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Marknaden för DMS fortsatt stark 
medan Affectiva stärker Interior 
Sensing 
 

April – Juni 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till 16,9 (13,9) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 

22%. Ökningen beror främst på högre försäljning inom affärsområde Research Instruments.   

• Rörelseresultatet uppgick till -22,0 (-22 9) MSEK.  

• Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK -22,0 (-23,0). 

• Resultat efter skatt per aktie är negativt.  

• Likvida medel uppgår till 389,2 MSEK per sista juni.  

• I juni genomfördes ett förvärv av ett Emotion AI-företag baserat i Boston för 73,5 MUSD. I 
samband med förvärvet genomfördes en nyemission om 275 MSEK. 

• I juli erhölls fyra design wins från en global nordamerikansk biltillverkare. Ordern avser fyra 
nya bilmodeller på en befintlig plattform och har ett beräknat värde på 100 MSEK.  

 
 

Januari – Juni 2021  
• Nettoomsättningen uppgick till 35,1 (31,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 11%. 

• Rörelseresultatet uppgick till -40,5 (-44,9) MSEK.  

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -40,6 (-45,1) MSEK.  

• Resultat efter skatt per aktie är negativt.  

 
  

Uppskattning av värdet på erhållna design wins  
Med start i rapporten för andra kvartalet 2018 lämnar bolaget uppgift om estimerat värde på erhållna 
design wins vid den tidpunkt rapporten publiceras. Inom parentes anges nivåerna i samband med 
föregående rapporttillfälle, i detta fall 5 maj 2021.  
 
Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 88 (84) design wins uppgår för 
närvarande till minst 2 250 (2 150) MSEK över produktlivscykeln.  

 

Om bolagets system skulle implementeras i alla bilmodeller i de plattformar där Smart Eye redan 
erhållit design wins hos de 13 (13) biltillverkare där detta har kommunicerats hade det estimerade 
värdet för närvarande uppgått till minst 6 250 (6 250) MSEK sett över produktlivscykeln.  
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Finansiellt sammandrag 
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår

TSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning TSEK 16 932 13 848 35 063 31 560 65 097
Rörelseresultat TSEK -22 025 -22 925 -40 542 -44 911 -77 156
Rörelsemarginal % neg. neg. neg. neg. neg.
Resultat efter skatt TSEK -22 039 -22 998 -40 575 -45 103 -77 557
Resultat per aktie SEK -1,11 -1,52 -2,05 -2,98 -4,66
Räntabilitet på totalt kapital % -20,6 -9,5 -20,6 -15,2 -20,10
Eget kapital per aktie SEK 54,17 13,79 54,17 13,79 21,20
Eget kapital per aktie efter full utspädning SEK 53,14 13,55 53,14 13,55 20,70
Soliditet % 86,85 86,02 86,85 86,02 91,24
Antal aktier 19 787 857 15 118 984 19 787 857 15 118 984 16 630 882
Antal aktier efter full utspädning 20 169 157 15 379 184 20 169 157 15 379 184 17 031 082
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 18 209 370 15 118 984 18 209 370 15 118 984 15 874 933
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 18 590 670 15 425 851 18 590 670 15 402 517 16 275 133  

  



 

 

VD-kommentar 

Automotive Solutions  
Andra kvartalet har kommit och gått, och det 
har varit väldigt händelserikt. Vi har länge sett 
hur bilmarknaden har rört sig mot att mäta mer 
än bara DMS. Vi kallar detta Interior Sensing, 
vilket innebär att driver monitoring och in-cabin 
sensing kombineras i ett system som kan mäta 
förarens, kabinens och passagerarnas 
tillstånd. Vi visade upp vårt Interior Sensing-
koncept på CES 2020, vilket resulterade i att vi 
inledde ett konkret arbete tillsammans med 
kunder inom bilindustrin. Dessa 
förutvecklingsprojekt har varit pågående sedan 
dess – genom hela pandemin.  
 
På CES träffade vi också ledningsgruppen för 
Affectiva, en avknoppning från MIT Media Lab. 
Affectiva är pionjärer inom området Emotion AI 
and har på senare år breddat sin teknik till 
Interior Sensing. Efter det mötet stod det klart 
att vi inte bara var konkurrenter, utan att våra 
respektive styrkor kompletterar varandra. 
Dessutom finns det stora kulturella likheter i 
hur vi ser på branschen och framtida 
innovationer. Jag lämnade CES med en 
övertygelse om att vår främsta motståndare på 
den växande Interior Sensing-marknaden 
skulle bli Affectiva, snarare än någon av våra 
tidigare konkurrenter inom DMS.  
 
Sedan slog pandemin till, och kort därefter 
började jag prata med Affectivas grundare och 
VD, Dr. Rana el Kaliouby. Det visade sig att vi 
delar samma vision kring teknikens möjligheter 
och hur vi skulle nå dem. Det blev tydligt att vi 
genom att slå oss ihop, och kombinera våra 
ledande teknologier och högt kvalificerade 
medarbetare, skulle kunna utveckla och 
leverera oöverträffad ”automotive-grade” 
Interior Sensing AI, både bättre och snabbare 
än våra konkurrenter. Vår lösning kommer att 
öka säkerheten och förhöja upplevelsen i 
framtidens fordon.  
 
Vi började arbeta med att slå ihop de båda 
företagen under hösten förra året. I maj kunde 
vi äntligen tillkännage förvärvet, och i slutet av 
juni var affären stängd. Sen dess har vi 
påbörjat integrationen och har redan fått 
RFQ:s för Interior Sensing, där våra 
kombinerade styrkor ger oss en fördel.   
 
Vi kan vänta oss att DMS kommer att vara den 
dominerande marknadsfaktorn ett tag till, 
medan Interior Sensing långsamt tar fart med 
utgångspunkt i premiumsegmentet, ungefär på  

 
samma sätt som marknaden för DMS 
utvecklades under 2014–2015.  
 
Efter andra kvartalets slut erhöll vi fyra nya 
design wins från en befintlig kund. Även om 
det här är mycket goda nyheter var det väldigt 
väntat eftersom det är ett mönster vi ser ofta.  
 
Trögheten inom bilindustrin gör det mycket mer 
troligt att OEM:er fortsätter beställa ett system 
från en befintlig leverantör, jämfört med att 
utsätta sig för den ansträngning det innebär att 
hitta en ny leverantör. I det här avseendet är 
fordonsindustrin tacksam att befinna sig i när 
man väl kommit in. Vi kan vänta oss många 
fler tilläggsbeställningar likt den här. 
 
Samtidigt har vi sett att halvledarbristen 
påverkat några av våra kunder negativt, och 
några produktionsprojekt har inte vuxit i den 
takt vi väntat oss. Vi tror att denna effekt är 
övergående och att de stora OEM-tillverkarna 
kommer att ha löst dessa problem inom kort. 
Under 2020 minskade världens bilproduktion 
på grund av coronaviruset och i år är 
återhämtningen inte så hög som den kunnat 
vara om det inte vore för bristen på 
elektroniska komponenter. 

 

Research Instruments 
Ett väldigt positivt resultat från andra kvartalet 
är att vi är tillbaka på en stadig tillväxt inom 
Research Instruments. Vi kan nu se en tillväxt 
på 60%, och kundaktiviteten är på 
rekordnivåer. Det verkar som om kunderna 
återigen är redo att forska i laboratorier med 
hjälp av eye tracking-utrustning. Vi räknar med 
ytterligare medvind under resten av året. 

 



Smart Eye Delårsrapport januari – juni 2021 

 5 (26) 

Applied AI Systems 
Vår eftermarknadslösning för marknaden för 
fordonsflottor (AIS) har också påverkats av 
halvledarkrisen, men vi har nu säkrat 
nyckelkomponenter för resten av året. Vi har 
för närvarande fullt upp med att testa systemen 
tillsammans med kunder, med målet att 
leverera större volymer under hösten.  

 
 

Slutord 
Under 22 år i branschen har vi aldrig förr 
upplevt en period av så intensiv konsolidering 
som just nu. När marknaden för DMS är så 
fragmenterad som den är för närvarande, tror 
vi att konsolideringen av marknadens aktörer 
är oundviklig. Smart Eye har tagit ett 
beslutsamt och strategiskt steg framåt och tar 
ett fast grepp om framtiden genom att slå oss 
samman med Affectiva.  
 
.  

 

 
Martin Krantz 
 

VD Smart Eye 
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Uppskattning av värdet på erhållna 
design wins 
Nedanstående tabell redovisar det estimerade värdet av de av bolaget kommunicerade design wins 
samt det beräknade potentiella värdet om bolaget skulle vinna ytterligare design wins på redan 
erhållna plattformar. Beräkningarna är gjorda av bolaget och baseras på OEM:s kommunicerade 
estimerade produktionsvolymer av bilmodeller och kan komma att förändras beroende på ändrade 
förutsättningar för gjorda estimat över bilplattformarnas livscykel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Design Win År / (MSEK) 
2015–

2019 
  2020 2021 

Total 

Estimerade intäkter över produktlivscykeln från 

nuvarande design wins 
1 450   650 150   2 250 

Estimerade intäkter över produktlivscykeln från möjliga 

tillkommande design wins hos befintliga biltillverkare på 

befintliga plattformar 

1 300   2 400 300   4 000  

Estimerade intäkter över produktlivscykeln inkluderande 

nuvarande och möjliga tillkommande design wins hos 

befintliga biltillverkare på befintliga plattformar 

2 750   3 050 450   6 250 

2020 2021 2015-2017 

• Design win för en befintlig 

europeisk kund med SOP 

2018. 

• 18:e design wins från Geely 

Auto group. Ordervärdet 

uppskattas överstiga 100 

MSEK. 

• Ytterligare elva design wins 

hos befintliga europeiska 

premiumbiltillverkare. 

Ordervärdet uppskattas 

överstiga 375 MSEK. 

 

 

• Ny design win från kinesisk OEM. 

Uppskattat ordervärde 50 MSEK. 

• Totalt 24 design wins från fyra 

OEM. Av dessa är en ny 

amerikansk högvolymtillverkare 

och en ny europeisk premium 

OEM. Uppskattat ordervärde 

uppgår till minst 500 MSEK. 

• Ytterligare två nya design wins 

hos en befintlig koreansk kund. 

Uppskattat ordervärde är  

minst 100 MSEK. 

• Två design 

wins för 

premium-

bilmodeller.  

• Design win hos 

europeisk 

premiumbiltillv

erkare.  

• 13 design wins 

hos en 

europeisk 

premiumbiltillv

erkare. 

 

• 14 design wins hos en 

global Koreansk OEM.  

• Två design wins på en 

plattform som delas av 

en Japansk och en 

Europeisk OEM. 

Uppskattat ordervärde 

är 150 MSEK. 

• Åtta ytterligare design 

wins hos japansk OEM. 

Upskattat ordervärde 

200 MSEK. 

• Tre design wins varav 

en ny japansk OEM.  

 

2018 2019 

• Design win från en ny 

kinesisk kund. Uppskattat 

ordervärde 50 MSEK. 

• Fyra design wins från en 

global nordamerikansk 

OEM. Uppskattat ordervärde 

är minst 100 MSEK.  
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Finansiell 
information 
Från och med första kvartalet 2021 övergick 

Smart Eye till att redovisa enligt en 

funktionsindelad resultaträkning i stället för 

enligt en kostnadsslagsindelad resultaträkning. 

Övergången har gjorts för att ge en mer 

rättvisande bild av bolaget och dess 

verksamhet. En ändring av resultaträkningens 

uppställningsform innebär ett principbyte, vilket 

genomförs med retroaktiv verkan. Därmed har 

även resultaträkningarna för 

jämförelseperioderna 2020 upprättats enligt en 

funktionsindelad uppställningsform. I not 1–4 

redogörs via ”brygga” för övergången från 

kostnadslagsindelad till funktionsindelad 

kostnadsredovisning. 

Intäkter  
 
Andra kvartalet 2021 
Nettoomsättningen för perioden april till juni 
2021 uppgick till 16,9 (13,9) MSEK, vilket är en 
ökning med 22%.  

Nettoomsättningen för Automotive Solutions 
var under andra kvartalet 9,9 MSEK, jämfört 
med 9,7 MSEK föregående års andra kvartal. 
Fortsätta projektintäkter balanserade upp 
något mindre licensintäkter orsakade av 
halvledarbristen inom fordonsindustrin.   

Affärsområdet Research Instruments 
nettoomsättning under andra kvartalet uppgick 
till 6,7 (4,2) MSEK. Ökningen med 60% visar 
tydligt att försäljningen fortsätter att återhämta 
sig i samband med att fler marknader öppnar 
upp efter coronapandemin. Under kvartalet har 
flera nya beställningar och affärsmöjligheter 
uppenbarat sig.  

 
Januari-juni 2021 
Nettoomsättningen för perioden januari till juni 
2021 uppgick till 35,1 (31,6) MSEK, vilket är en 
ökning med 11%.  
 
Nettoomsättningen för Automotive Solutions 
uppgick under det första halvåret 2021 till 20,7 
MSEK, jämfört med 19,4 MSEK under 
föregående års andra kvartal. Den ökade 
försäljningen beror främst på fortsatt ökade 
intäkter från kundprojekt. 
 

Nettoomsättningen för Research Instruments 
uppgick under det första halvåret 2021 till 14,0 
(12,2) MSEK. I samband med att 
Covidrestriktioner lättas märks en ökad 
aktivitet hos affärsområdets kunder.  
 

Resultat  
 
Andra kvartalet 2021 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,0 
(-22,9) MSEK. Den positiva 
försäljningsutvecklingen under kvartalet 
kompenserade för de högre kostnaderna, vilket 
resulterat i lägre förluster jämfört med förra 
årets andra kvartal. Förra årets 
kostnadsrestriktioner på grund av Covid 19 
förklarar i stort periodens kostnadsminskning.   
 
Januari-juni 2021 
Rörelseresultatet under första halvåret 2021 
uppgick till -40,5 (-44,9) MSEK.  

 

Finansiell ställning 
 
Koncernen har förutom likvida medel om 389,2 
MSEK en outnyttjad checkkredit om 5 MSEK.  

 

Viktiga händelser under 
perioden 
 
I maj ingick företaget ett avtal att förvärva 
Affectiva. Teknikföretaget Affectiva räknas som 
en pionjär inom Emotion AI och Human 
Perception AI. Affectiva har sitt huvudkontor i 
Boston, MA, med ytterligare kontor i Kairo, 
Egypten. I samband med avtalet genomförde 
Smart Eye en riktad nyemission om 275 
MSEK, före transaktionskostnader.  
 
Förvärvet av Affectiva slutfördes den 17 juni. 
Köpeskillingen uppgick till 73,5 miljoner USD, 
baserat på Affectivas finansiella ställning. 
Köpeskillingen består dels av aktier i Smart 
Eye (”Vederlagsaktierna”), dels av en 
kontantbetalning. 67,5 miljoner USD betalas 
genom 2,354,668 aktier i Smart Eye, och 
resterande del av köpeskillingen betalades 
kontant. Se not 5 för mer information.   
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Händelser efter periodens slut 
 
I juli erhöll företaget fyra nya design wins från 
en stor nordamerikansk biltillverkare. Ordern 
gäller fyra nya bilmodeller på en befintlig 
plattform, med ett uppskattat värde på 100 
MSEK, baserat på prognoser för den 
beräknade produktlivscykeln.  
 

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer i 
sammandrag 
 
Operativa risker 
I den operativa verksamheten finns riskfaktorer 
som kan komma att påverka bolagets 
affärsmässiga och finansiella ställning. 
Riskerna är förknippade med dels att 
utvecklingsverksamheten löper enligt plan och 
dels att bolaget kan rekrytera kvalificerad 
personal i bedömd omfattning. 

Finansiella risker 
Bolaget är finansierat via aktiekapital och lån. I 
det fall bolaget inte generar intäkter i den 
omfattning och tidsperspektiv som styrelsen 
bedömer kan ytterligare kapitalbehov uppstå. 

I takt med att försäljningen ökar utsätts bolaget 
för ökad valutaexponering då merparten av 
bolagets försäljning sker i annan valuta än 
svenska kronor. 

Marknadsrisker 
Eyetracking är en framväxande teknologi där 
bolagets produkter idag används inom 
beteendeanalys och som integrerade 
produkter inom fordonsindustrin. En försening 
eller utebliven introduktion av eyetracking inom 
fordonsindustrin kan medföra en risk för lägre 
tillväxttakt än förväntat. I övrigt avseende risker 
och osäkerhetsfaktorer hänvisas till 
årsredovisning 2020, s. 47. 
 
Transaktioner med närstående 
Under perioden har inga transaktioner med 
närstående förekommit.  
 
Aktieinformation 
Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth 
Market. Certified Advisor är Erik Penser 
Aktiebolag. 
 
Antal aktier 
Antalet aktier uppgår nu till 19 787 857. 

 

Aktiebaserade incitamentsprogram 
Bolaget beslutade vid årsstämman den 14 april 
2021 att inrätta ett incitamentsprogram riktat till 
ledande befattningshavare och personal. Vid 
fullt utnyttjande av bolagets 
incitamentsprogram kommer 200 000 aktier att 
emitteras.  
 
Bolaget har utöver detta löpande 
incitamentsprogram som beslutades vid 
årsstämmorna den 15 maj 2019 samt den 8 
maj 2020.  
 
Utdelningspolicy 
Bolaget är i en utvecklingsfas och eventuella 
överskott är planerade att återinvesteras i 
bolagets utveckling. Styrelsen avser inte att 
lämna förslag till utdelning. 
 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(”K3”).  
 
Från och med första kvartalet 2021 övergår 
Smart Eye till att redovisa enligt en 
funktionsindelad resultaträkning i stället för 
enligt en kostnadsslagsindelad resultaträkning. 
Övergången har gjorts för att ge en mer 
rättvisande bild av bolaget. Detta eftersom 
bolaget har stora kostnader för personal inom 
forskning och utveckling avseende utveckling 
av algoritmer som nu tydliggörs. En ändring av 
resultaträkningens uppställningsform innebär 
ett principbyte, vilket genomförs med retroaktiv 
verkan. Därmed har även resultaträkningarna 
för jämförelseperioderna 2020 upprättats enligt 
en funktionsindelad uppställningsform. I not 1–
4 redogörs via ”brygga” för övergången från 
kostnadslagsindelad till funktionsindelad 
kostnadsredovisning. I övrigt har samma 
redovisningsprinciper tillämpats som i 
årsredovisningen för 2020. 
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Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 

 

Rapportens undertecknande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 

 

Göteborg den 26 augusti 2021 

 

Anders Jöfelt   Lars Olofsson 
Ordförande   Vice Ordförande 
 
 
Eva Elmstedt   Magnus Jonsson  
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
Mats Krantz   Cecilia Wachtmeister  
Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 
Martin Krantz 
VD 

 

 
Smart Eye Aktiebolag (publ)  
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Koncernens resultaträkning i 
sammandrag* 

TSEK
apr-jun 

2021
apr-jun      

2020
jan-jun    

2021
jan-jun 

2020
Helår    
2020

  
Nettoomsättning 16 932 13 848 35 063 31 560 65 097
Kostnad för sålda varor -1 958 -1 528 -4 101 -3 961 -7 577
Bruttoresultat 14 974 12 320 30 962 27 599 57 520

Försäljningskostnader -14 834 -13 340 -28 180 -36 283 -64 079
Administrationskostnader -9 721 -7 713 -18 483 -16 066 -31 752
Forsknings- och utvecklingskostnader -14 491 -14 044 -29 425 -24 658 -48 077
Övriga rörelseintäkter 3 800 4 103 6 318 8 654 17 328
Övriga rörelsekostnader -1 753 -4 250 -1 734 -4 157 -8 096
Rörelseresultat -22 025 -22 925 -40 542 -44 911 -77 156

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 0 0 -6
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 13
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -15 -73 -33 -192 -256
Summa resultat från finansiella poster -15 -73 -33 -192 -249

Resultat efter finansiella poster -22 039 -22 998 -40 575 -45 103 -77 405

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 -152

Periodens resultat -22 039 -22 998 -40 575 -45 103 -77 557

   
*Från och med första kvartalet 2021 övergår Smart Eye till att redovisa enligt en funktionsindelad resultaträkning 
istället för enligt en kostnadslagsindelad resultaträkning. En ändring av resultaträkningens uppställningsform 
innebär ett principbyte, vilket genomförs med retroaktiv verkan. Därmed har även resultaträkningen för 
jämförelseperioden 2020 upprättats enligt en funktionsindelad uppställningsform. I not 1 och 2 redogörs via 
"brygga" för övergången från kostnadslagsindelad till funktionsindelad kostnadsredovisning. 
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Koncernens balansräkning i 
sammandrag 
TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 786 008 123 381 129 597
Materiella anläggningstillgångar 6 003 4 896 4 201
Finansiella anläggningstillgångar 0 25 0
Summa anläggningstillgångar 792 011 128 302 133 798

Varulager 5 227 4 751 5 203

Kundfordringar 20 979 19 677 17 538
Aktuella skattefordringar 2 614 1 905 2 868
Övriga kortfristiga fordringar 12 590 3 152 1 572
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 519 3 076 6 787
Kortfristiga fordringar 47 702 27 810 28 765

Kassa och bank 389 237 81 438 218 701
Summa omsättningstillgångar 442 166 113 999 252 669

SUMMA TILLGÅNGAR 1 234 177 242 301 386 468  
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Koncernens balansräkning i 
sammandrag 
TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 1 979 1 512 1 663
Övrigt tillskjutet eget kapital 1 436 424 503 689 677 943
Annat eget kapital -366 564 -296 768 -326 977
Summa eget kapital 1 071 837 208 431 352 627

Övriga långfristiga skulder 62 921 0 0
Övriga skulder till kreditinstitut 0 1 667 0
Långfristiga skulder 62 921 1 667 0

Övriga skulder till kreditinstitut 667 1 000 1 667
Förskott från kunder 1 648 0 0
Leverantörsskulder 19 836 6 454 8 807
Övriga kortfristiga skulder 47 566 3 124 3 293
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 702 21 625 20 074
Kortfristiga skulder 99 419 32 203 33 841

SUMMA EGET KAPIAL OCH SKULDER 1 234 177 242 301 386 468  
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Koncernens förändring i eget kapital i 
sammandrag 

TSEK Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet Eget 

Kapital
Annat Eget 

Kapital
Summa Eget 

Kapital

Ingående balans 2020-01-01 1 512 500 918 -250 882 251 547

Nyemission 151 177 025 177 176

Optionsprogram 2020 1 960 1 960
Omräkningsdifferens -498 -498

Årets resultat -77 557 -77 557

Eget kapital 2020-12-31 1 663 677 943 -326 977 352 627

Ingående balans 2021-01-01 1 663 677 943 -326 977 352 627

Nyemission* 112 260 823 260 935

Apportemission* 179 441 114 441 293

Kvittningsemission* 23 56 544 56 567

Optionsprogram 2018* 2 918 920
Omräkningsdifferens 70 70

Årets resultat -40 575 -40 575

Eget kapital 2021-06-30 1 979 1 436 424 -366 564 1 071 837

Aktiekapitalet består av 19 787 857 aktier á kvotvärde 0,1 kr.
*I perioden registrerades inlösen av optionsprogram och aktiekapitalet ökades upp 1 890 kr. 
Vidare registrerades nyemission, apportemission samt kvittningsemission och aktiekapitalet 
ökades upp med totalt 313 807,50kr.   
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Koncernens kassaflödesanalys i 
sammandrag 
TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Löpande verksamhet
Rörelseresultat efter avskrivningar -40 542 -44 911 -77 557
Återläggning avskrivningar 11 494 10 395 21 558
Finansiella inbetalningar 0 0 13
Finansiella utbetalningar -33 -192 0
Skatt 0 0 2 231

Förändring rörelsekapital
Förändring lager -24 -652 -1 103
Förändring kundfordringar 9 389 -7 943 -5 804
Förändring övriga kortfristiga fordringar -2 907 11 789 6 464
Förändring leverantörsskulder 9 363 -11 709 -9 356
Förändring övriga kortfristiga skulder -12 179 14 -728
 
Kassaflöde löpande verksamhet -25 439 -43 209 -64 282
 

Investeringsverksamhetet
Immateriella anläggningstillgångar -21 684 -22 583 -38 767
Materiella anläggningstillgångar -771 -136 -887
Finansiella anläggningstillgångar -43 732 0 0

Kassaflöde investeringsverksamhet -66 187 -22 719 -39 654

Finansieringsverksamhet
Nyemission 261 250 0 177 176
Optionsprogram 919 1 960 1 960
Långfristiga skulder 0 0 -1 667

Kassaflöde finansieringsverksamhet 262 169 1 960 177 469

Omräkningsdifferens -7 22 -216

Kassaflöde 170 536 -63 946 73 317
Ingående kassa 218 701 145 384 145 384
Utgående kassa 389 237 81 438 218 701  
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Moderbolagets resultaträkning i 
sammandrag* 
TSEK

apr-jun 
2021

apr-jun 
2020

jan-jun 
2021

jan-jun 
2020

Helår    
2020

   
Nettomsättning 16 932 13 848 35 063 31 560 65 097
Kostnad för sålda varor -1 958 -1 528 -4 101 -3 961 -7 577
Bruttoresultat 14 974 12 320 30 962 27 599 57 520

Försäljningskostnader -15 029 -13 563 -28 518 -36 794 -63 503
Administrationskostnader -9 721 -7 713 -18 484 -16 066 -31 752
Forsknings- och utvecklingskostnader -14 491 -14 044 -29 425 -24 658 -49 335
Övriga rörelseintäkter 3 800 4 102 6 318 8 654 16 811
Övriga rörelsekostnader -1 753 -4 250 -1 734 -4 157 -8 096
Rörelseresultat -22 220 -23 148 -40 881 -45 422 -78 355

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i 
intresseföretag 0 0 0 0 -6
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0 0 0 0 13
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -15 -73 -33 -192 -256
Summa resultat från finansiella 
poster -15 -73 -33 -192 -249

Resultat efter finansiella poster -22 234 -23 221 -40 914 -45 614 -78 604

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -22 234 -23 221 -40 914 -45 614 -78 604

*Från och med första  kvarta let 2021 övergår Smart Eye ti l l  att redovisa  enl igt en funktions indelad 

resultaträkning is tä l let för enl igt en kostnads lags indelad resultaträkning. En ändring av 

resultaträkningens  uppstäl lningsform innebär ett principbyte, vi lket genomförs  med retroaktiv 

verkan. Därmed har även resultaträkningen för jämförelseperioden 2020 upprättats  enl igt en 

funktions indelad uppstäl lningsform. I  not 3 och 4 redogörs  via  "brygga" för övergången från 

kostnads lags indelad ti l l  funktions indelad kostnadsredovisning. 
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Moderbolagets balansräkning i 
sammandrag 
TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 141 024 123 381 129 597
Materiella anläggningstillgångar 3 287 4 645 3 980
Finansiella anläggningstillgångar 650 495 1 605 1 580
Summa anläggningstillgångar 794 806 129 631 135 157

Varulager 5 227 4 751 5 203

Kundfordringar 8 149 19 677 17 538
Fordringar hos koncernföretag 21 481 492 29
Aktuella skattefordringar 2 614 1 905 2 868
Övriga kortfristiga fordringar 1 788 2 269 1 572
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 955 3 077 5 745
Kortfristiga fordringar 42 987 27 420 27 752

Kassa och bank 364 393 79 382 218 141
Summa omsättningstillgångar 412 607 111 553 251 096

SUMMA TILLGÅNGAR 1 207 413 241 184 386 253  
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Moderbolagets balansräkning i 
sammandrag 
TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 979 1 512 1 663
Fond för utvecklingskostnader 128 695 91 623 115 370
Överkursfond 21 914 21 914 21 914

152 587 115 049 138 947
Fritt eget kapital
Överkursfond 1 414 509 481 774 656 028
Balanserad förlust -456 284 -344 296 -365 273
Årets resultat -40 914 -45 614 -78 604
 917 311 91 864 212 151

Summa eget kapital 1 069 899 206 913 351 098

Övriga långfristiga skulder 62 921 0 0
Övriga skulder till kreditinstitut 0 1 667 0
Långfristiga skulder 62 921 1 667 0

Övriga skulder till kreditinstitut 667 1 000 1 667
Förskott från kunder 1 648 0 0
Leverantörsskulder 18 135 6 414 8 773
Skulder till koncernföretag 1 632 788 2 063
Övriga kortfristiga skulder 29 551 2 786 2 858
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 961 21 616 19 794
Kortfristiga skulder 74 593 32 604 35 155

SUMMA EGET KAPIAL OCH SKULDER 1 207 413 241 184 386 253   
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Moderbolagets förändring i eget 
kapital i sammandrag 

TSEK
Aktie-

kapital
Överkursfond 

(bundet)

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
(bundet)

Överkurs-
fond (fritt)

Övrigt fritt 
eget 

kapital
Summa 

eget kapital

Ingående balans 2020-01-01 1 512 21 914 92 156 479 003 -344 019 250 566
Nyemission 151 177 025 177 176
Optionsprogram 2020 1 960 1 960
Fond för utvecklingskostnader 38 740 -38 740
Återföring av fond för utv kostn. -15 526 15 526
Årets resultat -78 604 -78 604
Eget kapital 2020-12-31 1 663 21 914 115 370 656 028 -443 877 351 098

Ingående balans 2021-01-01 1 663 21 914 115 370 656 028 -443 877 351 098
Nyemission* 112 260 823 260 935
Apportemission* 179 441 114 441 293
Kvittningsemission* 23 56 544 56 567
Optionsprogram 2018* 2 918 920
Fond för utvecklingskostnader 21 685 -21 685
Återföring av fond för utv kostn. -8 360 8 360
Årets resultat -40 914 -40 914
Eget kapital 2021-06-30 1 979 21 914 128 695 1 414 509 -497 198 1 069 899

Aktiekapitalet består av 19 787 857 aktier á kvotvärde 0,1 kr.
*I perioden registrerades inlösen av optionsprogram och aktiekapitalet ökades upp 1 890 kr. Vidare registrerades 
nyemission, apportemission samt kvittningsemission och aktiekapitalet ökades upp med totalt 313 807,50kr.  
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Moderbolagets kassaflödesanalys i 
sammandrag 
TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Löpande verksamhet
Rörelseresultat efter avskrivningar -40 881 -45 422 -78 354
Återläggning avskrivningar 11 494 10 395 21 558
Finansiella inbetalningar 0 0 13
Finansiella utbetalningar -33 -192 -262
Skatt 0 0 2 231

Förändring rörelsekapital
Förändring lager -24 -652 -1 103
Förändring kundfordringar 9 389 -7 944 -5 804
Förändring övriga kortfristiga fordringar -24 945 11 711 7 008
Förändring leverantörsskulder 9 362 -11 459 -9 100
Förändring övriga kortfristiga skulder 9 262 -1 136 -945
 
Kassaflöde löpande verksamhet -26 376 -44 699 -64 758
 

Investeringsverksamhetet
Immateriella anläggningstillgångar -21 684 -22 583 -38 767
Materiella anläggningstillgångar -543 -136 -666
Finansiella anläggningstillgångar -67 313 -277 -252

Kassaflöde investeringsverksamhet -89 540 -22 996 -39 685

Finansieringsverksamhet
Nyemission 261 250 0 177 176
Optionsprogram 919 1 960 1 960
Långfristiga skulder 0 0 -1 667

Kassaflöde finansieringsverksamhet 262 169 1 960 177 469

Kassaflöde 146 253 -65 735 73 023
Ingående kassa 218 141 145 118 145 118
Utgående kassa 364 393 79 382 218 141  
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Not 1 Övergång till funktionsindelad resultaträkning
2020-04-01 - 2020-06-30

Koncernens resultaträking i sammandrag

TSEK

Upp- 
lys -
ning

Kostnadslag
sindelad 
resultat- 
räkning

Justering  
arbete för 

egen räkning

Justering 
övriga 

rörelse- 
intäkter

Justering 
övriga 

externa 
kostnader

Justering 
personal- 

kostnader

Justering 
avskriv- 

ningar

Efter 
omräkning 

till funktions- 
indelad 

resultat- 
räkning

  
Nettoomsättning 13 848 13 848
Aktiverat arbete för egen räkning 1 6 222 -6 222 0
Övriga rörelseintäkter/kostnader 2 -148 148 0
Kostnad för sålda varor -1 145 -383 -1 528
Bruttoresultat 19 922 -6 222 148 -1 145 -383 0 12 320

Övriga externa kostnader 3 -14 261 14 261 0
Personalkostnader 4 -23 186 23 186 0

Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar 5 -5 400 5 400 0
Försäljningskostnader -4 557 -8 783 -13 340
Administrationskostnader -4 535 -2 561 -617 -7 713
Forsknings- och utvecklingskostnader 6 222 -4 024 -11 460 -4 783 -14 044
Övriga rörelseintäkter 4 103 4 103
Övriga rörelsekostnader -4 250 -4 250
Rörelseresultat -22 925 0 0 0 0 0 -22 925

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i 
intresseföretag
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -73 -73
Summa resultat från finansiella 
poster -73 0 0 0 0 0 -73

Resultat efter finansiella poster -22 998 0 0 0 0 0 -22 998

Skatt på periodens resultat 0 0

Periodens resultat -22 998 -22 998

1 Aktiverat arbete för egen räkning redovisas i och med övergången till funktionsindelad resultaträkning i forsknings- och utvecklingskostnader. 

5 Avskrivningar hänförliga till forsknings- och utvecklingskostnader avser i huvudsak avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

2 Övriga rörelseintäkter/kostnader utgörs av valutakursdifferenser samt av EU-bidrag och andra offentliga stöd. Övriga rörelseintäkter/kostnader kommer i 
och med övergången till funktionsindelad resultaträkning att redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader. 
3 Övriga externa kostnader har fördelats på kostnad såld vara, försäljningskostnader, administrationskostnader samt forsknings- och utvecklingskostnader. 
Administrationskostnader består t.ex. av kostnader för lokal, revisionskostnader och andra overheadkostnader. 
4 Personalkostnader har fördelats utefter vilken funktion de anställda hade under andra kvartalet 2020, vilket i moderbolaget huvudsakligen är inom forskning 
och utveckling. I personalkostnader ingår även styrelsearvode vilka fördelats på administrationskostnader. 
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Not 2 Övergång till funktionsindelad resultaträkning
2020-01-01 - 2020-06-30

Koncernens resultaträking i sammandrag

TSEK

Upp- 
lys -
ning

Kostnadslag
sindelad 
resultat- 
räkning

Justering  
arbete för 

egen räkning

Justering 
övriga 

rörelse- 
intäkter

Justering 
övriga 

externa 
kostnader

Justering 
personal- 

kostnader

Justering 
avskriv- 

ningar

Efter 
omräkning 

till funktions- 
indelad 

resultat- 
räkning

  
Nettoomsättning 31 560 31 560
Aktiverat arbete för egen räkning 1 16 333 -16 333 0
Övriga rörelseintäkter/kostnader 2 4 497 -4 497 0
Kostnad för sålda varor -3 168 -793 -3 961
Bruttoresultat 52 390 -16 333 -4 497 -3 168 -793 0 27 599

Övriga externa kostnader 3 -39 043 39 043 0
Personalkostnader 4 -47 863 47 863 0

Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar 5 -10 395 10 395 0
Försäljningskostnader -18 101 -18 182 -36 283
Administrationskostnader -9 479 -5 357 -1 229 -16 066
Forsknings- och utvecklingskostnader 16 333 -8 295 -23 530 -9 165 -24 658
Övriga rörelseintäkter 8 654 8 654
Övriga rörelsekostnader -4 157 -4 157
Rörelseresultat -44 911 0 0 0 0 0 -44 911

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i 
intresseföretag
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -192 -192
Summa resultat från finansiella 
poster -192 0 0 0 0 0 -192

Resultat efter finansiella poster -45 103 0 0 0 0 0 -45 103

Skatt på periodens resultat 0 0

Periodens resultat -45 103 -45 103

1 Aktiverat arbete för egen räkning redovisas i och med övergången till funktionsindelad resultaträkning i forsknings- och utvecklingskostnader. 

5 Avskrivningar hänförliga till forsknings- och utvecklingskostnader avser i huvudsak avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

2 Övriga rörelseintäkter/kostnader utgörs av valutakursdifferenser samt av EU-bidrag och andra offentliga stöd. Övriga rörelseintäkter/kostnader kommer i 
och med övergången till funktionsindelad resultaträkning att redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader. 
3 Övriga externa kostnader har fördelats på kostnad såld vara, försäljningskostnader, administrationskostnader samt forsknings- och utvecklingskostnader. 
Administrationskostnader består t.ex. av kostnader för lokal, revisionskostnader och andra overheadkostnader. 
4 Personalkostnader har fördelats utefter vilken funktion de anställda hade under första halvåret 2020, vilket i moderbolaget huvudsakligen är inom forskning 
och utveckling. I personalkostnader ingår även styrelsearvode vilka fördelats på administrationskostnader. 
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Not 3 Övergång till funktionsindelad resultaträkning
2020-04-01 - 2020-06-30

Moderbolagets resultaträking i sammandrag

TSEK
Upplys
ning

Kostnadslag
sindelad 
resultat- 
räkning

Justering  
arbete för 

egen räkning

Justering 
övriga 

rörelse- 
intäkter

Justering 
övriga 

externa 
kostnader

Justering 
personal- 

kostnader

Justering 
avskriv- 

ningar

Efter 
omräkning till 

funktions- 
indelad 

resultat- 
räkning

  
Nettoomsättning 13 848 13 848
Aktiverat arbete för egen räkning 1 6 222 -6 222 0
Övriga rörelseintäkter/kostnader 2 -148 148 0
Kostnad för sålda varor -1 145 -383 -1 528
Bruttoresultat 19 922 -6 222 148 -1 145 -383 0 12 320

Övriga externa kostnader 3 -14 505 14 505 0
Personalkostnader 4 -23 165 23 165 0
Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar 5 -5 400 5 400 0
Försäljningskostnader -4 802 -8 762 -13 564
Administrationskostnader -4 535 -2 561 -617 -7 713
Forsknings- och utvecklingskostnader 6 222 -4 024 -11 460 -4 783 -14 044
Övriga rörelseintäkter 4 102 4 102
Övriga rörelsekostnader -4 250 -4 250
Rörelseresultat -23 148 0 0 0 0 0 -23 148

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i 
intresseföretag
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -73 -73
Summa resultat från finansiella 
poster -73 0 0 0 0 0 -73

Resultat efter finansiella poster -23 221 0 0 0 0 0 -23 221

Skatt på periodens resultat 0 0

Periodens resultat -23 221 -23 221

1 Aktiverat arbete för egen räkning redovisas i och med övergången till funktionsindelad resultaträkning i forsknings- och utvecklingskostnader. 

5 Avskrivningar hänförliga till forsknings- och utvecklingskostnader avser i huvudsak avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

2 Övriga rörelseintäkter/kostnader utgörs av valutakursdifferenser samt av EU-bidrag och andra offentliga stöd. Övriga rörelseintäkter/kostnader kommer i och 
med övergången till funktionsindelad resultaträkning att redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader. 
3 Övriga externa kostnader har fördelats på kostnad såld vara, försäljningskostnader, administrationskostnader samt forsknings- och utvecklingskostnader. 
Administrationskostnader består t.ex. av kostnader för lokal, revisionskostnader och andra overheadkostnader. 
4 Personalkostnader har fördelats utefter vilken funktion de anställda hade under andra kvartalet 2020, vilket i moderbolaget huvudsakligen är inom forskning 
och utveckling. I personalkostnader ingår även styrelsearvode vilka fördelats på administrationskostnader. 
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Not 4 Övergång till funktionsindelad resultaträkning
2020-01-01 - 2020-06-30

Moderbolagets resultaträking i sammandrag

TSEK
Upplys
ning

Kostnadslag
sindelad 
resultat- 
räkning

Justering  
arbete för 

egen räkning

Justering 
övriga 

rörelse- 
intäkter

Justering 
övriga 

externa 
kostnader

Justering 
personal- 

kostnader

Justering 
avskriv- 

ningar

Efter 
omräkning till 

funktions- 
indelad 

resultat- 
räkning

  
Nettoomsättning 31 560 31 560
Aktiverat arbete för egen räkning 1 16 333 -16 333 0
Övriga rörelseintäkter/kostnader 2 4 497 -4 497 0
Kostnad för sålda varor -3 168 -793 -3 961
Bruttoresultat 52 390 -16 333 -4 497 -3 168 -793 0 27 599

Övriga externa kostnader 3 -39 575 39 575 0
Personalkostnader 4 -47 842 47 842 0
Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella 
anläggningstillgångar 5 -10 395 10 395 0
Försäljningskostnader -18 632 -18 161 -36 794
Administrationskostnader -9 479 -5 357 -1 229 -16 066
Forsknings- och utvecklingskostnader 16 333 -8 295 -23 530 -9 165 -24 658
Övriga rörelseintäkter 8 654 8 654
Övriga rörelsekostnader -4 157 -4 157
Rörelseresultat -45 422 0 0 0 0 0 -45 422

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i 
intresseföretag
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -192 -192
Summa resultat från finansiella 
poster -192 0 0 0 0 0 -192

Resultat efter finansiella poster -45 614 0 0 0 0 0 -45 614

Skatt på periodens resultat 0 0

Periodens resultat -45 614 -45 614

1 Aktiverat arbete för egen räkning redovisas i och med övergången till funktionsindelad resultaträkning i forsknings- och utvecklingskostnader. 

5 Avskrivningar hänförliga till forsknings- och utvecklingskostnader avser i huvudsak avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

2 Övriga rörelseintäkter/kostnader utgörs av valutakursdifferenser samt av EU-bidrag och andra offentliga stöd. Övriga rörelseintäkter/kostnader kommer i och 
med övergången till funktionsindelad resultaträkning att redovisas som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader. 
3 Övriga externa kostnader har fördelats på kostnad såld vara, försäljningskostnader, administrationskostnader samt forsknings- och utvecklingskostnader. 
Administrationskostnader består t.ex. av kostnader för lokal, revisionskostnader och andra overheadkostnader. 
4 Personalkostnader har fördelats utefter vilken funktion de anställda hade under första halvåret f2020, vilket i moderbolaget huvudsakligen är inom forskning 
och utveckling. I personalkostnader ingår även styrelsearvode vilka fördelats på administrationskostnader. 
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Not 5 Förvärv

Affectiva
Den 17 juni 2021 förvärvade Smart Eye AB 100 procent av aktierna i det amerikanska bolaget Affectiva 
Inc. Affectiva är ett ledande techbolag inom utveckling av Emotion AI och Human Perception AI med 
huvudkontor i Boston, MA samt ytterligare kontor i Kairo, Egypten.

Köpeskillingen uppgick till 73,5 MUSD baserat på Affectivas finansiella ställning. Köpeskillingen består 
delvis av aktier i Smart Eye AB (vederlagsaktier) samt delvis av kontanta medel. 67,5 MUSD betalas 
genom 2 354 668 nyemitterade aktier i Smart Eye och resten betalas kontant. Av de 2 354 668 aktierna 
emitterades 2 015 626 vid tillträdet, av de återstående 339 042 aktierna (de "uppskjutna aktierna") 
kommer 84 301 aktier att emitteras ett år efter tillträdet och de återstående 254 741 kommer att 
emitteras två år efter tillträdet. De uppskjutna aktierna har bokats upp som kort- respektive långfristig 
skuld i bolaget och uppgick per 30 juni 2021 till 20,8 Msek respektive 62,9 Msek. 

Genom att kombinera sina marknadsledande teknologier och två högt kvalificerade och kompletterande 
team kommer Smart Eye och Affectiva gemensamt ta ledande fordonsklassad Interior Sensing AI till 
marknaden. Det sammanslagna bolagets lösningar kommer inte bara öka fordonssäkerheten, 
räddandes människoliv över hela världen, utan även skapa en differentierad mobilitetsupplevelse som 
förbättrar välmående, komfort, och underhållning.

Mot bakgrund av att förvärvet slutfördes sent i kvartalet har förvärvsanalysen inte färdigställts då 
arbetet med förvärvsanalysen fortfarande fortgår. Då förvärvsanalysen ej är klar har de prelmiminära 
övervärdena i sin helhet allokerats till immateriella tillgångar baserat på den initiala utvärdering som 
gjordes vid förvärvstidpunkten. Vid färdigställandet av förvärvsanalysen kan dock denna allokering 
komma att ändras. 

  



Smart Eye Delårsrapport januari – juni 2021 

 25 (26) 

Nyckeltalsdefinitioner 
 

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver (med 
avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
procent av balansomslutningen.  

Rörelseresultat 

Resultatet före finansiella intäkter och 
kostnader samt skatt. 

Rörelsemarginal 

Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens 
nettoomsättning. 

Räntabilitet på totalt kapital 

Resultat efter skatt i förhållande till 
genomsnittligt totalt kapital under perioden. 

Resultat per aktie 

Periodens resultat dividerat med antal 
utestående aktier vid periodens slut 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital dividerat med antal aktier vid 
periodens slut. 

 
Denna information är sådan information som 
Smart Eye AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 26 augusti 2021 kl. 08:30 CET.  

Kalender 
Delårsrapport jul-sep 2021  
22 oktober 2021 
 
Bokslutskommuniké  
okt-dec 2021  
23 februari 2022 

 

Kontakt 
Martin Krantz, VD 
Tel nr 070-329 26 98 
Martin.krantz@smarteye.se 

Anders Lyrheden, CFO 
Tel nr 070-320 96 95 
Anders.lyrheden@smarteye.se

 

 

  

 

  

  

 
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av 
eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser 
en individs intentioner och handlingar. Genom att 
noggrant studera en persons öga, ansikte och 
huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om 
individens medvetenhet och mentala status.  
     
Vår teknik används i nästa generations bilar, i 
kommersiella fordon och för att leda vägen mot nya 
insikter inom bland annat rymd- och flygindustrin 
och neurovetenskaplig forskning. Sedan förvärvet 
av Emotion AI-pionjären Affectiva i juni 2021 
kommer Smart Eye att utvidga vår ledande Driver 
Monitoring-teknik till avancerade lösningar inom 
Interior Sensing för att få en djup, 
människofokuserad förståelse för vad som händer i 
en fordonskupé.  
     
Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, 
men kontor finns även i Tokyo (Japan), Chongqing 
(Kina), Kairo (Egypten), Detroit och Boston (USA) och 
i Tyskland. Vår teknik används världen över av mer 
än 800 partners och kunder, inklusive US Air Force, 
NASA, BMW, Audi, Boeing, Volvo, GM, och Harvard 
University. 
 
Smart Eyes verksamhet är organiserad inom fyra 
affärsområden, Research Instruments, Automotive 
Solutions, Applied AI Systems (AIS) och Media 
Analytics. 
 
Besök www.smarteye.ai för mer information.  
 

mailto:Anders.lyrheden@smarteye.se
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