig ersättning
För VD och ledande befattningshavare baseras rörlig ersättning på 

koncernens resultat samt individuella mål. Dessa mål är uppsatta av 

styrelsen för VD och av styrelsen samt VD för ledande befattningsha-

vare. Det maximala belopp för rörlig ersättning som kan utbetalas till 

den VD uppgår till 75 % av grundlönen. För andra ledande befattnings-

havare kan rörlig ersättning uppgå till maximalt 50 % av grundlönen. 

Under 2018 uppgick den rörliga ersättningen till ledande befattnings-

havare mellan 0-23 % (18-27).

Övriga förmåner
Övriga förmåner består av förmån av bil och försäkringar.

Aktierelaterade ersättningar  
Vid bolagstämman 2017 beslutades att erbjuda ett incitamentspro-

gram för bolagets anställda som innebar att högst fem miljoner (5 

000 000) teckningsoptioner ska kunna ges ut där varje teckningsop-

tion berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. teckning av 

teckningsoptionerna skulle ske senast den 31 december 2017, med 

rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. teckning med stöd av 

teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 2020 till 30 juni 

2020. teckningskursen för optionerna är fastställd till 0,06 kr och teck-

ningskursen för aktierna till 5,40 kr. Vid helårsperiodens utgång har 1 

630 000 optioner tecknats motsvarande 33% av totala teckningsoptio-

nerna, detta efter att tecknade optioner från anställda, inklusive tidi-

gare VD, återköpts. Vid antagande av att samtliga teckningsoptionerna 

utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier i bolaget att 

öka med 1 630 000 aktier.

en akties kvotvärde uppgår till 0,03 kronor.

Det vägda genomsnittliga verkliga värdet för optioner som tillde-

lats under 2017 är fastställt med hjälp av en extern värderare och 

Black&Scholes värderingsmodell och uppgår till 0,06 kr per option. 

Väsentlig indata i modellen är volymviktad genomsnittlig aktiekurs 

under perioden 17 maj 2017 till 31 maj 2017 på 2,70 kr, ovanstående 

lösenpris, volatilitet på ca 40 %, förväntad löptid på cirka 2,8 år och 

årlig riskfri ränta på 0,53 %. Volatiliteten mätt som standardavvikelsen 

för förväntad avkastning på aktiepriset baseras på en statistisk analys 

av dagliga aktiekurser under de senaste 7 åren. ingen kostnad har 

redovisats i resultaträkningen då tilldelade optioner har betalats av de 

anställda.

teckningskursen motsvarade 200 % av den volymviktade genomsnitt-

skursen vid värderingstidpunkten.

Pensioner
Pensionsåldern för VD är 65 år. Pensionspremien skall uppgå till maxi-

malt 25 % av den fasta lönen från moderbolag. För andra ledande 

befattningshavare är pensionsåldern också 65 år. enligt pensionsav-

talet beräknas pensionspremien enligt en trappa baserat på ålder och 

lön. För det högsta aktuella åldersintervallet uppgår premien till 6 % 

av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 basbelopp, 39 % av den 

pensionsgrundande lönen mellan 7,5 och 20 basbelopp och med 21 % 

av den pensionsgrundande lönen för lön över 20 basbelopp.

Avgångsvederlag
Mellan bolaget och den VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 

sex månader. Dessutom utgår ett avgångsvederlag om sex månads-

löner om VD blir uppsagd av bolaget. ett avgångsverderlag om 6 

månadslöner har under 2018 utbetalas till tidigare VD. Mellan bolaget 

och övriga ledande befattningshavare gäller uppsägningstid om 3-6 

månader. inga avgångsvederlag utgår för övriga ledande befattnings-

havare.

Change in control
Det föreligger inte några avtal, med undantag för anställningsavtalen 

vars innehåll i allt väsentligt kommenterats ovan, mellan bolaget och 

dess anställda som föreskriver att ersättningar skall utgå om deras 

anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande.

Beredning- och beslutsprocess
ersättningsutskottets uppdrag omfattar frågor som omfattar löner, 

pensionsvillkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor 

för ledningen i bolaget. Under 2018 har utskottet primärt fokuserat 

på ersättning till VD och ledande befattningshavare, inklusive inci-

tamentsprogram. Det är styrelsen som beslutar om ersättningar till 

VD baserat på ersättningsutskottets rekommendation inom ramen 

för beslutade riktlinjer av årsstämman. ersättningar till andra ledan-

de befattningshavare har beslutats av VD efter samråd med ersätt-

ningsutskottet och styrelsen. På årsstämman 2018 antogs riktlinjer för 

bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra ledande 

befattningshavare.
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NOT 7 - OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

2018 2017

Leasingkostnader under året 3 970 2 244

Summa 3 970 2 244

Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter:

Förfaller till betalning inom ett år 1 927 1 939

Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 1 181 3 750

Förfaller till betalning senare än fem år - -

Summa 3 108 5 690

NOT 6 - REVISIONSARVODE

2018 2017

Ernst & Young

revisionsuppdraget 1 064 906

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 94 78

Skatterådgivning 271 139

Andra uppdrag 110 200

Summa 1 539 1 323

PWC

rådgivning 0 54

Summa 0 54

TOTALT 1 539 1 377

NOT 8 - FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

2018 2017

ränteintäkter 5 15

Summa 5 15

räntekostnader 2 10

Valutakursförluster 592 1 669

Övrigt 18

Summa 612 1 679

iFrS 16 påverkan på ingående balans 2019

Öppningsbalans 2019

åtagande för operationell leasing den 31 december 2018 3 108

Diskontering med tillämpning av en genomsnittlig låneränta om 3% -1 251

Skulder för finansiella leasingavtal den 31 december 2018 -

Avtal avseende korttidsleasing som kostnadsförs -

Avtal avseende leasing av tillgångar till lågt värde som kostnadsförs -220

Justering avseende förlängningsoptioner eller uppsägningsklausuler 7 196

Variabla leasingavgifter hänförliga till index eller tariffer 348

Leasingskuld den 1 januari 2019 9 180

operationella leasingavtal avser främst lokalhyra



Noter koNcerNeN |   5 3

NOT 9 - INKOMSTSKATT OCH UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Årets skattekostnad 2018 2017

Aktuell skatt på årets resultat -728 -

Förändring av uppskjuten skatt -893 -7 094

Skattekostnad -1 622 -7 094

Avstämning av effektiv skatt 2018 2017

resultat före skatt -18 832 -10 337

Skatt beräknad enligt gällande skattesats för moderbolaget 4 143 2 274

Skatteffekt ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter -364 -19

Skatteeffekt av poster redovisade över eget kapital - 16

effekt ändrad skattesats -354 -

Ökning/minskning av uppskjuten skattefordran - -6 600

Underskottsavdrag för vilken uppskjuten skattefordran ej redovisats -4 683 -2 765

Skatt hänförlig till tidigare år -364 -

Skattekostnad -1 622 -7 094

Skatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle framkommit vid vägd genomsnittlig skattesats gällande för 

resultaten i de konsoliderade företagen enligt ovan.

i moderbolaget finns en uppskjuten skattefordan avseende framtida nyttjande av skattemässiga underskott uppgående till 6 180 tkr (6 600). Bolaget 

har gjort en bedömning avseende beräkning av uppskjuten skattefordran och baserar beräkningen på en försiktig bedömning av framtida över-

skådliga skattemässiga resultat. resultat under senaste åren har påverkats negativt av förändrad marknadssituation och omställning i verksamheten. 

Bolagets nya strategiska plan och bedömd marknadssituation pekar mot intjäning i kommande perioder, varför bolaget bedömt att övertygande skäl 

för bokning av uppskjuten skattefordran föreligger.

Det finns inga temporära skillnader att beakta i moderbolaget.

Uppskjuten skattefordran 2018 2017

Uppskjuten skattefordran 5 213 6 106

Redovisat värde 5 213 6 106

Specifikation av förändring av uppskjuten skattefordran: 2018 2017

ingående redovisat värde 6 106 13 200

effekt ändrad skattesats -420 -

Förändring av uppskjuten skatt - -6 600

Förändring uppskjuten skatteskuld -473 -494

Utgående redovisat värde uppskjuten skattefordran 5 213 6 106

Skatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle framkommit vid vägd genomsnittlig skattesats gällande för 

resultaten i de konsoliderade företagen enligt ovan. 

i moderbolaget finns en uppskjuten skattefordan avseende framtida nyttjande av skattemässiga underskott uppgående till 6 180 tkr (6 600). Bolaget 

har gjort en bedömning avseende beräkning av uppskjuten skattefordran och baserar beräkningen på en försiktig bedömning av framtida överskåd-

liga skattemässiga resultat. 

Det finns inga temporära skillnader att beakta i moderbolaget
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NOT 10 - RESULTAT PER AKTIE

Före utspädning

resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt genom-

snittligt antal utestående stamaktier under perioden exklusive återköpta aktier av moderbolaget. 

2018 2017

resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare (tkr) -20 454 -17 431

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 360 231 360 231

resultat per aktie före utspädning (kr per aktie), kvarvarande verksamhet -0,06 -0,06

resultat per aktie före utspädning (kr per aktie), total verksamhet -0,06 -0,05

Resultat per aktie efter utspädning 

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för utspädningseffekten av 

samtliga potentiella stamaktier. Moderbolaget har endast en kategori av potentiella stamaktier med utspädningseffekt, aktieoptioner. 

 

För aktieoptioner görs en beräkning av det antal aktier som kunde ha köpts till verkligt värde (beräknat som årets genomsnittliga för moderbolagets 

aktier), för ett belopp motsvarande det monetära värdet av de teckningsrätter som är knutna till marknadspris utestående aktieoptioner. 

 

Det antal aktier som beräknas enligt ovan jämförs med det antal aktier som skulle ha utfärdats under antagande att aktieoptionerna utnyttjas. om 

utestående teckningsoptionsprogram inlöses i sin helhet uppgår maximal utspädning till 5 000 000 aktier.

På grund av att resultatet är negativt för åren 2018 och 2017 har utestående teckningsoptioner inte beaktats i nedanstående beräkning. 

 

2018 2017

resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare -20 454 -17 431

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 360 231 360 231

Vägt genomsnittligt antal stamaktier för beräkning av resultat

per aktie efter utspädning (tusental) 360 231 360 231

resultat per aktie efter utspädning (kr per aktie), kvarvarande verksamhet -0,06 -0,06

resultat per aktie efter utspädning (kr per aktie), total verksamhet -0,06 -0,05
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Precise Biometrics exponeras för ett flertal risker som i huvudsak 

uppkommer med anledning av att bolaget köper och säljer i utländsk 

valuta då förändringar i valutakurser påverkas bolagets resultat och 

kassaflöden. Bolaget exponeras även av kreditrisk, likviditetsrisk och 

kapitalrisk. Det är styrelsen som fastställer policies för riskhanteringen 

vilken framgår av bolagets ekonomi- och Finanspolicy.

Valutarisk
Precise Biometrics valutaexponering omfattar både transaktions- och 

omräkningsexponering. transaktionsexponering uppkommer genom 

att försäljning och inköp sker i olika valutor. Bolaget är genom sin verk-

samhet exponerad för valutarisker då en väsentlig del av intäkterna 

genereras i utländsk valuta, huvudsakligen USD, medan en övervä-

gande del av bolagets omkostnader är i svenska kronor. härigenom 

påverkar valutakursförändringar bolagets resultat och kassaflöden. 

För att minska exponeringen har en policy antagits som medger en 

valutasäkring enligt en förutbestämd modell vilken innebär en valuta-

säkring av prognosticerat nettoflöde till cirka 50%. innan valutasäkring 

genomförs skall även kostnaderna för denna beaktas. omräkningsex-

ponering valutasäkras normalt inte. Under 2018 har valutasäkringar 

genomförts via terminskontrakt. terminskontrakten värderas enligt 

verkligt värde via resultaträkningen. Se även not 18 i koncernens 

notapparat.

Känslighetsanalys    
om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10% i förhål-

lande till USD med alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat 

2018 ha varit cirka 5 100 tkr (4 500) högre/lägre. Motsvarande effekt på 

eget kapital beräknat som 10% på Precise Biometrics inc.s egna kapital 

motsvarar 24 tkr (2 980).

Kapitalrisk
Den kapitalrisk bolaget har är om bolaget inte genererat vinst och 

ett underliggande kassaflöde utan är beroende av nytt kapital från 

aktieägare alternativt att ta upp lån. Denna risk följs löpande genom 

bolagets interna kontroll och rapportering och de ramar som sätts 

från styrelsen. Det finns heller ingen garanti för att nytt kapital kan 

anskaffas om behov uppstår eller för att sådant kapital kan anskaffas 

på fördelaktiga villkor.

Kreditrisk
risken att bolagets kunder inte betalar kundfordringar utgör en kund-

kreditrisk. För att begränsa denna använder bolaget en kreditpolicy 

och utestående kundfordringar följs fortlöpande med stort fokus. Vid 

tveksamheter avseende kreditvärderingen skall förskottsbetalning 

tillämpas och inga nya order levereras om kunden har väsentliga 

förfallna kundfordringar. 

Likviditetsrisk
Styrelse och ledning följer noggrant likviditetssituationen för att säker-

ställa att det finns tillräckligt med likvida medel för att möta behovet i 

den löpande verksamheten. 

Prognososäkerhet
Bolaget verkar på en snabbt föränderlig marknad. intäkterna har till 

stor del karaktären av royaltyersättning baserad på kundernas utnytt-

jande. Produkterna för smarta kort och mobiltelefoner har långa 

införsäljningsprocesser och en tidigare- eller senareläggning av order 

kan innebära en avsevärd påverkan på omsättning och resultat vilket 

sammantaget medför en stor prognososäkerhet.

 

Kassaflöde
Bolaget arbetar för att minimera den tid bolaget binder i kapital, 

främst kundfordringar. För att minska den risk en kapitalbindning kan 

innebära arbetar bolaget aktivt med uppföljning av utestående kund-

fordringar.

NOT 11 - RISKFAKTORER
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NOT 13 - IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 39 001 36 033

årets aktiveringar 10 970 8 501

Utrangeringar / försäljning -19 084 -

Avyttrade tillgångar - -5 533

Utgående anskaffningsvärde 30 887 39 001

Ingående ack avskrivningar -24 014 -23 349

årets avskrivningar -6 495 -3 180

Utrangeringar / försäljningar 18 552 -

Avyttrade tillgångar - 2 515

Utgående ack avskrivningar -11 957 -24 014

Ingående ack nedskrivningar -531 -2 249

årets nedskrivningar -932 -

Utrangeringar / försäljningar 531 -

Avyttrade tillgångar - 1 718

Utgående ack nedskrivningar -932 -531

Bokfört värde 17 998 14 456

PATENT 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 12 701 11 563

rörelseförvärv 0 1 138

Utrangeringar / försäljningar -11 563 -

Utgående anskaffningsvärde 1 138 12 701

NOT 12 - MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

INVENTARIER OCH UTRUSTNING 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 991 12 981

årets aktiveringar 421 605

rörelseförvärv - 119

Avyttrade tillgångar/utrangeringar -3 991 -7 715

Utgående anskaffningsvärde 2 421 5 991

Ingående ack avskrivningar -4 189 -10 850

årets avskrivningar -452 -792

Avyttrade tillgångar/utrangeringar 3 138 7 453

Utgående ack avskrivningar -1 503 -4 189

Ingående ack nedskrivningar -846 -846

årets nedskrivningar 0 0

Avyttrade tillgångar/utrangeringar 846 0

Utgående ack nedskrivningar 0 -846

Bokfört värde 918 956

Kommentar till noten:
Avskrivningar inkluderas i posterna Försäljnings-, Administrations- samt FoU-kostnader i resultaträkningen. 
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Ingående ack avskrivningar -11 633 -11 563

årets avskrivningar -76 -70

Utrangeringar / försäljningar 11 564 -

Utgående ack avskrivningar -145 -11 633

Bokfört värde 993 1068

BALANSERADE DATAUTGIFTER 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 4 610 4 214

årets aktiveringar 0 396

Utrangeringar / försäljningar -4 214 -

Utgående anskaffningsvärde 396 4 610

Ingående ack avskrivningar -4 214 -4 214

årets avskrivningar -79 -

Utrangeringar / försäljningar 4 214 -

Utgående ack avskrivningar -79 -4 214

Bokfört värde 317 396

GOODWILL 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 23 425 -

rörelseförvärv - 23 425

Utgående anskaffningsvärde 23 425 23 425

ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (DATABAS OCH KUNDER) 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 6 637 -

rörelseförvärv - 6 637

Utgående anskaffningsvärde 6 637 6 637

Ingående ack avskrivningar -677 0

årets avskrivningar -738 -677

Utgående ack avskrivningar -1 415 -677

Bokfört värde 5 223 5 961

SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 47 955 45 306

Kommentar till noten:
Vid beräkning av nyttjandevärde har framtida kassafllöden diskonterats till en räntesats om 25% före skatt. Avskrivningar för balanserade utvecklings-

utgifter och förvärvade immateriella tillgångar ingår i posten kostnad för såld vara.

i beloppet för avskrivningar för 2017 på balanserade utvecklingsutgifter ingår avskrivningar med 660 tkr tillhörande affärsområdet Mobile Smart card 

Solutions (tactivo).

Nedskrivningstest av goodwill
koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov för goodwill föreligger. Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjan-

deperiod har allokerats till kassagenererande enheten (kGe) vilket är bolaget som helhet. återvinningsvärden för kGe har fastställts genom beräkning 

av nyttjandevärdet vilket kräver att vissa antaganden måste göras gällande bl.a. försäljning och bruttomarginal. Beräkningarna utgår från kassaflödes-

prognoser baserade på finansiella prognoser estimerade av ledningen för de kommande fem åren. För åren efter används en tillväxttakt på 2%.

Diskonteringsränta har bestämts utifrån en framräknad ”Weighted Average cost of capital" (WAcc) före skatt om 27% och efter skatt om 25%. Beräk-

ningen av WAcc har påverkats av det negativa kassaflödet.

Känslighetsanalys  
en känslighetsanalys har genomförts och resultatet av den är att om WAcc istället är 26% kommer återvinningsvärdet minska med 7%. om eBitA antas 

vara 5% lägre än företagets förväntningar skulle återvinningsvärdet minska med 11%. inga av dessa hypotetiska antagande skulle leda till ett nedskriv-

ningsbehov.
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NOT 15 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna intäkter - 1 413

Förutbetalda patentavgifter - 424

Förutbetald lokalhyra 474 -

Övriga poster 1 086 1 431

Summa 1 560 3 269

NOT 14 - KUNDFORDRINGAR

2018-12-31 2017-12-31

kundfordringar - fakturerade 18 691 13 518

kundfordringar - ofakturerade 2 265

kreditriskreservering -1 289 -412

Summa 19 667 13 106

Per den 31 december 2018 var kundfordringar uppgående till 11 766 tkr (6 098) förfallna. kundfordringar uppgående till 1 289 tkr (412) är nedskrivna 

men utöver dessa anses inget nedskrivningsbehov föreligga för kund-  fordringar som är förfallna. Dessa gäller ett antal oberoende kunder vilka tidi-

gare inte haft några betalningssvårigheter. 

Åldersanalysen av samtliga kundfordringar är som följer: 2018-12-31 2017-12-31

ej förfallna 9 190 7 007

Mindre än 3 månader 9 538 5 497

3 till 6 månader 1 765 859

Varav nedskrivet -826 -261

Mer än 6 månader 463 154

Varav nedskrivet -463 -151

Summa 19 667 13 106

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar. koncernen har ingen pant som säkerhet.

2018-12-31 2017-12-31

kreditriskreservering vid årets början -412 -576

konstaterad kundförlust 0 425

återföring av kreditriskreservering 14

kreditriskreservering -879 -261

Valutapåverkan -12

Summa -1 289 -412

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar är följande: 2018-12-31 2017-12-31

Sek 904 1 029

USD 2 421 1 318

eUr 16 166
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NOT 16 - ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

GARANTIAVSÄTTNINGAR 2018-12-31 2017-12-31

Avsättning vid årets början 198 198

årets förändring av garantireserv -198 -

Avsättning vid årets slut 0 198

tidigare års avsättning för förväntade garantikrav beträffande varor som sålts inom det avyttrade affärsområdet Mobile Smart card Solutions (tactivo) 

har återförts och redovisas på raden resultat efter skatt från avyttrad verksamhet.

NOT 17 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda intäkter 11 736 21 961

Upplupna semesterlöner 2 620 3 255

Sociala avgifter och andra skatter 5 964 1 559

Övriga upplupna kostnader 6 565 11 086

Summa 26 885 37 860

NOT 18 - FINANSIELLA INSTRUMENT

2018-12-31 2017-12-31

Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde

Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

Upplupna intäkter 0 0 1 413 1 413

kundfordringar 19 667 19 667 13 106 13 106

Övriga fordringar 3 931 3 931 2 358 2 358

Likvida medel 79 543 79 543 116 955 116 955

Summa 103 141 103 141 133 832 133 832

Finansiella skulder

Finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument 182 182 620 620

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Leverantörsskulder 4 589 4 589 3 349 3 349

Övriga skulder 1 831 1 831 2 405 2 405

Övriga upplupna kostnader 6 383 6 383 10 466 10 466

Summa 12 986 12 986 16 840 16 840

Derivat består av valutaterminskontrakt och används för säkringsändamål och dessa värderas enligt nivå 2. Verkligt värde

avseende övriga finansiella tillgångar och skulder överensstämmer i allt väsentligt med redovisat värde i balansräkningen.

Balansposten likvida medel innehåller endast banktillgodohavanden vid såväl årets början som vid årets slut.
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NOT 19 - AVYTTRAD VERKSAMHET

Resultaträkning (tkr) 2018 2017

Försäljning - 13 203

rörlig köpeskilling 3177 -

kostnader - -7 940 

Avyttrade tillgångar/återföringar reserver -1 444 -

Resultat före skatt av avyttrad verksamhet 1 733 5 263

Balansräkning (tkr) 2018 2017

Aktiverade utvecklingsutgifter 1 301

Verktyg 261

Varulager -

Summa tillgångar för avyttring - 1 562

Den 21 juni 2017 informerade Precise Biometrics att bolaget ingått ett avtal med iDeNtoS Gmbh för övertagande av affärsområdet Mobile Smart 

card Solutions vilket innefattar verksamheten avseende smartkortläsare under varumärket tactivo. Affären slutfördes enligt plan den 1 januari 2018 

och identos övertog utveckling av nya smartkortläsare under varumärket tactivo, patent, varumärkesrättigheter, tillverkning, försäljning och kunds-

upport.

Från och med den 30 juni 2017 har tillgångar tillhörande Mobile Smart card Solutions (tactivo) omklassificerats och redovisas som tillgångar för 

avyttring och resultat från avyttrad verksamhet.                                                                                                  

Precise Biometrics kommer för åren 2018-2020 erhålla kommission från identots Gmbh. Framtida kommissionsintäkter kommer kvartalsvis beräknas 

baserat på erhållet underlag från identos Gmbh och utvecklingen av kommissionsintäkterna är således en post som av företagsledningen måste 

värderas och kan variera över tiden. tidigare avsättningar för förväntade garantikrav beträffande varor som sålts inom det avyttrade affärsområdet 

Moble Smart card Solutions (tactivo) har återförts och redovisas på raden för avyttrade tillgångar/återföringar i nedanstående tabell.
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inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång.

NOT 21 - VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

NOT 20 - RÖRELSEFÖRVÄRV
Nedan framgår det rörelseförvärv som koncernen genomförde 2017.

NexiD Biometrics inc.

 

Den 9 februari 2017 förvärvade Precise Biometrics AB inkråmet i NexiD Biometrics inc. Genom förvävet utökade Precise Biometrics sitt mjukvaruerbju-

dande med liveness detection vilket ytterligare förbättrar säkerheten vid fingeravtrycksigenkänning. Förvärvet stärker bolagets position som ledare 

inom fingeravtrycksmjukvara och skapar ytterligare förutsättningar för tillväxt på den snabbväxande marknaden för fingeravtrycksteknik.

köpeskillingen uppgick till 31 360 tkr och betalades kontant.  Den goodwill som uppstod vid förvärvet hänför sig bolagets starka ställning inom live-

ness detection.

inkråmet från förvärvet redovisas till övervägande del, 98%, i moderbolagets balansräkning. Avskrivning av identifierbara anläggningstillgångar sker 

linjärt mellan 5 och 15 år. i moderbolaget har förvärvskostnader uppgående till 1 071 tkr aktiverats varför goodwillen ökade till 24 496 tkr i moderbo-

laget. Goodwillen i moderbolaget avskrives över tio år enligt förväntad nyttjandeperiod.

Förvärvsanalys tkr

Påverkan likvida medel  

köpeskilling 31 360

Verkligt värde på identifierbara tillgångar i NexID på förvärvsdagen

immateriella tillgångar 7 776

- varav patent 1 138

- varav mjukvara 1 619

- varav databas 4 276

- varav kundrelationer 743

Materiella tillgångar 119

Varulager 40

Totala tillgångar 7 935

Goodwill 23 425

Köpeskilling 31 360
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not 2018 2017

Nettoomsättning 2,9,22 66 940 68 735

kostnad för sålda varor och tjänster 2,22 -12 372 -14 061

Bruttovinst 54 568 54 674

Försäljningskostnader -27 593 -30 025

Administrationskostnader -15 592 -14 140

FoU kostnader -32 850 -26 398

Övriga rörelseintäkter/kostnader 659 -5 487

2,3,4,5,6,7,22 -75 376 -76 049

Rörelseresultat -20 808 -21 375

resultat från andelar i koncernföretag 10 -1 909 10 700

ränteintäkter och liknande resultatposter 11 1 905 9

räntekostnader 11 -2 -1 799

-6 8 910

Resultat före skatt -20 814 -12 465

Skatt 8 -420 -6 600

Årets resultat -21 234 -19 065

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTATET

Årets resultat -21 234 -19 065

Övrigt totalresultat för året -21 234 -19 065



6 4   |  MoDerBoLAGetS  BALANSräkNiNG

MODERBOLAGETS  BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 12 647 1 037

immateriella anläggningstillgångar 13 44 332 45 433

Finansiella anläggningstillgångar 14 8 949 9 819

Summa anläggningstillgångar 53 928 56 289

Omsättningstillgångar

kundfordringar 15 19 276 11 133

Övriga fordringar 16 3 931 2 340

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1 488 3 186

kassa/Bank 20 78 016 115 283

Summa omsättningstillgångar 102 712 131 942

SUMMA TILLGÅNGAR 156 640 188 231

EGET KAPITAL & SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 10 807 10 807

reservfond 1 445 1 445

Fond för utvecklingsutgifter 17 246 12 022

Summa bundet eget kapital 29 498 24 274

Överkursfond 73 738 73 738

Balanserat resultat 39 912 64 297

årets resultat -21 234 -19 065

Summa fritt eget kapital 92 416 118 969

Summa Eget kapital 121 913 143 243

Avsättningar

Övriga avsättningar 18 - 103

Summa avsättningar - 103

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 19 4 589 3 156

Skulder till koncernbolag 1 871 1 775

Övriga kortfristiga skulder 19 1 831 2 405

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 26 436 37 548

Summa kortfristiga skulder 34 727 44 885

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 156 640 188 231
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET
Belopp i tkr

Not 2018 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten

rörelseresultat -20 808 -21 375

återföring avskrivningar och nedskrivningar 11 132 6 918

Finansnetto 11 1 903 -1 790

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 126

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -7 647 -16 247

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av varulager - 1 576

Förändring av kortfristiga fordringar -8 036 39 736

Förändring av avsättningar -103 -

Förändring av kortfristiga skulder -10 158 11 248

-18 297 52 561

Kassaflöde från den löpande verksamheten -25 944 36 314

rörelseförvärv 21 -32 431

investering i materiella anläggningstillgångar -257 -499

investering i immateriella anläggningstillgångar -10 970 -8 897

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 227 -41 827

optionsprogram -96 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -96 0

Årets kassaflöde -37 267 -5 513

Likvida medel vid årets början 115 283 120 796

Likvida medel vid årets slut 1) 78 016 115 283

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet utgörs av avskrivningar och nedskrivningar.

Det förligger inga räntebärande skulder varken 2018 eller 2017 varför något behov ej finns att specificera förändring mellan åren. 

1) Balansposten likvida medel innehåller endast banktillgodohavanden vid såväl årets början som vid årets slut.
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
MODERBOLAGET

Belopp i tkr

  BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Fond för utvecklings-
utgifter

Överkurs fond Balanserat 
resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 10 807 1 445 4 840 73 838 71 178 162 108

Totalresultat

årets resultat - - - - -19 065 -19 065

Övrigt totalresultat

Summa totalresultat - - - - -19 065 -19 065

Transaktioner med aktieägare

Nyemissionskostnader - - - -100 - -100

Aktiverade utvecklingsutgifter 8 501 -8 501 0

Upplösning till följd av årets avskrivningar på 

utvecklingsutgifter

-1 319 1 319 0

Utgivande av teckningsrätter - - - - 300 300

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 7 181 -100 -6 882 200

Utgående balans per 31 december 2017 10 807 1 445 12 022 73 738 45 232 143 243

Ingående balans per 1 januari 2018 10 807 1 445 12 022 73 738 45 232 143 243

Totalresultat

årets resultat - - - - -21 234 -21 234

Övrigt totalresultat

Summa totalresultat - - - - -21 234 -21 234

Transaktioner med aktieägare

Aktiverade utvecklingsutgifter 10 969 -10 969 0

Upplösning till följd av årets avskrivningar på 

utvecklingsutgifter

-5 745 5 745 0

Likvid från återköp av optioner -96 -96

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 5 224 0 -5 320 -96

Utgående balans per 31 december 2018 10 807 1 445 17 246 73 738 18 678 121 913
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
MODERBOLAGET
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NOT 1 - ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
ALLMÄNT
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 

om inget annat anges under avsnittet Moderbolagets redovisnings-

principer.  

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolagetsredovisning har upprättats enligt årsredovisningsla-

gen och rådet för finansiell rapportering, rFr 2, redovisning för 

juridiska personer. Detta innebär att moderbolaget i sina finansiella 

rapporter tillämpar samtliga av eU godkända iFrS och uttalande så 

långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med 

hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Moderbolaget redovisas enligt rFr 2 varför effekten av avyttrad verk-

samhet redovisas i not.

De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpades i årsre-

dovisningen för 2017 har använts även i denna årsredovisning, med 

undantag för tillämpningen av nya redovisningsstandarder, såsom 

beskrivet under allmänna redovisningsprinciper för koncernen. Alla 

belopp anges, om inget annat sägs, i svenska tusental kronor (tkr) 

och om inget annat sägs så avser belopp inom parentes jämförande 

uppgift föregående räkenskapsår.

Leasing
iFrS 16 kommer inte att tillämpas av Moderbolaget. istället kommer 

undantaget i rFr 2 gällande leasingavtal att tillämpas från och med 

1 januari 2019.

Finansiella instrument
iFrS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget tillämpar istället 

de punkterna som anges i rFr 2 (iFrS 9 Finansiella instrument, p. 3–10).

Immateriella anläggningstillgångar
Värdet av den goodwill som uppkom vid förvärvet av NexiD Biome-

trics inc. (inkråmsförvärv) skrivs av under den bedömda nyttjandepe-

rioden vilken uppgår till tio år.  

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde 

efter avdrag för eventuella nedskrivningar. i anskaffningsvärdet inklu-

deras förvärvsrelaterade kostnader. erhållna utdelningar redovisas 

som finansiella intäkter. Utdelning som överstiger dotterföretagets 

totalresultat för perioden eller som innebär att det bokförda värdet 

på innehavets nettotillgångar i koncernredovisningen understiger det 

bokförda värdet på andelarna, är en indikation på att det föreligger ett 

nedskrivningsbehov.

Förvärvskostnader relaterade till rörelseförvärvet av NexiD Biome-

trics inc. vilket slutfördes 2017 har aktiverats i moderbolaget och ökat 

goodwillbeloppet. i koncernen har denna post kostnadsförts.

När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterföretag 

minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. är detta 

värde lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskriv-

ningar redovisas i posten resultat från andelar i koncernföretag.

NOT 2 - INTÄKTSFÖRDELNING
Moderbolaget har tre (tre) större kunder som överstiger 10% av omsättningen. intäkter från dessa kunder uppgår till 36% (42) av omsättningen.

2018 2017

Intäktsslag

royalty 18 020 11 320

Licenser 36 952 34 014

Support&Underhåll 9 544 8 304

Övrigt 2 423 15 098

Summa 66 940 68 735

Region/Land

europa 11 992 10 123

- varav Sverige 6 206 6 014

Asien 40 820 42 112

- varav kina 13 202 18 097

- varav taiwan 9 993 11 857

USA 14 128 14 986

Latin Amerika / MeA 0 1 514

Summa 66 940 68 735

Tidpunkt för intäktsföring

Prestattionsåtagande som uppfylls över tid 46 496 42 317

Prestattionsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt 20 443 26 418

Summa 66 940 68 735



Noter MoDerBoLAGet |   6 9

NOT 4 - ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Könsfördelning 2018 2017

Män Kvinnor Män Kvinnor

Precise Biometrics AB, Sverige 23 4 24 6

23 4 24 6

Könsfördelning i företagsledningen 2018 2017

Andel kvinnor

Styrelsen 33% 33%

VD och övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Löner och ersättningar fördelar sig enligt följande: 2018 2017

Styrelse och VD, Sverige 

Löner och andra ersättningar 4 628 4 321

Pensionskostnader 388 510

Sociala kostnader inkl. särskild löneskatt 1 353 1 482

Summa 6 369 6 313

Övriga, Sverige

Löner och andra ersättningar 22 378 21 929

Pensionskostnader 4 264 3 987

Sociala kostnader inkl. särskild löneskatt 7 881 6 723

Summa 34 523 32 639

TOTALT 40 891 38 952

NOT 3 - KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG

2018 2017

kostnader för ersättningar till anställda 40 061 36 612

kostnad för inköp och hantering av handelsvaror 1 681 7 890

Avskrivningar och nedskrivningar  11 132 6 918

Utvecklingskostnader 7 551 8 865

konsultkostnader 11 169 7 006

Övriga externa kostnader 1) 16 155 22 819

Summa 87 748 90 110

1) i posten ingår valutakursvinster/förluster.
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NOT 6 - REVISIONSARVODE
2018 2017

Ernst &Young

revisionsuppdraget 953 906

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 94 78

Skatterådgivning 271 139

Andra uppdrag 110 200

Summa 1 428 1 323

PWC

rådgivning 0 54

Summa 0 54

TOTALT 1 428 1 377

NOT 5 - ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Principer
till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Fram till att Stefan k Persson tillträdde som VD hade styrelsens ordfö-

rande ett konsultuppdrag som arbetande styrelseordförande och erhöll ersättning för detta.

ersättning till Verkställande Direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån samt övriga förmå-

ner. Utöver uppsägningstiden om 6 månader utgår även ett avgångsvederlag om 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. håkan Persson avgick 

som VD 2018-01-15. Uppsägningslön och avgångsvederlag har belastat 2018 med 1,4 MSek. Under perioden 2018-01-16 till och med 2018-07-31 verkade 

cFo Göran thuresson som interims-VD. Stefan k Persson tillträdde som ny VD den 2018-08-01.

Styrelsens ordförande har haft ett konsultuppdrag som arbetande styrelseordförande i bolaget fram till dess att den nya verkställande direktören till-

trädde sin tjänst vilket skedde den 1 augusti 2018. ersättningsnivån för uppdraget har varit på marknadsmässiga villkor och bolagets kostnad har under 

helårsperioden uppgått till 1 629 (0) tkr. Ytterligare en styrelsemedlem har haft ett konsultuppdrag vilket påbörjades och slutfördes under det första 

kvartalet 2018. ersättningsnivån för uppdraget var på marknadsmässiga villkor och uppgick till 42 (0) tkr.

Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med Verkställande Direktören utgör koncernledningen. Antalet andra 

ledande befattningshavare har i snitt under året uppgått till fem personer (5). För koncernledningens sammansättning, se avsnittet Ledning i årsredo-

visningen.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För VD är den rörliga ersätt-

ningen maximerad till 75% av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 50% av grundlönen.

För ytterligare information se not 5 i koncernens notapparat.

NOT 7 - OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
2018 2017

Leasingkostnader under året 3 815 2 147

Summa 3 815 2 147

Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter:

Förfaller till betalning inom ett år 1 561 1 786

Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år 6 408 3 444

Förfaller till betalning senare än fem år 2 228 -

Summa 10 197 5 231

operationella leasingavtal avser främst lokalhyra.
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NOT 8 - INKOMSTSKATT OCH UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Årets skattekostnad 2018 2017

Förändring av uppskjuten skatt -420 -6 600

Skattekostnad -420 -6 600

Avstämning av effektiv skatt 2018 2017

resultat före skatt -20 814 -12 465

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 4 579 2 742

Skatteffekt ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter -258 2 316

Skatteeffekt av poster redovisade över eget kapital - 16

effekt av ändrad skattesats -420 -

Minskning av uppskjuten skattefordran - -6 600

Underskottsavdrag för vilken uppskjuten skattefordran ej redovisats -4 321 -5 074

Skattekostnad -420 -6 600

i moderbolaget finns en uppskjuten skattefordan avseende framtida nyttjande av skattemässiga underskott  uppgående till 6 180 tkr (6 600). Bolaget 

har gjort en bedömning avseende beräkning av uppskjuten skattefordran och baserar beräkningen på en försiktig bedömning av framtida överskådliga 

skattemässiga resultat.  Det finns inga temporära skillnader att beakta i moderbolaget.

Uppskjuten skattefordran 2018 2017

Underskottsavdrag 6 180 6 600

Redovisat värde 6 180 6 600

Specifikation av förändring av uppskjuten skattefordran: 2018 2017

ingående redovisat värde 6 600 13 200

effekt av ändrad skattesats -420 -

Förändrad uppskjuten skattefordran - -6 600

Utgående redovisat värde uppskjuten skattefordran 6 180 6 600

Det finns skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i balansräkningen uppgående till 623 735 tkr (604 

093). Någon tidbegränsning för utnyttjande av underskottsavdragen föreligger inte.
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NOT 11 - FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

2018 2017

ränteintäkter 1 9

Valutakursvinster 1 904 -

Summa 1 905 9

räntekostnader 2 10

Valutakursförluster - 1 789

Summa 2 1 799

NOT 9 - INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG

Moderbolagets försäljning till andra koncernföretag uppgick till 0,0 Mkr (0,2). inköp från koncernbolag uppgick 6,2 Mkr (10,9). internprissättning mellan 

moderbolaget och utländska dotterbolag sker baserat på transactional Net Margin Method och vinst-nivån bestäms enligt return on Sales.

NOT 10 - RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2018 2017

resultat från andelar i koncernföretag -1 909 10 700

Summa -1 909 10 700

NOT 12 - MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier och utrustning 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 12 075 11 576

årets aktiveringar 257 499

Utrangeringar / försäljningar -10 320 -

Utgående anskaffningsvärde 2 012 12 075

Ingående ack avskrivningar -10 192 -9 445

årets avskrivningar -362 -747

Utrangeringar / försäljningar 9 190 -

Utgående ack avskrivningar -1 364 -10 192

Ingående ack nedskrivningar -846 -846

årets nedskrivningar 0 -

Utrangeringar / försäljningar 846 -

Utgående ack nedskrivningar 0 -846

Bokfört värde 647 1 037

Avskrivningar inkluderas i posterna Försäljningskostnader, Administrationskostnader samt FoU kostnader i resultaträkningen. 
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NOT 13 - IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 42 220 33 719

årets aktiveringar 10 970 8 501

Utrangeringar / försäljningar -22 303 -

Utgående anskaffningsvärde 30 887 42 220

Ingående ack avskrivningar -24 215 -21 035

årets avskrivningar -6 495 -3 180

Utrangeringar / försäljningar 18 753 -

Utgående ack avskrivningar -11 957 -24 215

Ingående ack nedskrivningar -2 248 -2 248

årets nedskrivningar -932 -

Utrangeringar / försäljningar 2 248 -

Utgående ack nedskrivningar -932 -2 248

Bokfört värde 17 998 15 757

PATENT 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 9 859 8 721

rörelseförvärv 1 138

Utrangeringar / försäljningar -8 721

Utgående anskaffningsvärde 1 138 9 859

Ingående ack avskrivningar -8 791 -8 721

årets avskrivningar -76 -70

Utrangeringar / försäljningar 8 722

Utgående ack avskrivningar -145 -8 791

Bokfört värde 993 1 069

BALANSERADE DATAUTGIFTER 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 368 972

årets aktiveringar 0 396

Utrangeringar / försäljningar -972

Utgående anskaffningsvärde 396 1 368

Ingående ack avskrivningar -972 -972

årets avskrivningar -79

Utrangeringar / försäljningar 972

Utgående ack avskrivningar -79 -972

Bokfört värde 317 396

GOODWILL 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 24 496 0

rörelseförvärv 0 24 496

Utgående anskaffningsvärde 24 496 24 496

Ingående ack avskrivningar -2 246 0

årets avskrivningar -2 449 -2 246

Utgående ack avskrivningar -4 695 -2 246

Bokfört värde 19 801 22 250
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Avskrivningar av balanserade utvecklingskostnader och förvärvade immateriella tillgångar ingår i posten kostnad för såld vara. För nedskrivningstest av 
goodwill se not 12 i koncernens notapparat.

ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (DATABAS OCH KUNDRELATIONER) 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 6 637 -

rörelseförvärv 0 6 637

Utgående anskaffningsvärde 6 637 6 637

Ingående ack avskrivningar -677 -

årets avskrivningar -737 -677

Utgående ack avskrivningar -1 414 -677

Bokfört värde 5 223 5 961

SUMMA  BOKFÖRT VÄRDE 44 332 45 433
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NOT 14 - FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

ANDELAR I DOTTERBOLAG 2018-12-31 2017-12-31

Precise Biometrics Services AB 

org.nr. 556582-9347, säte: Lunds kommun, Skåne län.

Antal aktier 1 000 1 000

kapitalandel 100% 100%

eget kapital vid balansdagen 2 028 2 136

årets resultat -108 8

ingående bokfört värde 400 100

Aktieägartillskott - 300

Utgående bokfört värde 400 400

Precise Biometrics Inc

Potsdam, New York, USA

Antal aktier 10 10

kapitalandel 100% 100%

eget kapital vid balansdagen 243 -29 800

årets resultat -606 7 121

ingående bokfört värde 958 958

Aktieägar tillskott 32 920 -

Nedskrivning -32 920 -

Utgående bokfört värde 958 958

Summa 1 358 1 358

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR HOS KONCERNBOLAG 2018-12-31 2017-12-31

Per 1 januari 1 861 16 430

återföring/Nedskrivning 31 011 -14 569

Aktieägartillskott -32 920 -

återbetalning netto -1 147 -

Valutaeffekt 2 606 -

Summa 1 411 1 861

Uppskjuten skattefordran enligt not 8 6 180 6 600

Summa finansiella anläggningstillgångar 8 949 9 819



7 6   |  Noter MoDerBoLAGet

NOT 15 - KUNDFORDRINGAR 

2018-12-31 2017-12-31

kundfordringar - fakturerade 18 159 11 394

kundfordringar - ofakturerade 2 265 -

kreditriskreservering -1 148 -261

Summa 19 276 11 133

Per den 31 december 2018 var kundfordringar uppgående till 11 625 tkr (5 628) förfallna. kundfordringar uppgående till 1148 tkr (261) är nedskrivna 

men utöver dessa anses inget nedskrivningsbehov föreligga för kundfordringar som är förfallna. Dessa gäller ett antal oberoende kunder vilka tidigare 

inte haft några betalningssvårigheter.  

Åldersanalysen av samtliga kundfordringar är som följer: 2018-12-31 2017-12-31

ej förfallna 8 800 5 505

Mindre än 3 månader 9 538 5 145

3 till 6 månader 1 765 744

Varav nedskrivet -826 -261

Mer än 6 månader 322 -

Varav nedskrivet -322 -

Summa 19 276 11 133

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar. Moderbolaget har ingen pant som 

säkerhet.

2018-12-31 2017-12-31

kreditriskreservering vid årets början -261 -409

konstaterad kundförlust - 392

återföring av kreditriskreservering 14 -

kreditriskreservering -879 -261

Valutapåverkan -22 17

Summa -1 148 -261

Redovisade belopp, per valuta, för moderbolagets kundfordringar är följande: 2018-12-31 2017-12-31

Sek 904 1 029

USD 2 030 977

eUr 16 166

NOT 16 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda försäkringar 84 274

Förutbetalda pensionspremier 238 43

Övriga poster 1 166 2 869

Summa 1 488 3 186
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Optioner till de anställda
Vid bolagstämman 2017 beslutades att erbjuda ett incitamentsprogram för bolagets anställda som innebar att högst fem miljoner (5 000 000) teck-

ningsoptioner ska kunna ges ut där varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. teckning av teckningsoptionerna skulle ske 

senast den 31 december 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. teckning med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 

1 juni 2020 till 30 juni 2020. teckningskursen för optionerna är fastställd till 0,06 kr och teckningskursen för aktierna till 5,40 kr. Vid helårsperiodens 

utgång har 1 630 000 optioner tecknats motsvarande 33% av totala teckningsoptionerna, detta efter att tecknade optioner från anställda, inklusive 

tidigare VD, återköpts. Vid antagande av att samtliga teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka 

med 1 630 000 aktier.

NOT 17 - EGET KAPITAL

ANTAL AKTIER

Per 31 december 2017 360 231 467

Per 31 december 2018 360 231 467

NOT 18 - ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Garantiavsättningar 2018-12-31 2017-12-31

Avsättning vid årets början 103 103

årets förändring av garantireserv -103 -

Avsättning vid årets slut 0 103

tidigare års avsättning för förväntade garantikrav beträffande varor som sålts inom det avyttrade affärsområdet Mobile Smart card Solutions (tactivo) 

har återförts och redovisas i resultaträkningen på raden avyttrad verksamhet.

NOT 19 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda intäkter 11 736 21 961

Upplupna semesterlöner 2 620 3 255

Upplupna löner och ersättningar 3 396 -

Upplupna sociala avgifter och pensioner 2 423 1 559

Övriga upplupna kostnader 6 261 10 774

Summa 26 436 37 548
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NOT 20 - FINANSIELLA INSTRUMENT
2018-12-31 2017-12-31

Verkligt värde Bokfört värde Verkligt värde Bokfört värde

Finansiella tillgångar

Lånefordringar och kundfordringar

Upplupna intäkter 0 0 1 413 1 413

kundfordringar 19 276 19 276 11 133 11 133

Övriga fordringar 3 931 3 931 2 340 2 340

Likvida medel 78 016 78 016 115 283 115 283

Summa finansiella tillgångar 101 224 101 224 130 170 130 170

Finansiella skulder

Finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument 182 182 620 620

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Leverantörsskulder 4 589 4 589 3 156 3 156

Övriga skulder 1 831 1 831 2 405 2 405

Övriga upplupna kostnader 6 079 6 079 10 155 10 155

Summa finansiella skulder 12 681 12 681 16 336 16 336

Balansposten likvida medel innehåller endast banktillgodohavanden vid såväl årets början som vid årets slut.

Derivatinstrument består av valutaterminskontrakt och används för säkringsändmål och dessa värderas enligt nivå 2. Verkligt värde avseende finansiella  

tillgångar och skulder överensstämmer i allt väsentligt med redovisat värde i balansräkningen.

NOT 21 - RÖRELSEFÖRVÄRV
Nedan framgår det rörelseförvärv som genomfördes 2017.

NexID Biometrics Inc.
Den 9 februari 2017 förvärvade Precise Biometrics AB inkråmet i NexiD Biometrics inc. Genom förvävet utökar Precise Biometrics sitt mjukvaruerbju-

dande med liveness detection vilket ytterligare förbättrar säkerheten vid fingeravtrycksigenkänning. Förvärvet stärker bolagets position som ledare 

inom fingeravtrycksmjukvara och skapar ytterligare förutsättningar för tillväxt på den snabbväxande marknaden för fingeravtrycksteknik.

köpeskillingen uppgick till 31 360 tkr och betalades kontant.  Den goodwill som uppstod vid förvärvet hänför sig bolagets starka ställning inom live-

ness detection.

inkråmet från förvärvet redovisas till övervägande del, 98%, i moderbolagets balansräkning. Avskrivning av identifierbara anläggningstillgångar sker 

linjärt mellan 5 och 15 år. i moderbolaget har förvärvskostnader uppgående till 1 071 tkr aktiverats varför goodwillen ökar till 24 496 tkr i moderbolaget. 

Goodwillen för moderbolaget avskrives över tio år enligt förväntad nyttjandeperiod. 
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NOT 23 - FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

till årsstämmans förfogande står följande fria medel i moderbolaget:

Överkursfond, tkr 73 738

Balanserat resultat, tkr 39 912

årets resultat, tkr -21 234

Summa fritt eget kapital 92 416

Styrelsen föreslår till årsstämman att inte lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2018.

Summa utdelning från balanserat resultat, tkr -

Balanseras i ny räkning, tkr 92 416

Summa fritt eget kapital 92 416

Styrelsens ordförande har haft ett konsultuppdrag som arbetande styrelseordförande i bolaget fram till dess att den nya verkställande direktören 

tillträdde sin tjänst vilket skedde den 1 augusti 2018. ersättningsnivån för uppdraget har varit på marknadsmässiga villkor och bolagets kostnad har 

under helårsperioden uppgått till 1 629 (0) tkr. Ytterligare en styrelsemedlem har haft ett konsultuppdrag vilket påbörjades och slutfördes under det 

första kvartalet 2018. ersättningsnivån för uppdraget var på marknadsmässiga villkor och uppgick till 42 (0) tkr.

Förutom ovanstående har det varken under 2018 eller 2017 påbörjats eller fullföljts några andra närstående transaktioner förutom affärstransaktioner 

med dotterbolag samt lönerelaterad ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter.

NOT 22 - NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER 

Förvärvsanalys tkr

Påverkan likvida medel  

köpeskilling 32 431

Verkligt värde på identifierbara tillgångar i NexID på förvärvsdagen

immateriella tillgångar 7 776

- varav patent 1 138

- varav mjukvara 1 619

- varav databas 4 276

- varav kundrelationer 743

Materiella tillgångar 119

Varulager 40

Totala tillgångar 7 935

Goodwill 24 496

Köpeskilling 32 431
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INTYGANDE
Styrelsen och VD försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder iFrS sådana de antagits av eU och ger en rättvisande bild av koncernens
ställning och resultat.

årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild
av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över kon-
cernens och moderbolagets verksamhet, ställningar och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning kommer att före- 
läggas årsstämman den 15 maj 2019 för fastställelse.
        
       
Lund den 26 mars 2019        
 
 
     
        
Torgny Hellström       Torbjörn Clementz 
Styrelsens ordförande      Styrelseledamot 
        

        
Synnöve Trygg       Mats Lindoff 
Styrelseledamot       Styrelseledamot 
        
 
       
Anna Almlöf       Matts Lilja 
Styrelseledamot       Styrelseledamot 
        
 
       
Stefan K Persson        
Verkställande Direktör och koncernchef       
 
          
Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2019     
 
  
Ernst & Young AB         

Johan thuresson
Auktoriserad revisor        
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REVISIONSBERÄTTELSE
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisning-

en för Precise Biometrics AB (publ) för år 2018. Bolagets årsredovisning 

och koncernredovisning ingår på sidorna 28–80 i detta dokument. 

enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisan-

de bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 

2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 

årsredovisningslagen. koncernredovisningen har upprättats i enlig-

het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 decem-

ber 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 

international Financial reporting Standards (iFrS), så som de antagits 

av eU, och årsredo-visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovis-ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncern-re-

dovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport 

som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet 

med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt international Standards on Auditing (iSA) 

och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 

beskrivs närmare i avsnittet revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-

lande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sveri-

ge och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, 

inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) 

artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekom-

mande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom 

eU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra uttalanden. 

Till bolagsstämman i Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596

Beskrivning av området
Balanserade utvecklingsutgifter uppgår till 18 Mkr i koncernens 

respektive moderbolagets balansräkning per 31 december 2018. 

Utgifter för utveckling redovisas som en tillgång i balansräkningen 

om produkten är tekniskt och kommersiellt användbar och bolaget 

har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda 

eller sälja den immateriella tillgången. Bolaget prövar regelbundet om 

händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att nedskrivnings-

behov föreligger. Prövningen sker genom bedömning av produkt 

med hänsyn till framtida kassaflöden. Projekt som ej bedöms kunna 

komma tillföra bolaget framtida ekonomiska fördelar skrivs ner. Prog-

noser för framtida kassaflöden baseras på bedömningar av framtida 

intäkter. Den initiala redovisningen av balanserade utvecklingsutgifter 

och nedskrivningsprövningarna som utförs är baserade på bolagets 

bedömningar varför redovisningen av balanserade utvecklingsutgif-

ter ansetts vara ett särskilt betydelsefullt område i revisionen.

en beskrivning av redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar 

och bedömningar för redovisningsändamål framgår av not 1. i not 13 

för koncernen samt not 13 för moderbolaget ”Balanserade utveck-

lingsutgifter” framgår redovisade balanserade utvecklingsutgifter, 

årets anskaffningar samt avskrivningar och nedskrivningar.

Hur detta område beaktades i revisionen
i vår revision har vi utvärderat och testat bolagets process för att bedö-

ma vilka utgifter som uppfyller kriterierna för redovisning som balan-

serade utvecklingsutgifter. Vi har även utvärderat och testat bolagets 

process för bedömning av om indikation på nedskrivningsbehov före-

ligger samt upprätta nedskrivningstest, bland annat genom att gran-

ska rimligheten i antaganden om framtida intäkter. Vi har granskat 

lämnade upplysningar i årsredovisningen. 

Balanserade utvecklingsutgifter

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som 

enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för 

revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den 

aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för 

revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och 

koncernredovis¬ningen som helhet, men vi gör inga separata utta-

landen om dessa områden. Beskrivningen nedan av hur revisionen 

genomfördes inom dessa områden ska läsas i detta sammanhang.

 Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs i avsnittet revisorns 

ansvar i vår rapport om årsredovisningen också inom dessa områ-

den. Därmed genomfördes revisions¬åtgärder som utformats för att 

beakta vår bedömning av risk för väsentliga fel i årsredovisningen och 

kon¬cernredovisningen. Utfallet av vår granskning och de gransk-

nings¬åt¬gärder som genomförts för att behandla de områden som 

framgår nedan utgör grunden för vår revisionsberättelse. 
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Beskrivning av området
Försäljningsintäkterna uppgår för år 2018 till 67,6 Mkr i rapporten över 

totalresultat för koncernen och 66,9 Mkr i resultaträkningen för moder-

bolaget. intäkterna består främst av licens och support & underhåll. 

intäkter från licenser delas in i två kategorier – royalty och licenser. 

intäktsredovisningen kopplat till licenser och royalty kräver att före-

tagsledningen gör bedömningar avseende vilken period intäkten ska 

redovisas. Detta medför att bolagets redovisning av intäkter innefattar 

väsentliga inslag av bedömningar varför intäktsredovisningen ansetts 

vara ett särskilt betydelsefullt område i revisionen.

en beskrivning av redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar 

och bedömningar för redovisningsändamål framgår av not 1. i not 2 

anges hur bolagets intäkter fördelar sig mellan respektive intäktsslag.

Hur detta område beaktades i revisionen
i vår revision har vi utvärderat och granskat processen för intäkts-

redovisning samt gjorda bedömningar. Vi har bland annat utfört 

analytisk granskning, dataanalys av intäkter, granskat avtal och gjort 

inbetalningskontroller av intäkter samt granskat periodiseringar mot 

underliggande dokumentation. i vår granskning har vi också granskat 

lämnade upplysningar i årsredovisningen.

Beskrivning av området
Uppskjuten skattefordran uppgår till 5,2 Mkr i koncernens och 6,2 Mkr 

moderbolagets balansräkning per 31 december 2018 och är hänför-

lig till de skattemässiga underskott bolaget har. Bolaget redovisar 

uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag i den utsträck-

ning bolaget bedömer att det föreligger faktorer som övertygande 

talar för att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskatt-

ning. Värderingen av uppskjuten skattefordran baseras på bolagets 

bedömning av framtida skattemässiga intäkter för bolaget varför 

redovisningen av uppskjuten skattefordran har ansetts vara ett särskilt 

betydelsefullt område i revisionen.

en beskrivning av redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar 

och bedömningar för redovisningsändamål framgår av not 1. i not 9 

för koncernen och not 8 för moderbolaget anges bolagets skattemäs-

siga situation.

Hur detta område beaktades i revisionen
i vår revision har vi granskat bolagets prognoser över framtida skatte-

mässiga intäkter bland annat genom att utmana antaganden i prog-

nosen och genom jämförelse med historiskt utfall. Vi har även gran-

skat storleken på de skattemässiga underskotten mot underlag. Vi har 

granskat lämnade upplysningar i årsredovisningen.

Beskrivning av området
redovisat värde för goodwill uppgår till 23,4 Mkr i koncernens och 19,8 

Mkr i moderbolagets balansräkning per 31 december 2018. Bolaget 

prövar årligen och vid indikation på värdenedgång att redovisade 

värden inte överstiger beräknat återvinningsvärde. återvinningsvärdet 

fastställs identifierad kassagenererande enhet, vilket är bolaget som 

helhet, genom en nuvärdeberäkning av framtida kassaflöden. Framti-

da kassaflöden baseras på ledningens affärsplaner och prognoser och 

innefattar ett antal antaganden bland annat om resultatutveckling, 

tillväxt, investeringsbehov och diskonteringsränta (WAcc). 

Förändringar av antaganden får en stor påverkan på beräkningen 

av återvinningsvärdet och de antaganden som bolaget tillämpat 

får därför stor betydelse för bedömningen om nedskrivningsbehov 

föreligger. Vi har därför bedömt att redovisningen av goodwill är ett 

särskilt betydelsefullt område i revisionen.

en beskrivning av redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar 

och bedömningar för redovisningsändamål framgår av not 1. i not 13 

för koncernen och not 13 för moderbolaget framgår beskrivning av 

nedskrivningstestet.

Hur detta område beaktades i revisionen
i vår revision har vi utvärderat och testat bolagets process för att 

upprätta nedskrivningstest, bland annat genom att utvärdera tidigare 

träffsäkerhet i prognoser och antaganden. Vi har också gjort jämförel-

ser mot andra företag för att utvärdera rimligheten i framtida kassaflö-

den och tillväxtantaganden samt med hjälp av våra värderings-spe-

cialister prövat vald diskonteringsränta och antaganden om långsik-

tig tillväxt.  Vi har också granskat bolagets modell och metod för att 

genomföra nedskrivningstest samt utvärderat bolagets känslighetsa-

nalyser.  Vi har granskat lämnade upplysningar i årsredovisningen.

Intäktsredovisning 

Uppskjuten skattefordran

Goodwill 
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-

ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-27 och 

92-99. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 

för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-visning-

en omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 

bestyrkande avseende denna andra information. 

i samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo-

vis-ningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 

ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oför-

enlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 

genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 

revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 

väsentliga felaktigheter.

om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-

mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 

väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 

att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den 

ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 

koncernredovisningen, enligt iFrS så som de antagits av eU. Styrelsen 

och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 

som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 

koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktighe-

ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 

an-svarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 

av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så 

är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fort-

sätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 

An-tagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 

verk-ställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 

något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar 

och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella 

rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-

vis-ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 

uttalanden. rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt iSA och god revisionssed 

i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 

fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt iSA använder vi professionellt omdöme 

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-

ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-

sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 

en grund för våra uttalanden. risken för att inte upptäcka en 

väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 

en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegent-

ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 

kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 

som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåt-

gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 

inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktö-

rens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysning-

ar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-

ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-visningen. 

Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbe-

visen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 

sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 

tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. om vi 

drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 

vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-

arna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 

eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-

landet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 

slutsatser baseras på de revisions-bevis som inhämtas fram till 

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 

eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 

verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-

bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-

redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-

ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-

tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 

koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 

utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 

uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi iden-

tifierat.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 

av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Precise 

Biometrics AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-

lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt denna beskrivs närmare i avsnittet revisorns ansvar. Vi är obero-

ende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revi-

sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-träf-

fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 

detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig 

med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhets-

art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 

koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning 

i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-

pande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och 

att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören 

ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 

för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-

dovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bola-

gets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med 

rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktie-

bolagslagen. 

rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 

en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-

ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 

vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 

under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 

som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångs-

punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 

på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild bety-

delse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 

relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktie-

bolagslagen.

ernst & Young AB, Box 4279, 203 14 Malmö, utsågs till Precise Biome-

trics ABs revisor av bolagsstämman den 16 maj 2018 och har varit bola-

gets revisor sedan 27 april 2015.

Malmö den 26 mars 2019

ernst & Young AB

Johan thuresson

Auktoriserad revisor

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt 

relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relatio-

ner och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, 

samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder. 

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka 

av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av 

årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste 

bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör 

de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa 

områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författ-

ningar förhindrar upplysning om frågan. 
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2018

Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur bolagsstyrningen 
inom Precise Biometrics fungerar, hur bolagets beslutsorgan arbetar 
och hur bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Vissa 
upplysningar enligt 6 kap. 6 § årsredovisningslagen återfinns i förvalt-
ningsberättelsen på sidorna 28-37 i årsredovisningen. 
 

STYRNINGEN AV PRECISE BIOMETRICS 
Bolagsstyrning är det system genom vilket ägarna, direkt eller indirekt, 

styr och kontrollerar ett företag. i ett aktiebolag som Precise Biome-

trics fördelas styrning, kontroll och ledning mellan aktieägare, revisorer, 

styrelse och VD i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner. 

Styrningen av Precise Biometrics grundas på aktiebolagslagen, bolagets 

bolagsordning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, koden samt 

interna styrdokument såsom finanspolicy och kommunikationspolicy, se 

hemsidan under investors/Bolagsstyrning. 

 

Styrelsen i Precise Biometrics är ansvarig för implementering av en ända-

målsenlig bolagsstyrning och går årligen igenom denna tillsammans 

med ledande befattningshavare. Bolagsstyrningsrapporten redogör för 

hur Precise Biometrics har styrts under 2018. För verksamhetsåret 2018 

finns inga avvikelser från koden att rapportera. 

 

BOLAGSORDNING 

Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur 

många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagets 

bolagsordning innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande 

och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsord-

ningen. 

 

BOLAGSSTÄMMA 

Bolagsstämman är Precise Biometrics högsta beslutande organ och det 

forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande över bolaget. 

På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt genom att bland annat 

utse styrelseledamöter och externa revisorer, besluta om fastställelse 

av resultaträkningen och balansräkningen, ta ställning till frågan om 

ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och VD, faststäl-

la principer för hur valberedningen ska utses samt fastställa riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare. På årsstämman har aktieägare 

även möjlighet att ställa frågor om bolaget och i normalfallet är samtliga 

i styrelsen samt bolagsledningen och revisorn närvarande för att kunna 

besvara sådana frågor.  

 

Precise Biometrics årsstämma 2018 hölls vid företagets huvudkontor i 

Lund den 16 maj 2018. årsstämman fastställde räkenskaperna för 2017 

och beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

Utöver obligatoriska ärenden, som anges i bolagsordningen, fattades 

följande beslut: 

 

torgny hellström, torbjörn clementz, Matts Lilja, Mats Lindoff, 

Synnöve trygg och Anna Almlöf omvaldes till styrelseledamöter. 

torgny hellström omvaldes till styrelseordförande.  

revisionsbolaget ernst & Young AB omvaldes som bolagets revisor för 

en mandatperiod om ett år, med auktoriserade revisorn Johan thures-

son som huvudansvarig revisor. 

ingen utdelning lämnades för räkenskapsåret 2017. 

Storleken på styrelse- och utskottsarvode fastställdes, liksom riktlinjer 

för ersättning till ledande befattningshavare med den huvudsakliga 

innebörden att ersättning och anställningsvillkor ska vara marknads-

mässiga och konkurrenskraftiga.  

Styrelsen bemyndigades, i likhet med tidigare år, att fatta beslut om 

nyemission av högst 36 023 146 aktier/och eller konvertibler, med eller 

utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att möjliggöra 

för bolaget att bland annat erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka 

bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, struktu-

rellt eller annat perspektiv.  

 

För mer information om de beslut som fattades på årsstämman 2018, se 

bolagets hemsida under investors/Bolagsstyrning/ 

årsstämman. 

 

Precise Biometrics årsstämma 2019 äger rum den 15 maj kl. 16.00 på 

Mobilvägen 10 i Lund. Aktieägare som vill delta i stämman ska vara 

upptagna i bolagets aktiebok senast den 9 maj 2019 och anmälan till att 

delta vid stämman ska göras på det sätt som anges i kallelsen. 

  

VALBEREDNING 

enligt de principer för inrättande av valberedning som antogs på 

årsstämman 2016 ska valberedningen bestå av representanter från två 

till tre av bolagets största aktieägare året innan det år årsstämman infaller 

samt styrelsens ordförande. om någon av dessa aktieägare skulle avstå 

möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa 

aktieägare, har det största innehavet tillfrågas. 

 

Valberedningen inför årsstämman 2018 bestod av hans ek (SeB Fonder), 

torgils knutsson Bonde samt styrelsens ordförande torgny hellström. Av 

valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2018 framgår att 

valberedningen vid framtagande av sitt förslag till styrelse har tillämpat 

regel 4.1 i koden som mångfaldspolicy. Målet med policyn är att styrel-

sen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mång-

sidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt 

att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. årsstämman 2018 beslutade 

att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag, vilket 
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TORGNY HELLSTRÖM TORBJÖRN CLEMENTZ SYNNÖVE TRYGG

BEFATTNING ordförande Ledamot Ledamot

INVALD ÅR 2013 2009 2016

FÖDD ÅR 1958 1961 1959

UTBILDNING Jur kand civilekonom civilekonom

ÖVRIGA UPPDRAG Styrelseordförande för DDM 

holding AG, ordförande i Starbreeze 

AB

Styrelseledamot inom Sport och 

rehabkliniken i ängelholm och 

ArcAroma Pure AB. ordförande i 

Veg of Lund AB

Styrelseledamot i bl.a intrum Justi-

tia AB, Landshypotek Bank AB och 

Volvo Finans AB

NUVARANDE POSITION Grundare av och senior manage-

mentkonsult på ruddex internatio-

nal AB

egen konsultverksamhet

TIDIGARE UPPDRAG VD och andra ledande positioner 

inom Anoto Group, Vice president 

på ericsson, ledande positioner 

inom ericsson, iBM europe och iBM 

Nordic juristavd

cFo kährs, cFo one Nordic AB, cFo 

och Vice VD på Be Group

VD för bl.a. SeB kort AB

AKTIER I PRECISE BIOMETRICS 50 000 (privat)

150 000 (genom bolag)

59 555 0

NÄRVARO/ANTAL ST YRELSEMÖTEN 15/15 15/15 15/15

UTSKOTTSARBETE revisionsutskott & ersättnings-

utskott

revisionsutskott revisionsutskott

NÄRVARO/ANTAL UTSKOTTSMÖTEN 9/9 & 3/3 9/9 9/9

OBEROENDE AV BOLAGET OCH  
AV DESS LEDNING RESPEKTIVE 
STÖRRE ÄGARE

Ja Ja Ja

resulterade i nuvarande styrelse med sex ledamöter, varav två kvinnor 

och fyra män, vilket valberedningen bedömde var acceptabelt med 

hänsyn till de stora förändringar av styrelsen som ägt rum de senaste 

åren. Valberedningen är av uppfattningen att arbetet mot en jämställd 

styrelse enligt koden ska fortsätta. 

 

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av hans ek (SeB Fonder), 

torgils knutsson Bonde samt torgny hellström (styrelsens ordföran-

de). Förutom styrelsens ordförande representerar ledamöterna två 

stora aktieägare i bolaget per den 30 augusti 2018 och som har accep-

terat medverkan i valberedningen. 

 

Valberedningen har till uppgift att till årsstämman lämna förslag på 

styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte ett motiverat 

yttrande beträffande förslaget, föreslå arvode till styrelsen och revi-

sor, föreslå eventuell ersättning för utskottsarbete, lämna förslag på 

revisor samt lämna förslag på ordförande för årsstämman. Därutöver 

ska valberedningen även bedöma styrelseledamöternas oberoende i 

förhållande till bolaget och större ägare. 

STYRELSE 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter och har till uppgift att för ägarnas räkning 

förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intres-

se av en långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga 

sätt. Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är ändamålsen-

lig och att verksamheten bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen, 

bolagsordningen, koden, andra tillämpliga lagar och författningar 

samt styrelsens arbetsordning. 
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Styrelsen följer en skriftlig årligen fastställd arbetsordning. i arbets-

ordningen fastställs bland annat instruktion för bolagets VD, ordfö-

randens arbetsuppgifter, mötesordning för styrelsen samt beslutsord-

ning. enligt arbetsordningen ska åtta ordinarie styrelsemöten hållas 

utöver det konstituerande styrelsemötet. Styrelsen sammanträder 

efter en i förväg beslutad årsplan. Utöver dessa sammanträder styrel-

sen när så behövs. Under 2018 har styrelsen genomfört 15 protokoll-

förda styrelsemöten. 

 

Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete. Frågor 

som hanterats under året har bland annat varit strategi och långsiktig 

inriktning, organisation, bolagsstyrning, finansiering samt delårs- och 

bokslutsrapporter. Styrelsen har genomfört en styrelseutvärdering där 

ledamöterna skriftligen gett sin syn på bolaget och styrelsearbetet. 

resultatet har diskuterats vid enskilda möten mellan varje styrelsele-

damot och styrelseordföranden samt gemensamt med hela styrelsen. 

Styrelse-ordföranden har föredragit resultatet av styrelseutvärdering-

en för valberedningen. 

VD uppdaterar styrelsen kontinuerligt om verksamhetens utveckling. 

Utöver ordinarie möten har ordföranden och övriga styrelseledamöter 

haft kontinuerlig kontakt med ledande befattningshavare i bolaget, 

främst VD och cFo. Förutom de protokollförda mötena har styrelsen 

fått månadsvisa uppdateringar om bolagets resultat och ställning. 

 

ANNA ALMLÖF MATTS LILJA MATS LINDOFF

Ledamot Ledamot Ledamot

2016 2013 2014

1967 1965 1961

civilekonom Gymnasieingenjör civilingenjör

Styrelseledamot i Lagercrantz 

Group

Styrelseledamot i Blinkfyrar AB Styrelseledamot i enea, combain 

och iMiNt AB

VP Services hiab VD Blink Services konsult i egna bolaget Lindoff 

technology AB

Senior Vice President of Stra-

tegy, Marketing and Services och 

medlem i koncernledningen på 

Gunnebo AB. olika befattningar på 

ericsson bl.a. produktledningschef 

på ericsson Global Services

VD för Strainlabs AB, Ammeraal 

Beltech, iSG Systems AB, opax A/S 

och opax AB. Affärsutvecklare på 

SAAB Security

cto på Sony ericsson, VD på  

c technologies, produktutveck-

lingschef på ericsson

0 15 000 75 000

15/15 13/15 15/15

ersättningsutskott ersättningsutskott ersättningsutskott

3/3 3/3 3/3

Ja Ja Ja
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Precise Biometrics styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 

tre och högst sju ledamöter. Bolagets styrelse har efter årsstämman 

2018 bestått av sex ordinarie ledamöter: torgny hellström (ordföran-

de), torbjörn clementz, Matts Lilja, Mats Lindoff, Synnöve trygg samt 

Anna Almlöf. Samtliga styrelsemedlemmar är oberoende i förhållande 

till Precise Biometrics och till bolagsledningen samt till större aktieä-

gare. Det finns vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande ingen 

av styrelsemedlemmarna i bolaget vars direkta eller indirekta innehav i 

bolaget representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier 

i bolaget. Styrelseledamöternas ålder, utbildning och övriga uppdrag 

samt innehav av finansiella instrument i bolaget framgår i nedanstå-

ende tabell. Ledamöternas närvaro vid styrelse- och utskottsmöten, 

år för inval m.m. samt oberoende redogörs för i nedanstående tabell.  

 

REVISIONSUTSKOTT 

revisionsutskottets uppdrag är att stödja styrelsen i dess arbete med 

att uppfylla sitt ansvar inom revision, intern kontroll och finansiell 

rapportering. Därtill ska revisionsutskottet bl.a. bistå bolagets valbe-

redning vid framtagande av förslag till val av revisor och i tillämpliga 

fall upphandla revision, bevaka revisorns oberoende och upprätta 

riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorn 

samt hålla sig informerat om revisorsnämndens kvalitetskontroll av 

revisorn. Under 2018 har utskottet primärt fokuserat på rapportering 

(kvartalsrapporter, årsredovisning och intern rapportering), affärsrela-

terade risker samt intern kontroll. Utskottet håller möten vid två till tre 

tillfällen per år samt i samband med varje delårsrapports sammanställ-

ning. Utskottet hade 9 möten under året, varav fyra i samband med 

kvartalsrapporterna. revisionsutskottet ska träffa bolagets revisor 

minst två gånger per kalenderår. Bolagets revisionsutskott har sedan 

årsstämman 2018 utgjorts av styrelseledamöterna torbjörn clementz 

(utskottets ordförande), torgny hellström och Synnöve trygg.  

STEFAN K PERSSON ULRIK NILSSON

BEFATTNING ceo cFo

ANSTÄLLD ÅR 2018 2018

FÖDD ÅR 1967 1970

UTBILDNING tillämpad fysik civilekonom

TIDIGARE UPPDRAG executive Vice President på Bang & 

olufsen, eVP & coo på Bang & oluf-

sen, Vice President på Sony Mobile 

communications, Vice President på 

Sony ericsson

Över 15 års erfarenhet från ledande 

ekonomipositioner på Gambro, 

närmast från en position som head 

of Gambro Finance and Accounting 

på Baxter international

AKTIER I PRECISE BIOMETRICS 310 041 200 000

TECKNINGSOPTIONER I 
PRECISE BIOMETRICS

- -

TOM SØBERG

cto

2019

1969

Luleå tekniska Universitet, hVtFS

VP, head of r&D på Bang & olufsen, 

Global r&D Director, electric på 

husqvarna, Director, head of 

hardware Development & General 

Manager, head of Platform Deve-

lopment Beijing på Sony Mobile 

communications

-

-
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ERSÄTTNINGSUTSKOTT 

ersättningsutskottets uppdrag omfattar frågor om löner, pensions-

villkor, incitamentsprogram och övriga anställningsvillkor för VD 

och övriga ledande befattningshavare. Under 2018 har utskottet 

primärt fokuserat på ersättning till ledande befattningshavare, 

inklusive utvärderat frågan om incitamentsprogram. Utskottet har 

också berett styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare, vilket återfinns i förvaltningsberättelsen. Utskot-

tet hade 3 möten under året. Bolagets ersättningsutskott har sedan 

årsstämman 2018 utgjorts av styrelseledamöterna torgny hellström 

(utskottets ordförande), Mats Lindoff, Matts Lilja och Anna Almlöf. 

LEDNINGSGRUPP 

Precise Biometrics ledningsgrupp är baserad på huvudkontoret i 

Lund. Ledningsgruppen bestod vid utgången av 2018 av VD, cto, 

cFo, r&D Director och VP Sales. Sammansättningen av gruppen gör 

att beslutsvägarna är korta. Gruppen har under året haft formella 

veckomöten samt ett strategi- och budgetmöte. en närmare presen-

tation av ledningen återfinns i nedanstående tabell. 

 

REVISOR 

Vid årsstämman 2018 valdes ernst & Young AB (eY), med Johan 

thuresson som huvudansvarig revisor, som Precise Biometrics revi-

sor för tiden till årsstämman 2019. revisorerna innehar uppdrag för 

andra börsnoterade bolag, men inte i sådan omfattning att erforder-

lig tid inte avsättes för Precise Biometrics. inte någon av revisorer-

na innehar uppdrag som gör att deras oberoende kan ifrågasättas. 

Som en del av revisionsuppdraget har Johan thuresson medverkat 

vid 1 styrelsemöte och 3 revisionsutskottsmöten samt haft löpande 

kontakter med VD, cFo samt styrelsens ordförande. 

 

information om arvoden till revisorn avseende såväl moderbolaget 

som koncernen framgår av not 6 i koncernens respektive not 6 i 

moderbolagets notapparat. 

FREDRIK CLEMENTSON FREDRIK SJÖHOLM GÖRAN THURESSON

r&D Director VP Sales ir Manager

2007 2016 2019

1980 1970 1960

civilingenjör civilekonom civilekonom

Över tio års erfarenhet inom 

Precise Biometrics som utvecklare, 

projektledare och inom försäljning. 

tidigare erfarenhet från roller inom 

utveckling på obigo och teleca 

USA

Många års erfarenhet från ledande 

positioner inom försäljning och 

affärsutveckling från teknikbolag 

som cybercom, eNeA, Sony ericsson 

och telelogic

cFo på Precise Biometrics samt cFo 

och koncerncontroller inom inter-

nationella koncerner som Weidmül-

ler, Be Group, Schneider electric, 

Procordia Food och Securitas

50 000 - 25 000

300 000 300 000 -
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INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AVSEEN-
DE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN 

 Styrelsen ansvarar enligt både aktiebolagslagen och koden för att 

bolaget har god intern kontroll och för att den fortlöpande håller sig 

informerad om samt utvärderar hur bolagets system för intern kontroll 

fungerar. Styrelsens rapport har begränsats till att endast omfatta den 

interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. 

 

Bolagets organisation och sättet att bedriva verksamheten är en 

viktig grund för den interna kontrollen. Samtliga ansvarsområden och 

anställda har tydliga definierade roller. De mest väsentliga styrdoku-

menten är dokumenterade i form av policys och instruktioner och 

har antagits av styrelsen samt revideras årligen. Dessa dokument är 

främst ekonomi- och finanspolicy, uppförandekod (code of condu-

ct), kommunikationspolicy, insiderpolicy, it-policy, hållbarhetspolicy, 

jämställdhet- och mångfaldsplan samt arbetsmiljöpolicy.  

Kontrollmiljö 
operativa beslut fattas av bolagets ledning medan beslut om stra-

tegi, inriktning, förvärv och övergripande finansiella frågor fattas av 

styrelsen. Den interna kontrollen är utformad för att fungera i denna 

organisation. Basen för den interna kontrollen avseende den finan-

siella rapporteringen utgörs av den övergripande kontrollmiljön med 

organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumen-

terats och kommunicerats. Bolagets kontrollmiljö består vidare av en 

samverkan mellan bolagsledningen, styrelsen samt ersättnings- och 

revisionsutskotten. För att skapa och bibehålla en väl fungerande 

kontrollmiljö har styrelsen upprättat ett antal dokument av betydel-

se för den finansiella rapporteringen. Dessa dokument består bland 

annat av styrelsens arbetsordning och instruktion för VD. VD ansvarar 

för att de riktlinjer som styrelsen har fastställt efterföljs i det dagliga 

operationella arbetet. VD rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån 

fastställda rutiner i styrelsemöten och genom månadsrapporter. Bola-

get följer en tydlig arbetsrutin vad gäller års- och månadsbokslut. 

Boksluten presenteras till styrelsen efter en förutbestämd mall. 

 

Bolagets revisorer rapporterar minst en gång per verksamhetsår till 

styrelsen och minst två gånger till revisionsutskottet. en granskning av 

den interna kontrollen har gjorts inom ramen för den externa gransk-

ningen. huvudansvarig revisor har dessutom regelbunden kontakt 

med styrelsens ordförande. 

 

Riskbedömning 
en bedömning av omfattningen av bolagets riskhantering, särskilt 

avseende den finansiella rapporteringen, görs kontinuerligt av bolags-

ledningen och styrelsen. Bolaget tittar framförallt på risker inom redo-

visningen, bl.a. förekomsten av eventuella felaktigheter i bokföring-

en och hur tillgångar och skulder värderas. risk kan också föreligga i 

hanteringen av interna mellanhavanden inom koncernen. Dessa risker 

bedöms dock som små då bolaget har en tydlig månatlig bokslutspro-

cess samt etablerade uppföljningsrutiner och policys.  

 

Kontrollaktiviteter 

För säkerställande av att den finansiella rapporteringen vid varje 

tidpunkt ger en rättvisande bild finns ett antal kontrollaktiviteter 

inbyggda vilka involverar olika delar av organisationen. Bolaget har 

ett begränsat antal personer med firmateckningsrätt och en ända-

målsenlig attestordning finns upprättad och uppdateras vid behov. 

För att förebygga fel i den finansiella rapporteringen görs manuella 

kontroller. kontroller byggs även in i redovisning och övriga it-system. 

inom ramen för den ordinarie revisionen utvärderas de kontroller som 

revisorn bedömer som tillförlitliga. eventuella noteringar efter denna 

granskning rapporteras till såväl ledningen som styrelsen. 

 

Information och kommunikation 

Precise Biometrics har fastställt hur information och kommunikation 

avseende den finansiella rapporteringen ska ske på ett effektivt och 

korrekt sätt. Den framtagna kommunikationspolicyn syftar till att främ-

ja riktigheten i bolagets kommunikation, såväl externt som internt.  

 

Den externa informationsgivningen och kommunikationen sker i 

enligt med eU:s marknadsmissbruksförordning, svensk lag, börsens 

regelverk för emittenter och koden. Bolaget lämnar delårsrapporter 

för verksamheten tre gånger per år, per den 31 mars, per den 30 juni 

samt per den 30 september. Därutöver redovisar bolaget helårsbok-

slut per den 31 december i sin bokslutskommuniké. Samtliga doku-

ment, pressreleaser och presentationer i samband med rapporter 

finns tillgängliga på bolagets hemsida. 

 

Styrelsen informeras månatligen av VD och cFo om bolagets finan-

siella ställning, utveckling och pågående projekt. Bolaget informerar 

kontinuerligt berörda medarbetare om uppdateringar av redovis-

ningsprinciper, policys och andra förändringar i rapporteringskrav. 

 

Uppföljning 

Styrelsen och revisionsutskottet utvärderar löpande den information 

som bolagsledningen lämnar. Vid varje styrelsemöte och genom 

månadsrapporter behandlas bolagets finansiella situation. i månads-

rapporten görs jämförelser mot budget och prognoser inklusive 

analys av avvikelser. Styrelsen granskar delårsrapporter samt årsredo-

visning innan de publiceras. Styrelsen utvärderar årligen både sitt eget 

och VDs arbete. 

 

Internrevision 

Precise Biometrics har väl utarbetade styr- och internkontrollsystem 

vars efterlevnad följs upp regelbundet på olika nivåer inom bolaget. 

Precise Biometrics är ett relativt litet bolag med ett begränsat antal 

anställa och uppdragstagare. Styrelsen har mot den bakgrunden 

bedömt att det i nuläget inte finns något behov av att inrätta en 

särskild granskningsfunktion. Denna bedömning omprövas årligen av 

styrelsen. 
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REVISORS YTTRANDE OM 
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Precise Biometrics AB (publ), org. nr 556545-6596

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på sidorna 85-90 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisnings- 

lagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FArs uttalande revU 16 revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolags-

styrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 

international Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
en bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § 

andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Lund den 26 mars 2019

ernst & Young AB  

Johan thuresson  

Auktoriserad revisor   
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EKONOMISK ORDLISTA
OMSÄTTNINGSTILLVÄXT
Procentuell förändring jämfört med motsvarande period föregående 

år. ett mått på om företagets omsättning växer.
 

BRUTTOMARGINAL
Bruttoresultat dividerad med nettoomsättning. Visar hur stor andel 

av försäljningen som återstår för att täcka löner, övriga rörelsekostna-

der, ränta och vinst.
 

RÖRELSERESULTAT
resultat före finansnetto och skatt. ett mått på ett företags vinst före 

räntor och skatter, det vill säga differensen mellan rörelsens intäkter 

och rörelsekostnaderna. i resultatet ingår inte avyttrad verksamhet.
 

RÖRELSERESULTAT TOTAL VERKSAMHET
rörelseresultat plus resultat efter skatt från avyttrad verksamhet. 

ett mått på ett företags vinst före räntor och skatter, det vill säga 

differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna. i total 

verksamhet ingår även avyttrad verksamhet.
 

RÖRELSEKOSTNADER
rörelsekostnader exklusive kostnad för sålda varor. rörelsekostnader 

är kostnader som inte direkt hör till en speciell vara eller varugrupp. 

Vanliga rörelsekostnader är tillexempel löner och andra personalkost-

nader samt lokalhyra,
 

EBITDA
resultat före finansiella poster och avskrivningar. Nyckeltalet visar 

koncernens resultat före avskrivningar på aktiverade tillgångar. Måttet 

möjliggör jämförelse med andra bolag oberoende av om verksam-

heten baserats på förvärv eller genom organisk tillväxt.

RÖRELSEMARGINAL
rörelseresultat dividerad med nettoomsättning. Anger hur stor del 

av varje omsatt krona som blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge 

eventuell vinst.
 

KASSAFLÖDE TOTAL VERKSAMHET
Från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet. 

Det operativa kassaflödet indikerar huruvida ett företag kan generera 

tillräckligt positivt kassaflöde för att upprätthålla och utvidga sin 

verksamhet, eller om det behöver extern finansiering.
 

RÖRELSEKAPITAL TOTAL VERKSAMHET
omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Måttet visar det 

kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksam-

heten.

  

SYSSELSATT KAPITAL TOTAL VERKSAMHET
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och 

avsättningar. Måttet visar hur mycket totalt kapital som används i 

rörelsen och är därmed den ena komponenten i att mäta avkastning 

från verksamheten.

  

EGET KAPITAL TOTAL VERKSAMHET
eget kapital vid periodens slut. eget kapital är skillnaden mellan 

koncernens tillgångar och skulder, vilket motsvarar koncernens egna 

kapital som tillskjutits av ägare samt koncernens ackumulerade  

resultat. 
 

 GENOMSNITTLIGT EGET KAPITAL TOTAL 
VERKSAMHET
Genomsnittligt kapital har beräknats som eget kapital senaste fyra 

kvartalen delat med fyra.

  

KASSALIKVIDITET TOTAL VERKSAMHET
omsättningstillgångar exklusive lager dividerat med kortfristiga skul-

der. Nyckeltalet visar koncernens betalningsförmåga på kort sikt.
 

SOLIDITET TOTAL VERKSAMHET
eget kapital dividerat med totala tillgångar per balansdagen. Nyck-

eltalet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med 

eget kapital. Måttet kan vara av intresse när man ska bedöma koncer-

nens betalningsförmåga på lång sikt.

  

RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL TOTAL 
VERKSAMHET
resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital. Nyckel-

talet visar verksamhetens avkastning på ägarnas insatta kapital och är 

därmed ett mått på hur lönsam koncernen är.  investerare kan jämfö-

ra måttet med gällande bankränta eller avkastning från alternativa 

placeringar. Måttet kan även användas för att jämföra lönsamheten 

mellan företag i samma bransch. 

  

RESULTAT PER AKTIE KVARVARANDE 
VERKSAMHET FÖRE UTSPÄDNING
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet dividerat med 

genomsnittligt antal aktier.

 

RESULTAT PER AKTIE KVARVARANDE 
VERKSAMHET EFTER UTSPÄDNING
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet dividerat med vägt 

genomsnittligt antal aktier.

  

RESULTAT PER AKTIE TOTAL VERKSAMHET FÖRE 
UTSPÄDNING
Periodens resultat total verksamhet dividerat med genomsnittligt 

antal aktier. 

  

RESULTAT PER AKTIE TOTAL VERKSAMHET EFTER 
UTSPÄDNING
Periodens resultat total verksamhet dividerat med vägt genomsnitt-

ligt antal aktier.

 

EGET KAPITAL PER AKTIE TOTAL VERKSAMHET
eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier per balans-

dagen. ett mått på hur mycket eget kapital det finns per aktie som 

används vid värdering per aktie i relation till aktiekursen.
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ÅRSSTÄMMA
årsstämma för aktieägare i Precise Biometrics AB (publ) hålls onsdagen den 15 maj 2019 kl 16:00 på Precise Biometrics huvudkontor i Lund, Mobilvä-

gen 10.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska både vara införd i den av euroclear Sweden AB förda aktiebok torsdagen den 9 maj 2019 samt anmä-

la sitt deltagande till Precise Biometrics AB senast torsdagen den 9 maj 2019 klockan 16.00.

Registrering i aktieboken
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera 

aktierna i eget namn i den av euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 9 maj 2019. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren i 

god tid.

ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA
Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske senast den 9 maj 2019 klockan 16.00. Anmälan kan göras via post eller e-post:

e-post: arsstamma2019@precisebiometrics.com

Post: Precise Biometrics AB, "årsstämma”, Mobilvägen 10, 223 62 Lund

Vid anmälan ska följande anges:
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

telefonnummer

Antal aktier

eventuella biträden

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller 

om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Dokumentet får inte vara äldre än ett år. Dessa 

dokument ska vara Precise Biometrics tillhanda senast torsdagen den 9 maj 2019.

Aktieägarkontakt
Stefan k Persson, ceo

telefon: +46 46 31 11 05

e-post investor@precisebiometrics.com
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DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2019
14 maj, 2019, kl. 08.00

ÅRSSTÄMMA 2019
15 maj, 2019, kl. 16.00

DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2019
16 augusti, 2019, kl. 08.00

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2019
15 november, 2019, kl. 08.00

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019
14 februari, 2020, kl. 08.00

Finansiella rapporter publiceras på svenska och engelska på precisebiometrics.com

KONTAKT 

Precise Biometrics AB

Mobilvägen 10

223 62 Lund

Sweden

+ 46 46 31 11 00

AKTIEÄGARKONTAKT 

Stefan k Persson, ceo

telefon: +46 46 31 11 05

e-post investor@precisebiometrics.com

FINANSIELL KALENDER
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AKTIEN & ÄGARE
HISTORIK
Precise Biometrics aktie introducerades på Stockholms Fondbörs den 

3 oktober 2000 till en noteringskurs om 63,19 kr.

Den 28 december 2018 hade Bolaget 360 231 467 aktier noterade på 

Nasdaq oMX Nordics Small cap-lista. en handelspost uppgår till 1 

aktie. kortnamn är Prec och iSiN-koden Se0001823303.

KURSUTVECKLING
Under 2018 har det omsatts totalt 287 826 904 Prec-aktier, vilket inne-

bär en genomsnittlig omsättning på 1 151 308 aktier per börsdag. 

Sista betalkurs den 28 december 2018 var 1,24 kr. Noteringen har 

under året varierat mellan 0,99 kr och 2,08 kr.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Antalet aktieägare var vid årets slut 21 691 (24 268). Andelen utländska 

ägare var i procent 12,2 (12,3). Se tabell, som visar aktieägarstatistik 

per den 28 december 2018.

OPTIONSPROGRAM
Under 2017 utgavs ett optionsprogram för bolagets anställda. För 

programmet har utställts teckningsoptioner som, på marknadsmäs-

siga grunder, överlåtits till de anställda. tilldelad volym rymdes inom 

ett bemyndigande om maximalt 5 000 000 teckningsoptioner givet 

av årsstämman 2017. 

Marknadsmässiga värden har framtagits av extern värderare och 

modellen som har använts är Black-Scholes. Vid värderingstidpunkten 

uppgick aktiekursen till 1,94 kronor, vilket baserades på en volymvik-

tad genomsnittlig aktiekurs under perioden 17 till 30 augusti 2017. 

teckningskursen fastställdes till 5,40 kr. teckning av aktier med 

utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 

- 30 juni 2020. 

Vid bolagstämman 2017 beslutades att erbjuda ett incitamentspro-

gram för bolagets anställda som innebar att högst fem miljoner (5 

000 000) teckningsoptioner ska kunna ges ut där varje teckningsop-

tion berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. teckning av 

teckningsoptionerna skulle ske senast den 31 december 2017, med 

rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. teckning med stöd av 

teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 juni 2020 till 30 juni 

2020. teckningskursen för optionerna är fastställd till 0,06 kr och teck-

ningskursen för aktierna till 5,40 kr. Vid helårsperiodens utgång har 1 

630 000 optioner tecknats motsvarande 33% av totala teckningsop-

tionerna, detta efter att tecknade optioner från anställda, inklusive 

tidigare VD, återköpts. Vid antagande av att samtliga teckningsop-

tionerna utnyttjas för teckning av nya aktier kommer antalet aktier i 

bolaget att öka med 1 630 000 aktier.

Se även not 17 i moderbolagets notapparat.

AKTIEÄGARINFORMATION
tidigare tryckta årsredovisningar, delårsrapporter eller annan infor-

mation finns på www.precisebiometrics.com. Det går även att bestäl-

la information på 046-31 11 00.

Frågor kan ställas direkt till Bolaget via e-post

investor@precisebiometrics.com.
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
DE SENASTE TIO ÅREN

ÖKNING AV 
ANTALET AKTIER

TOTALT ANTAL 
AKTIER

FÖRÄNDRING AV 
AKTIEKAPITALET, KR

TOTALT AKTIE- 
KAPITAL, KR KVOTVÄRDE, KR

2008 - 101 220 600 40 488 240 0,4

2009 - Nyemission 1) 33 740 200 134 960 800 13 496 080 53 984 320 0,4

2011 - Nyemission 2)  53 984 320 188 945 120 21 593 728 75 578 048 0,4

2012 - Nyemission 3) 75 578 048 264 523 168 30 231 219 105 809 267 0,4

2012 - Minskning av aktiekapitalet 4) - 264 523 168 -31 742 780 74 066 487 0,28

2013 - Nyemission 5) 58 782 926 323 306 094 16 459 219 90 525 706 0,28

2013 - Nyemission 6) 22 000 000 345 306 094 6 160 000 96 685 706 0,28

2015 - Minskning av aktiekapitalet 7) 345 306 094 -86 326 523 10 359 183 0,03

2016 - Nyemission 8) 14 925 373 360 231 467 447 761 10 806 944 0,03

2017 -  - 360 231 467 - 10 806 944 0,03

1) emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. teckningskursen uppgick till 1,60 kr och Precise Biometrics erhöll en emissionslikvid om 54 Mkr.

2) emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. teckningskursen uppgick till 1,00 kr och Precise Biometrics erhöll en emissionslikvid om 54 Mkr.

3) emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. teckningskursen uppgick till 0,72 kr och Precise Biometrics erhöll en emissionslikvid om 54,4 Mkr.

4) Minskning av aktiekapitalet. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska minskas med 31 742 780,16 kronor för 

täckning av förlust. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 12 öre från 40 öre till 28 öre.

5) emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. teckningskursen uppgick till 0,93 kr och Precise Biometrics erhöll en emissionslikvid om 54,7 Mkr.

6) riktad emission av 22 miljoner aktier. teckningskursen uppgick till 3,90 kr och Precise Biometrics erhöll en emissionslikvid om 85,8 Mkr.

7) Minskning av aktiekapitalet. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets aktiekapital ska minskas från 96,7 Mkr till 10,4 Mkr. 

Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 25 öre, från 28 öre till 3 öre.

8) riktad emission av 14,9 miljoner aktier. teckningskursen uppgick till 3,35 kr och Precise Biometrics erhöll en emissionslikvid om 47,2 Mkr.
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AKTIEÄGARSTATISTIK

AKTIEÄGARFÖRTECKNING

ANTAL AKTIER ANDEL I PROCENT AV 
KAPITAL OCH RÖSTER

Avanza Pension 26 770 437 7,4%

Nordnet Pensionsförsäkring 8 329 900 2,3%

Swedbank Försäkring 4 613 447 1,3%

Bengt Andersson med bolag 3 206 000 0,9%

emil Natchev med bolag 2 652 600 0,7%

SeB trygg Liv 2 375 132 0,7%

Nils Arvidsson med bolag 2 161 069 0,6%

torgils Bonde 2 070 919 0,6%

christer Jönsson 1 876 984 0,5%

Per Magnusson 1 800 000 0,5%

Övriga 304 374 979 84,5%

Summa 360 231 467 100,0%

AKTIEÄGARFÖRDELNING

ANTAL AKTIER ANDEL I PROCENT

Utländska ägare 44 451 849 12,2%

Svenska ägare 315 779 618 87,8%

varav 

institutioner 33 663 498 9,4%

Aktiefonder 2 320 275 0,6%

Privatpersoner 279 795 845 77,8%

AKTIESPRIDNING

ANDEL I PROCENT

10 största ägarna 15,5%

20 största ägarna 19,8%

50 största ägarna 26,0%

100 största ägarna 31,7%
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AKTIEÄGARSTATISTIK (ANTAL ÄGDA AKTIER)

ANTAL AKTIEÄGARE ANDEL ÄGARE I 
PROCENT

ANTAL AKTIER ANDEL AV RÖSTER

1 - 2 000 11 439 52,7% 8 252 955 2,3%

2 001-10 000 6 288 29,0% 33 706 727 9,4%

10 001 - 1 000 000 3 941 18,2% 217 389 211 60,4%

1 000 001 - 23 0,1% 74 562 667 20,7%

Anonymt ägande 26 319 907 7,2%

Summa 21 691 100,0% 360 231 467 100,0%

GEOGRAFISK FÖRDELNING AV AKTIEÄGANDET I PROCENT

ANDEL

Sverige 87,8%

Danmark 3,7%

Finland 0,5%

kina 0,2%

Norge 0,2%

italien 0,1%

Schweiz 0,1%

Spanien 0,1%

Portugal 0,1%

Singapore 0,0%

Övriga 7,3%

100,0%

källa: euroclear per 31 december, 2018
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