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Stark återhämtning från Covid – Nya 
spännande perspektiv 
 

Juli - september 2021 
 Nettoomsättningen uppgick till 30,9 (15,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 103% 

jämfört med föregående års motsvarande period, varav 35% var organisk tillväxt.  

 Rörelseresultatet uppgick till -46,8 (-12,8) MSEK. Förvärvet av Affectiva bidrar med -11,2 
MSEK av rörelseresultatet. Avskrivning av övervärdet avseende förvärvet av Affectiva uppgår 
till 18,6 MSEK under kvartalet. 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -46,8 (-12,9) MSEK. 

 Resultat efter skatt per aktie är negativt.  

 Likvida medel uppgick till 326,3 MSEK per sista september.  

 I juli erhölls fyra design wins från en global nordamerikansk biltillverkare. Ordern gäller fyra 
nya bilmodeller på en existerande plattform och har ett beräknat ordervärde om 100 MSEK. 1 
oktober kommunicerades ytterligare en design win med en befintlig japansk kund. Det 
beräknade ordervärdet är 25 MSEK.  

 
 

Januari-september 2021 
 Nettoomsättningen uppgick till 66,0 (46,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 41% jämfört 

med föregående års motsvarande period, varav 19% var organisk tillväxt.  

 Rörelseresultatet uppgick till -87,3 (-57,7) MSEK.  

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -87,3 (-58,0) MSEK.  

 Resultat efter skatt per aktie är negativt.  

 I maj ingick bolaget en överenskommelse att förvärva Affectiva, ett Boston-baserat Emotion 
AI-företag, för 73,5 USD. I samband med förvärvet genomfördes en riktad nyemission om 275 
MSEK.  

 

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 26 augusti 2021.  
 
Det totala estimerade värdet av bolagets hittills kommunicerade 89 (88) design wins uppgår för 
närvarande till 2 275 (2 250) 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 
 

 

 

  

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår
TSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning TSEK 30 898 15 212 65 961 46 772 65 097
Rörelseresultat TSEK -46 755 -12 818 -87 297 -57 729 -77 156
Rörelsemarginal % neg. neg. neg. neg. neg.
Resultat efter skatt TSEK -46 771 -12 854 -87 346 -57 957 -77 557
Resultat per aktie SEK -2,35 -0,85 -4,38 -3,83 -4,66
Räntabilitet på totalt kapital % -4,54 -5,70 -4,54 -19,50 -20,10
Eget kapital per aktie SEK 51,74 12,93 51,74 12,93 21,20
Eget kapital per aktie efter full utspädning SEK 51,12 12,71 51,12 12,71 20,70
Soliditet % 88,34 86,11 88,34 86,11 91,24
Antal aktier 19 929 157 15 118 984 19 929 157 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 19 858 507 15 118 984 18 280 020 15 118 984 16 630 882
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 20 098 507 15 425 851 18 520 020 15 402 517 17 031 082



 

 

VD-kommentar 
Vi är tillbaka och har överträffat de 
aktivitetsnivåer vi låg på före Covid. Alla våra 
affärsområden går mycket bra och vår position 
på marknaden är bättre än någonsin. Vi står 
starka inom Automotive Solutions, det finns en 
uppdämd efterfrågan för vår nya produkt för 
eftermarknaden samtidigt som den snart är 
redo att levereras, och försäljningen av våra 
forskningsprodukter börjar ta fart efter 
pandemin.  

 

Automotive 

Låt oss sätta lite färg på våra befintliga 
produktionsprogram. På grund av 
sekretessavtal kan vi inte prata öppet om de 
flesta av våra biltillverkare, men vi kan lämna 
information i generella termer.  

 Vi har tre biltillverkare där bilar är 
utrustade med vår programvara i 
produktion i Europa, USA, Korea och Kina.  

 Sedan serieproduktionen drog i gång 
under 2018 har vi utrustat mer än en halv 
miljon bilar med Smart Eyes mjukvara. Vi 
närmar oss snabbt totalt en miljon 
levererade system – ett antal vi kommer 
överträffa redan under första halvåret 
2022.  

 Vi räknar med att ytterligare två 
biltillverkare inleder produktion under 
fjärde kvartalet i år, eller senast i början av 
nästa år.  

 Under nästa år kommer vi att lägga till 
produktion i Japan.  

 Majoriteten av de 89 bilmodeller vi vunnit 
hittills kommer att vara i produktion före 
slutet av 2023.  

 
Låt oss nu sätta lite färg på de pågående 
bilupphandlingar vi just nu deltar i. Generellt så 
fortsätter vår konkurrensposition vara mycket 
stark, tack vare vår långa erfarenhet av att 
leverera DMS och eyetracking till 
högkvalificerade kunder under de senaste 22 
åren.  

 Tre av de hittills största upphandlingarna 
av DMS kommer att äga rum under de 
kommande kvartalen. Smart Eye är en 
kraft att räkna med i alla tre. Dessutom 
kommer flera mindre upphandlingar att 
avgöras inom den närmsta tiden.  

 

 

 

 Nästan alla globala biltillverkare kommer 
att upphandla sin första eller andra 
generations DMS under de närmaste åren, 
pådrivna av regulatorisk medvind i Europa 
och snart även i andra delar av världen.  

 Vi står fast vid vår tidigare kommunicerade 
uppskattning att det finns ett beräknat 
livscykelsvärde på minst 10 miljarder SEK i 
de upphandlingar som väntas äga rum 
inom de kommande 18 månaderna, 
inklusive de tre riktigt stora som nämns 
ovan. 

 Vi ser mycket positivt på utsikterna för att 
vinna fler bilmodeller på befintliga 
plattformar. Den japanska design win vi 
nyligen kommunicerade är ett exempel på 
detta.   

 Interior Sensing är en spirande 
marknadsmöjlighet, där 
upphandlingsprocesser snart kommer att 
vara i full sving. Sedan vi slog oss ihop 
med Affectiva befinner vi oss i perfekt 
position för att möta denna utveckling.  

 Vi tror att Interior Sensing rör sig mot att 
integrera flera sensorer i en multimodal 
enhet. Det här är en logisk utveckling av 
flera anledningar: funktionellt, av 
kostnadsskäl, fysisk storlek och avseende 
energiförbrukning. Vi ser redan samma 
trend när det gäller sensorer på utsidan av 
bilen. Smart Eye kommer kontinuerligt att 
utforska denna spännande utveckling och 
hur den kommer gälla fordonsindustrin 
såväl som andra industrier i framtiden.  

 
Även om det är vår huvudsakliga uppgift att 
sälja mjukvara till världens största biltillverkare 
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har vi också affärsområdet AIS, som utvecklar 
ett erbjudande för eftermarknaden och mindre 
fordonstillverkare. Systemet består av en 
kombinerad hårdvara och mjukvara. 
Affärsområdet har ännu inte någon omsättning 
eftersom produktleveranserna inte har dragit 
igång än, undantaget den handfull kunder som 
fått testa tidiga produktionsexemplar. Vi gör 
oss redo att starta produktionen i större skala 
och leverera till kunder tidigt nästa år.  

Research 
 

Från och med tredje kvartalet har vi nu två 
affärsområden som erbjuder produkter till 
forskningskunder. Det första är Research 
Instruments, som har sålt förstklassiga 
eyetrackingsystem till avancerade kunder i 
över 20 år. Under det tredje kvartalet var 
tillväxten 51%.  
Dessutom har vi nya affärsområdet Media 
Analytics, som sedan förvärvet av Affectiva är 
en del av Smart Eye. Huvudverksamheten är 
annonstestning med Emotion AI. Media 
Analytics har också gjort ett starkt kvartal inom 
vilket verksamheten fortsätter återhämta sig 
efter Covid.  

Integrationen av Affectiva 
Ett kvartal har passerat sedan vi förvärvade 
Affectiva. Integrationen pågår för fullt. Även om 
alla aspekter av integrationen inte är slutförda 

än har vi börjat jobba med det viktigaste: 
upphandlingprocesserna av Interior Sensing-
system för kunder inom bilindustrin. Det här 
visar att tidpunkten för sammanslagningen var 
helt rätt. Affectivas fordonsverksamhet 
integreras tätt med Smart Eyes Automotive-
team, medan Media Analytics team verkar mer 
självständigt. Det är glädjande att se vilken 
positiv laganda och energi som har skapats 
inom avdelningarna.   

Slutord 
Pandemin och den efterföljande 
halvledarbristen har påverkat alla i bilindustrin 
negativt. För Smart Eye har det varit ännu mer 
betydelsefullt att vi tack vare regulatorisk 
medvind har sett vår marknad växa och nu till 
och med överträffa nivåerna före Covid. Vi står 
starkare än någonsin förut. Paletten är full av 
färger i bilindustrins produktions- och 
upphandlingsprocesser. Med Affectiva har vår 
verksamhet breddats och vår utveckling av 
Interior Sensing har påskyndats.   

Sammantaget skapar detta spännande utsikter 
för framtiden som får smarta ögon att glittra av 
förväntan. 

 
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   650 175   2 275 

Estimerade intäkter över produktlivscykeln från möjliga 
tillkommande design wins hos befintliga biltillverkare på 
befintliga plattformar 

1 300   2 375 300   3 975  

Estimerade intäkter över produktlivscykeln inkluderande 
nuvarande och möjliga tillkommande design wins hos 
befintliga biltillverkare på befintliga plattformar 

2 750   3 025 475   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 
premiumbil-
tillverkare. 

 

• 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. 

• Design win för en befintlig 
japansk kund. Uppskattat 
ordevärde 25 MSEK.  
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Koncernen 
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 
 
Tredje kvartalet 2021 
Nettoomsättningen för perioden april till juni 
2021 uppgick till 30,9 (15,2) MSEK, vilket är en 
ökning med 103% jämfört med föregående års 
motsvarande period, påverkat av 
konsolideringen av Affectiva. Den organiska 
tillväxten är 35%.  

Nettoomsättningen för affärsområden inom 
Automotive (AS och AIS) var under det tredje 
kvartalet 12,4 MSEK, jämfört med 10,0 MSEK 
under föregående års tredje kvartal, vilket 
motsvarar en ökning med 24%. Ökade 
licensintäkter och fortsatta projektintäkter är 
orsakerna till kvartalets ökade försäljning.  

Inom affärsområdet Research (RI och MA) 
uppgick nettoomsättningen under tredje 
kvartalet till 18,5 (5,2) MSEK. Ökningen på 
256% beror delvis på att Affectivas Media 
Analytics-verksamhet har konsoliderats in i 
koncernens siffror. Den organiska tillväxten 
under kvartalet är dock så hög som 51%, vilket 
än en gång tydligt visar att researchmarknaden 
är på väg tillbaka efter Covid-restriktionerna.  

 
Januari-september 2021  
Nettoomsättningen uppgick till 66,0 (46,8) 
MSEK, vilket innebär en ökning med 41% 
jämfört med föregående års motsvarande 
period, varav 19% var organisk tillväxt.  

Nettoomsättningen för affärsområden inom 
Automotive (AS och AIS) uppgick under årets 
tre första kvartal till 33,5 MSEK, jämfört med 
29,4 MSEK under föregående års tredje 
kvartal. Den ökade försäljningen beror främst 
på ökade licensintäkter.  

Nettoomsättningen för affärsområden inom 
Research (RI och MA) uppgick under årets 
första nio månader till 32,5 (17,4) MSEK, vilket 
innebär en ökning med 87% jämfört med 
föregående års motsvarande period, varav 
26% var organisk tillväxt.  

Resultat 
 
Tredje kvartalet 2021  
Röreslseresultatet för perioden uppgick till        
-46,8 (-12,8) MSEK. Förvärvet av Affectiva 
motsvarar -11,2 MSEK av rörelseresultatet. 
Avskrivning av övervärdet avseende förvärvet 
av Affectiva uppgår till 18,6 MSEK under 
kvartalet. Ökad aktivitet som resultat av den 
avtagande coronapandemin är en annan 
anledning till den ökade förlusten jämfört med 
föregående års tredje kvartal.  
 
Januari-september 2021 
Rörelseresultatet under årets första tre kvartal 
uppgick till -87,3 (-57,7) MSEK. Det förvärvade 
bolaget står för -11,2 MSEK av 
rörelseresultatet.  
 

Finansiell ställning 

Koncernen har förutom likvida medel om 326,3 
MSEK en outnyttjad checkkredit om 5 MSEK. 

Viktiga händelser under 
perioden  

I juli erhölls fyra nya design wins från en stor 
nordamerikansk biltillverkare. Ordern gället 
fyra nya bilmodeller på en existerande 
plattform, med ett beräknat värde på 100 
MSEK, baserat på prognoser för den 
beräknade produktlivscykeln.  

Händelser efter periodens slut 

I oktober kommunicerades ytterligare en 
design win från en befintlig japansk kund. Det 
beräknade ordervärdet är 25 MSEK.  

Moderbolaget 
Intäkter 
 
Tredje kvartalet 2021 
Nettoomsättningen för perioden juli till 
september 2021 uppgick till 20,1 (15,2) MSEK.  



Smart Eye Delårsrapport januari – september 2021 

 9 (26) 

 
Januari-september 2021 
Nettoomsättningen för perioden januari till 
september 2021 uppgick till 55,1 (46,8) MSEK.  

 
Resultat  
 
Tredje kvartalet 2021 
Nettoomsättningen för perioden januari till 
september 2021 uppgick till 17,2 (12,8) MSEK.  

Januari-september 2021 
Nettoomsättningen för årets första tre kvartal 
uppgick till -58,1 (-58,2) MSEK.  

 
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 19,929,157. 
 
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, samt vid en extra bolagsstämma 
den 8 oktober 2021.  
 
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 14 
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 undertecknade 
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 22 oktober 2021 

 

Anders Jöfelt   Lars Olofsson 
Ordförande                         Vice Ordförande 
 
 
Mats Krantz   Magnus Jonsson   
Styrelseledamot  Styrelseledamot  
 
 
Eva Elmstedt   Cecilia Wachtmeister  
Styrelseledamot  Styrelseledamot  
 
 
Martin Krantz 
VD 
 
Smart Eye Aktiebolag (publ) 
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Koncernens resultaträkning i 
sammandrag* 

 
  

TSEK
jul-sep  

2021
jul-sep      

2020
jan-sep   

2021
jan-sep 

2020
Helår    
2020

  
Nettoomsättning 30 898 15 212 65 961 46 772 65 097
Kostnad för sålda varor -2 704 -1 826 -6 805 -5 787 -7 577
Bruttoresultat 28 194 13 386 59 156 40 985 57 520

Försäljningskostnader -19 699 -11 413 -47 879 -47 696 -64 079
Administrationskostnader -18 082 -7 626 -36 565 -23 692 -31 752
Forsknings- och utvecklingskostnader -38 478 -10 405 -67 903 -35 064 -48 077
Övriga rörelseintäkter 1 441 4 318 7 759 12 972 17 328
Övriga rörelsekostnader -131 -1 077 -1 865 -5 234 -8 096
Rörelseresultat -46 755 -12 818 -87 297 -57 729 -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 -16 -36 -49 -228 -256
Summa resultat från finansiella poster -16 -36 -49 -228 -249

Resultat efter finansiella poster -46 771 -12 854 -87 346 -57 957 -77 405

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 -152

Periodens resultat -46 771 -12 854 -87 346 -57 957 -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 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 777 624 125 303 129 597
Materiella anläggningstillgångar 5 200 4 319 4 201
Finansiella anläggningstillgångar 0 25 0
Summa anläggningstillgångar 782 824 129 647 133 798

Varulager 5 237 4 341 5 203

Kundfordringar 21 399 15 585 17 538
Aktuella skattefordringar 2 977 2 434 2 868
Övriga kortfristiga fordringar 12 261 2 887 1 572
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 243 4 795 6 787
Kortfristiga fordringar 52 880 25 701 28 765

Kassa och bank 326 313 67 314 218 701
Summa omsättningstillgångar 384 430 97 356 252 669

SUMMA TILLGÅNGAR 1 167 254 227 003 386 468
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Koncernens balansräkning i 
sammandrag 

 
 

  

TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 1 993 1 512 1 663
Övrigt tillskjutet eget kapital 1 443 809 503 689 677 943
Annat eget kapital -414 662 -309 725 -326 977
Summa eget kapital 1 031 139 195 474 352 627

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 167 500 1 667
Förskott från kunder 2 191 0 0
Leverantörsskulder 11 583 7 084 8 807
Övriga kortfristiga skulder 35 595 2 667 3 293
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 658 19 611 20 074
Kortfristiga skulder 73 194 29 862 33 841

SUMMA EGET KAPIAL OCH SKULDER 1 167 254 227 003 386 468
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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* 179 440 760 440 938

Kvittningsemission* 23 56 498 56 521

Optionsprogram 2018* 16 7 785 7 801
Omräkningsdifferens -339 -339

Årets resultat -87 346 -87 346

Eget kapital 2021-09-30 1 993 1 443 809 -414 662 1 031 139

Aktiekapitalet består av 19 929 157 aktier á kvotvärde 0,1 kr.
*I perioden registrerades inlösen av optionsprogram och aktiekapitalet ökades upp 16 020 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 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
Löpande verksamhet
Rörelseresultat efter avskrivningar -87 297 -57 729 -77 557
Återläggning avskrivningar 36 668 16 124 21 558
Finansiella inbetalningar 0 0 13
Finansiella utbetalningar -49 -228 0
Skatt 0 0 2 231

Förändring rörelsekapital
Förändring lager -34 31 -1 103
Förändring kundfordringar 7 635 -3 851 -5 804
Förändring övriga kortfristiga fordringar -5 493 9 534 6 464
Förändring leverantörsskulder 254 -11 079 -9 356
Förändring övriga kortfristiga skulder -30 902 -2 985 -728
 
Kassaflöde löpande verksamhet -79 218 -50 184 -64 282
 
Investeringsverksamhetet
Immateriella anläggningstillgångar -36 588 -29 648 -38 767
Materiella anläggningstillgångar -1 899 -136 -887
Finansiella anläggningstillgångar -43 804 0 0

Kassaflöde investeringsverksamhet -82 292 -29 784 -39 654

Finansieringsverksamhet
Nyemission 261 250 0 177 176
Optionsprogram 7 802 1 960 1 960
Långfristiga skulder 0 0 -1 667

Kassaflöde finansieringsverksamhet 269 052 1 960 177 469

Omräkningsdifferens 70 -62 -216

Kassaflöde 107 612 -78 070 73 317
Ingående kassa 218 701 145 384 145 384
Utgående kassa 326 313 67 314 218 701
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Moderbolagets resultaträkning i 
sammandrag* 

TSEK
jul-sep  

2021
jul-sep      

2020
jan-sep   

2021
jan-sep 

2020
Helår    
2020

   
Nettomsättning 20 078 15 212 55 141 46 772 65 097
Kostnad för sålda varor -1 489 -1 826 -5 590 -5 786 -7 577
Bruttoresultat 18 590 13 386 49 551 40 986 57 520

Försäljningskostnader -14 573 -11 354 -43 091 -48 148 -63 503
Administrationskostnader -9 422 -7 626 -27 906 -23 692 -31 752
Forsknings- och utvecklingskostnader -13 130 -10 405 -42 554 -35 063 -49 335
Övriga rörelseintäkter 1 441 4 318 7 759 12 972 16 811
Övriga rörelsekostnader -131 -1 077 -1 865 -5 234 -8 096
Rörelseresultat -17 224 -12 758 -58 105 -58 180 -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 -6 -36 -40 -228 -256
Summa resultat från finansiella 
poster -6 -36 -40 -228 -249

Resultat efter finansiella poster -17 230 -12 794 -58 145 -58 408 -78 604

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -17 230 -12 794 -58 145 -58 408 -78 604

*Från och med förs ta  kva rta let 2021 övergår Smart Eye ti l l  att redovisa  enl igt en funktions indelad 
res ultaträkning istä l let för enl igt en kostnads lags indelad resul taträkning. En ändring av 
res ultaträkningens  upps tä l lnings form innebär ett principbyte, vi l ket genomförs  med retroaktiv 
verkan. Därmed har även resul taträkningen för jämförels eperioden 2020 upprä ttats  enl igt en 
funktions indelad uppstä l lnings form. I  not 3 och 4 redogörs  via  "brygga" för övergången från 
kostnads lags indelad ti l l  funktions indelad kostnads redovisning. 
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Moderbolagets balansräkning i 
sammandrag 

 

 
  

TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 144 335 125 303 129 597
Materiella anläggningstillgångar 2 781 4 059 3 980
Finansiella anläggningstillgångar 651 601 1 605 1 580
Summa anläggningstillgångar 798 717 130 967 135 157

Varulager 5 237 4 341 5 203

Kundfordringar 13 118 15 585 17 538
Fordringar hos koncernföretag 22 428 384 29
Aktuella skattefordringar 2 977 2 434 2 868
Övriga kortfristiga fordringar 1 908 2 039 1 572
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 085 4 798 5 745
Kortfristiga fordringar 50 516 25 240 27 752

Kassa och bank 322 823 66 207 218 141
Summa omsättningstillgångar 378 576 95 788 251 096

SUMMA TILLGÅNGAR 1 177 293 226 755 386 253
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Moderbolagets balansräkning i 
sammandrag 

 

TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 993 1 512 1 663
Fond för utvecklingskostnader 133 012 97 637 115 370
Överkursfond 21 914 21 914 21 914

156 919 121 063 138 947
Fritt eget kapital
Överkursfond 1 421 894 481 774 656 028
Balanserad förlust -461 519 -350 311 -365 273
Årets resultat -58 145 -58 408 -78 604
 902 231 73 055 212 151

Summa eget kapital 1 059 150 194 118 351 098

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 167 500 1 667
Förskott från kunder 2 191 0 0
Leverantörsskulder 8 263 7 055 8 773
Skulder till koncernföretag 1 670 1 429 2 063
Övriga kortfristiga skulder 23 804 2 381 2 858
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 126 19 605 19 794
Kortfristiga skulder 55 221 30 970 35 155

SUMMA EGET KAPIAL OCH SKULDER 1 177 293 226 755 386 253
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Moderbolagets förändring i eget 
kapital i sammandrag 

 
 
 
  

TSEK
Share 

capital

Share 
premium 

fund 
(restricted)

Fund for 
development 

costs 
(restricted)

Share premium 
fund 

(unrestricted)

Other 
unrestricted 

equity Total equity

Opening balance 2020-01-01 1 512 21 914 92 156 479 003 -344 019 250 566
New issue 151 177 025 177 176
Option program 2020 1 960 1 960
Fund for development costs 38 740 -38 740
Reversal of fund for development costs -15 526 15 526
Profit/loss for the year -78 604 -78 604
Equity 2020-12-31 1 663 21 914 115 370 656 028 -443 877 351 098

Opening balance 2021-01-01 1 663 21 914 115 370 656 028 -443 877 351 098
New issue* 112 260 823 260 935
Non-cash issue* 179 440 760 440 938
Set-off issue* 23 56 498 56 521
Option program 2018* 16 7 785 7 801
Fund for development costs 30 561 -30 561
Reversal of fund for development costs -12 919 12 919
Profit/loss for the year -58 145 -58 145
Equity 2021-09-30 1 993 21 914 133 012 1 421 894 -519 663 1 059 150

The share capital consists of 19 929 157 shares with a quota value of SEK 0.1. 
*During the period ongoing the option program was redempted and the share capital was increased by SEK 16 020. Also a new 
issue, non-cash issue and a set-off issue was registered and the share capital increased by SEK 313 807,50.
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Moderbolagets kassaflödesanalys i 
sammandrag 

 
  

TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Löpande verksamhet
Rörelseresultat efter avskrivningar -58 105 -58 180 -78 354
Återläggning avskrivningar 17 620 16 124 21 558
Finansiella inbetalningar 0 0 13
Finansiella utbetalningar -40 -228 -262
Skatt 0 0 2 231

Förändring rörelsekapital
Förändring lager -34 31 -1 103
Förändring kundfordringar 4 420 -3 851 -5 804
Förändring övriga kortfristiga fordringar -27 193 9 527 7 008
Förändring leverantörsskulder -511 -10 816 -9 100
Förändring övriga kortfristiga skulder -1 206 -3 411 -945
 
Kassaflöde löpande verksamhet -65 048 -50 805 -64 758
 
Investeringsverksamhetet
Immateriella anläggningstillgångar -30 497 -29 648 -38 767
Materiella anläggningstillgångar -661 -136 -666
Finansiella anläggningstillgångar -68 164 -277 -252

Kassaflöde investeringsverksamhet -99 322 -30 061 -39 685

Finansieringsverksamhet
Nyemission 261 250 0 177 176
Optionsprogram 7 802 1 960 1 960
Långfristiga skulder 0 0 -1 667

Kassaflöde finansieringsverksamhet 269 052 1 960 177 469

Kassaflöde 104 682 -78 906 73 023
Ingående kassa 218 141 145 118 145 118
Utgående kassa 322 823 66 212 218 141
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Not 1 Övergång till funktionsindelad resultaträkning
2020-07-01 - 2020-09-30

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 15 212 15 212
Aktiverat arbete för egen räkning 1 6 015 -6 015 0
Övriga rörelseintäkter/kostnader 2 3 242 -3 242 0
Kostnad för sålda varor -1 461 -365 -1 826
Bruttoresultat 24 469 -6 015 -3 242 -1 461 -365 0 13 386

Övriga externa kostnader 3 -12 529 12 529 0
Personalkostnader 4 -19 029 19 029 0
Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 5 -5 729 5 729 0
Försäljningskostnader -3 062 -8 351 -11 413
Administrationskostnader -4 703 -2 307 -616 -7 626
Forsknings- och utvecklingskostnader 6 015 -3 302 -8 005 -5 113 -10 405
Övriga rörelseintäkter 4 318 4 318
Övriga rörelsekostnader -1 077 -1 077
Rörelseresultat -12 818 0 0 0 0 0 -12 818

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i 
intresseföretag
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -36 -36
Summa resultat från finansiella 
poster -36 0 0 0 0 0 -36

Resultat efter finansiella poster -12 854 0 0 0 0 0 -12 854

Skatt på periodens resultat 0 0

Periodens resultat -12 854 -12 854

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 tredje 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 - 2020-09-30

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 46 772 46 772
Aktiverat arbete för egen räkning 1 22 348 -22 348 0
Övriga rörelseintäkter/kostnader 2 7 739 -7 739 0
Kostnad för sålda varor -4 629 -1 158 -5 787
Bruttoresultat 76 859 -22 348 -7 739 -4 629 -1 158 0 40 985

Övriga externa kostnader 3 -51 572 51 572 0
Personalkostnader 4 -66 892 66 892 0
Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 5 -16 124 16 124 0
Försäljningskostnader -21 163 -26 534 -47 696
Administrationskostnader -14 182 -7 664 -1 845 -23 692
Forsknings- och utvecklingskostnader 22 348 -11 597 -31 536 -14 278 -35 064
Övriga rörelseintäkter 12 972 12 972
Övriga rörelsekostnader -5 234 -5 234
Rörelseresultat -57 729 0 0 0 0 0 -57 729

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i 
intresseföretag
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -228 -228
Summa resultat från finansiella 
poster -228 0 0 0 0 0 -228

Resultat efter finansiella poster -57 957 0 0 0 0 0 -57 957

Skatt på periodens resultat 0 0

Periodens resultat -57 957 -57 957

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 de tre kvartalen 2020, vilket i moderbolaget huvudsakligen är 
inom forskning och utveckling. I personalkostnader ingår även styrelsearvode vilka fördelats på administrationskostnader. 

 



Smart Eye Delårsrapport januari – september 2021 

 23 (26) 

 

Not 3 Övergång till funktionsindelad resultaträkning
2020-07-01 - 2020-09-30

Moderbolagets resultaträking i sammandrag

TSEK
Upply
sning

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 15 212 15 212
Aktiverat arbete för egen räkning 1 6 015 -6 015 0
Övriga rörelseintäkter/kostnader 2 3 242 -3 242 0
Kostnad för sålda varor -1 461 -365 -1 826
Bruttoresultat 24 469 -6 015 -3 242 -1 461 -365 0 13 386

Övriga externa kostnader 3 -12 358 12 358 0
Personalkostnader 4 -19 140 19 140 0
Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 5 -5 729 5 729 0
Försäljningskostnader -2 892 -8 462 -11 354
Administrationskostnader -4 703 -2 307 -616 -7 626
Forsknings- och utvecklingskostnader 6 015 -3 302 -8 005 -5 113 -10 405
Övriga rörelseintäkter 4 318 4 318
Övriga rörelsekostnader -1 077 -1 077
Rörelseresultat -12 758 0 0 0 0 0 -12 758

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i 
intresseföretag
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -36 -36
Summa resultat från finansiella 
poster -36 0 0 0 0 0 -36

Resultat efter finansiella poster -12 794 0 0 0 0 0 -12 794

Skatt på periodens resultat 0 0

Periodens resultat -12 794 -12 794

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 tredje 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 - 2020-09-30

Moderbolagets resultaträking i sammandrag

TSEK
Upply
sning

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 46 772 46 772
Aktiverat arbete för egen räkning 1 22 348 -22 348 0
Övriga rörelseintäkter/kostnader 2 7 739 -7 739 0
Kostnad för sålda varor -4 629 -1 158 -5 787
Bruttoresultat 76 859 -22 348 -7 739 -4 629 -1 158 0 40 985

Övriga externa kostnader 3 -51 933 51 933 0
Personalkostnader 4 -66 982 66 982 0
Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 5 -16 124 16 124 0
Försäljningskostnader -21 525 -26 624 -48 148
Administrationskostnader -14 182 -7 664 -1 845 -23 692
Forsknings- och utvecklingskostnader 22 348 -11 597 -31 536 -14 278 -35 063
Övriga rörelseintäkter 12 972 12 972
Övriga rörelsekostnader -5 234 -5 234
Rörelseresultat -58 180 0 0 0 0 0 -58 180

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i 
intresseföretag
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -228 -228
Summa resultat från finansiella 
poster -228 0 0 0 0 0 -228

Resultat efter finansiella poster -58 408 0 0 0 0 0 -58 408

Skatt på periodens resultat 0 0

Periodens resultat -58 408 -58 408

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 de tre första kvartalen 2020, 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 september 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 andra 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. 
Immateriella tillgångar skrivs av på 10 år. 



Smart Eye Delårsrapport januari – september 2021 

 26 (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. Informationen 
lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 22 oktober 2021 kl. 08:30 CET.  

Kalender 
 
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.  
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