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Finansiellt sammandrag
Kvartal 4 Jan–dec

Tsek 2016 2015 2016 2015

Nettoomsättning 14 574 11 905 40 743 37 572
Rörelsekostnader 18 444 15 901 66 708 50 358
Rörelseresultat 1 162 794  –11 159  –2 568
Rörelsemarginal, % 8 % 7 % neg. neg.
Resultat efter skatt 938 428  –12 403  –3 863
Resultat per aktie*, SEK 0,1 0,1 neg. neg.
Resultat per aktie efter full utspädning*, SEK — — neg. neg.
Räntabilitet på totalt kapital — — neg. neg.
Eget kapital per aktie*, SEK — — 14,13 1,9
Eget kapital per aktie efter full utspädning*, SEK — — 13,71 1,80
Soliditet — — 83 % 25 %
Antal aktier* 8 160 892 6 817 842
Antal aktier efter full utspädning* 8 410 892 7 167 842

* Inkluderar ej aktier från nyemissionen inför noteringen på Nasdaq First North.   

Smart Eye
Bokslutskommuniké 
Januari–december 2016
sammanFattning Fjärde kvartalet 2016 

• Nettoomsättningen uppgick till 14 574 (11 905) TSEK,  
vilket motsvarar en ökning på 22,4 %.

•  Rörelseresultatet uppgick till 1 162 (794) TSEK, som 
påverkats av 0,8 MSEK hänförliga till noteringen på  
Nasdaq First North.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 938 (428) TSEK.
• Resultat per aktie är 0,1 SEK.
• Likvida medel uppgår till 62 088 TSEK per 31 december.
• Innan jul offentliggjordes Smart Eyes samarbete med 

Autoliv om bilen LIV som visades på CES i Las Vegas i 
januari 2017.

• Bolaget noterades på Nasdaq First North den  
7 december 2016. I samband med detta genomfördes  
en nyemission på 80,5 MSEK.

• Bland viktiga kundkontrakt under perioden inom affärs-
området Research Instruments kan nämnas Honeywell, 
Universitet i Linköping och University of Leeds.

januari–december 2016

•   Nettoomsättningen uppgick till 40 743 (37 572) TSEK,  
vilket motsvarar en ökning på 8,4 %.

• Rörelseresultatet uppgick till –11 159 (–2 568) TSEK,  
som påverkats av 0,8 MSEK hänförliga till noteringen  
på Nasdaq First North.

•   Resultat efter finansiella poster uppgick till   
–12 403 (–3 863) TSEK.

• Resultat per aktie är negativt.
• Under året genomfördes en nyemission på 35,7 MSEK 

genom en s k private placement i maj och en nyemission 
på 80,5 MSEK före emissionskostnader inför noteringen 
på Nasdaq First North.

• Under året inleddes ett samarbete med Neonode om möj-
ligheterna att kombinera eyetracking och touch teknologier.

• Ett samarbete med Omnivision/Osram ledde till en 
utställning av nästa generations hårdvara på JSAE,  
Japanese Society of Automotive Engineer.

kommentar Från vd

under året som gått har vi tagit stora steg från en fokusering 
på forskningskunder till att nu också kunna leverera produkter 
till massmarknaden. i december genomfördes en nyemission på 
80,5 miljoner vilket gav oss förutsättningarna att växa och 
rekrytera säljare, utvecklare och forskare. Fjärde kvartalet 
2016 uppvisade en märkbart högre omsättning än tidigare 
kvartal och även högre än sista kvartalet 2015, vilket i stor 
utsträckning bidrog till ökningen på årsbasis. intresset från 
bilindustrin har gjort att bolaget löpande har omfördelat 
interna resurser för att kunna möta den stigande efterfrågan. 

som effekt ökade affärsområdet applied solutions sin omsätt
ning på årsbasis från 9,2 msek till 16,6 msek. inom affärsområ
det research instruments har verksamheten trots omfördel
ning av interna resurser hållit ställningarna bra med en svag 
minskning av omsättningen på årsbasis från 28,4 till 24,2 msek. 
börsintroduktionen i slutet av året har lagt grunden till att 
bägge affärsområden nu har goda förutsättningar för att växa 
framgent. bolaget står äntligen redo att möta såväl möjlig
heter som utmaningar från en marknad stadd i stark tillväxt.



2   
Smart Eye • Bokslutskommuniké Januari-december 2016

Koncernen i sammandrag
Intäkter och resultat
Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen för perioden oktober till december 
2016 uppgick till 14 574 (11 905) TSEK, vilket är en ökning  
på drygt 22 %. Ökningen beror främst på ökade projekt-
intäkter i affärsområdet Applied Solutions. Övriga rörelse-
intäkter som främst är hänförliga till externa forsknings-
projekt uppgick till 545 (–170) TSEK. Aktiverat arbete för 
egen  räkning uppgick under perioden till 4 488 (4 960) 
TSEK.

Bolagets totala intäkter uppgick under perioden till 
19 606 (16 695) TSEK.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 162 (794) 
TSEK. Resultatförändringen är främst hänförlig till ökade 
intäkter samt expansion och förstärkning av verksam-
heten genom rekryteringar. 

Nettoomsättningen för affärsområde Applied Solutions 
uppgår under fjärde kvartalet till 7,0 MSEK, jämfört med 
4,3 MSEK föregående år. 

Nettoomsättningen för affärsområdet Research Instru-
ments uppgår till 7,6 MSEK för perioden, vilket är samma 
nivå som föregående år.

Januari–december
Nettoomsättningen för januari till december 2016 uppgick 
till 40 743 (37 572) TSEK, en ökning med drygt 8,4 %. Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 816 (16) TSEK och aktiverat 
arbete för egen räkning uppgick till 13 990 (10 203) TSEK.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till  –11 159  
(–2 568) TSEK, varav 0,8 MSEK är hänförliga till noteringen 
på Nasdaq First North. Affärsområde Applied Solutions 
utvecklades väl under året och ökade sin omsättning från 
9,2 till 16,6 MSEK tack vare de integrationsprojekt till for-
donsindustrin som bedrivs i affärsområdet.

Mycket fokus och resurser lades under året på affärsom-
råde Applied Solutions. Trots dessa förutsättningar bibehöll 
affärsområdet Research Instruments sin position på mark-
naden och ökade försäljningstakten under sista kvartalet 
2016. Nettoomsättningen för helåret landade på 24,2 MSEK 
jämfört med 28,4 MSEK för 2015.

Finansiell ställning
Under året genomfördes en nyemission på 35,7 MSEK 
genom en s k private placement i maj och en nyemission 
på 80,5 MSEK före emissionskostnader inför noteringen på 
Nasdaq First North. Denna nyemission säkerställde bola-
gets finansiering av planerad expansion.

Bolaget har samarbetsprojekt med finansiering från EU om 
totalt 3,2 MSEK och under perioden har 1,4 MSEK erhållits.

Jämfört med fjärde kvartalet 2015 har lösen av lån skett 
uppgående till 8,1 MSEK. Koncernen hade vid slutet av året 
en outnyttjad checkkredit om 7 MSEK. 

I kortfristiga fordringar och nyemission ingår en fordran 
på Erik Penser Bank AB på totalt 10,8 MSEK för till bolaget 
ännu ej utbetald del av nyemissionen från december 2016.

Viktiga händelser under perioden
Under perioden noterades Bolaget på Nasdaq First North 
den 7 december 2016 (SEYE). Innan jul offentlig gjordes 
Smart Eyes samarbete med Autoliv om bilen LIV som visa-
des på CES i Las Vegas i januari 2017. Under året inleddes 
ett samarbete med Neonode om möjligheterna att kombi-
nera eyetracking och touch-teknologier. Ett samarbete 
med Omnivision/Osram ledde till en utställning av nästa 
generations hårdvara på JSAE, Japanese Society of Auto-
motive Engineer.

Bolaget tillsatte en ny affärsområdeschef för Research 
Instruments, Solmaz Shahmehr, i december 2016.
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Medarbetare
Medelantalet anställda under perioden januari–december 
uppgick till 42 personer (36), varav 6 (6) kvinnor. Ökningen 
av antalet anställda är hänförlig till främst personal inom 
utveckling och försäljning.

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 utveck-
lingsverksamheten 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 genererar intäkter i den omfattning och tids-
perspektiv som styrelsen bedömer kan ytterligare kapital-
behov uppstå. I takt med att försäljningen ökar utsätts 
bolaget för ökad valutaexponering då merparten av bola-
gets 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 fordons-
industrin kan medföra en risk för lägre tillväxttakt än 
 förväntat.

Transaktioner med närstående
Under perioden har inga transaktioner med närstående 
förekommit.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). 
Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i års-
redovisningen för 2015. 

Händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har bolaget ingått ett samarbete 
med NVIDIA för att leverera loggerkamerasystem  
till Volvo Cars Drive Me-projekt. Efter periodens utgång 
registrerades nyemissionen på 80,5 MSEK som gjordes 
inför noteringen i december 2016.

Aktieinformation
Bolaget är listat på Nasdaq First North. Certified  Advisor är 
Erik Penser Aktiebolag.

Antal aktier
Antalet aktier uppgick före nyemission i samband med 
noteringen på Nasdaq First North till 8 160 892 aktier. Efter 
nyemissionen uppgår antalet aktier till 9 910 892. Nyemis-
sionen registrerades i januari 2017.

Aktiebaserat incitamentsprogram
Bolaget beslutade vid årsstämman den 17 juni 2016 att 
inrätta ett incitamentsprogram riktat till ledande befatt-
ningshavare och personal. Vid fullt utnyttjande av bolagets 
incitamentsprogram kommer det att emitteras 250 000 
aktier, vilket leder till en total utspädningseffekt om maxi-
malt cirka tre procent av aktiekapital och antal röster. 
 Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av 
 teckningsoptionerna är 45 SEK per aktie. Premien per 
 teckningsoption, som har beräknats enligt Black–Scholes-
modellen, uppgick till 1,40 SEK. Teckning av aktier kan ske 
under perioden 1 november 2017 till och med den 28 
februari 2018. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna 
kommer bolagets aktiekapital att öka med 25 000 SEK. 

Utdelningspolicy
Bolaget är i en utvecklingsfas och eventuella överskott är 
planerade att återinvesteras i bolagets utveckling. Styrel-
sen avser inte att lämna förslag till utdelning.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Göteborg den 28 februari 2017

Styrelsen
Smart Eye Aktiebolag (publ)



4   
Smart Eye • Bokslutskommuniké Januari-december 2016

Tsek
Kvartal 4  

2016
Kvartal 4  

2015
Helår 
2016

Helår 
2015

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 14 574 11 905 40 743 37 572
Aktiverat arbete för egen räkning 4 488 4 960 13 990 10 203
Övriga rörelseintäkter 545  –170 816 16
Summa rörelseintäkter mm 19 606 16 695 55 549 47 790

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  –6 088  –6 337  –23 154  –17 512
Personalkostnader  –10 531  –8 047  –36 331  –27 062
Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar  –1 825  –1 517  –7 223  –5 785
Summa rörelsens kostnader  –18 444  –15 901  –66 708  –50 358

Rörelseresultat 1 162 794  –11 159  –2 568

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resulatatposter 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter  –225  –366 –1 243  –1 295
Summa resultat från finansiella poster  –225  –366 –1 243  –1 295

Resultat efter finansiella poster 938 428  –12 403  –3 863

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat 938 428  –12 403  –3 863

Resultaträkning
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Tsek 2016 2015

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 48 279 38 577
Materiella anläggningstillgångar 713 678
Finansiella anläggningstillgångar 396 371
Summa anläggningstillgångar 49 388 39 626

Varulager 2 985 1 965

Kundfordringar 9 696 6 811
Fordringar hos koncernföretag 0 124
Aktuella skattefordringar 525 465
Övriga kortfristiga fordringar 11 841 824
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 953 969
Kortfristiga fordringar 25 014 9 193

Kassa och bank 62 088 585
Summa omsättningstillgångar 90 087 11 744

SUMMA TILLGÅNGAR 139 475 51 369

Balansräkning
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Balansräkning
Tsek 2016 2015

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 816 682
Överkursfond 21 914 21 914
Fond för utvecklingskostnader 13 990 —

36 720 22 595

Fritt eget kapital
Överkursfond 139 912 25 259
Balanserad vinst  –48 917  –31 064
Årets resultat  –12 403  –3 863

78 592  –9 668

Summa eget kapital 115 312 12 927

Obeskattade reserver 0 0

Övriga skulder till kreditinstitut 7 500 8 000
Övriga långfristiga skulder 0 13 267
Långfristiga skulder 7 500 21 267

Förskott från kunder 1 471 0
Leverantörsskulder 5 067 4 221
Checkräkningskredit 0 4 316
Skulder till koncernföretag 380 505
Övriga kortfristiga skulder 733 444
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 512 7 690
Övriga skulder till kreditinstitut 500 0
Kortfristiga skulder 16 663 17 175

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 139 475 51 369

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar 15 000 19 500
Summa ställda säkerheter 15 000 19 500

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tsek
Aktie- 

kapital
Överkursfond 

(bundet)

Fond för 
utvecklings-

kostnader  
(bundet)

Överkursfond 
(fritt)

Övrigt fritt  
eget kapital

Summa  
eget kapital

Ingående balans 2015-01-01 681 784 21 913 575 25 259 042  –31 064 400 16 790 001
Årets resultat  –3 862 692  –3 862 692
Eget kapital 2015-12-31 681 784 21 913 575 — 25 259 042  –34 927 092 12 927 309

Ingående balans 2016-01-01 681 784 21 913 575 — 25 259 042  –34 927 092 12 927 309
Nyemission 134 305 37 213 096 37 347 401
Pågående nyemission, tecknad  
och inbetald ej registrerad 77 090 000 77 090 000
Teckningsoptioner 2016 350 000 350 000
Fond för utvecklingskostnader 13 990 292  –13 990 292 0
Årets resultat  –12 402 545  –12 402 545
Eget kapital 2016-12-31 816 089 21 913 575 13 990 292 139 912 138  –61 319 929 115 312 165

Aktiekapitalet består av 8 160 892 aktier á kvotvärde 0,1 SEK.
Efter balansdagens slut registrerades pågågende nyemission och aktiekapitalet består då av 9 910 892 aktier á kvotvärde 0,1 SEK.

Förändring i eget kapital
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Tsek 2016 2015

Löpande verksamhet
Rörelseresultat efter avskrivningar  –11 159  –2 568 
Återläggning avskrivningar 7 223 5 785 
Finansiella inbetalningar 0 0 
Finansiella utbetalningar  –1 243  –1 295 
Skatt 0 0

Förändring rörelsekapital
Förändring lager  –1 020 178 
Förändring kundfordringar  –2 885 677 
Förändring övriga kortfristiga fordringar* –13 017  –909 
Förändring leverantörsskulder 846 1 397 
Förändring övriga kortfristiga skulder  –1 277  –264 

Kassaflöde löpande verksamhet –22 533 3 000 

Investeringsverksamhet
Immateriella anläggningstillgångar  –16 636  –14 385 
Materiella anläggningstillgångar  –324  –329 
Finansiella anläggningstillgångar  –25 0 

Kassaflöde investeringsverksamhet  –16 986  –14 714 

Finansieringsverksamhet
Nyemisson* 114 787 0 
Utdelningar — —
Långfristiga skulder  –13 767 12 267 

Kassaflöde finansieringsverksamhet 101 021 12 267 

Kassaflöde 61 503 554 
Ingående kassa 585 32 
Utgående kassa 62 088 585 

*   I kortfristiga fordringar och nyemission ingår en fordran på Erik Penser Bank AB på totalt  
10,8 MSEK för till bolaget ännu ej utbetald del av nyemissionen från december 2016.

Kassaflödesanalys



Kalender

Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 

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. 
 
Utdelning per aktie 
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier 
vid utdelningstillfället. 

Delårsrapport jan–mars 2017  25 april 2017
Årsredovisning 2016 vecka 14
Årsstämma  27 april 2017 

Nyckeltalsdefinitioner

Martin Krantz
VD
Tel nr 070–329 26 98
Martin.krantz@smarteye.se

Kontakt

Smart Eye AB • Första Långgatan 28B • SE-413 27 Göteborg
Tel +46 31 60 61 60

org. nr: 556575-8371
www.smarteye.se

Rörelseresultat
Resultatet före finansiella intäkter och kostnader och  
skatter.

Räntabilitet på totalt kapital
Resultatet efter skatt i förhållande till genomsnittligt totalt 
kapital under perioden. 

Rörelsemarginal
Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens netto-
omsättning. 

Bolaget i korthet 
smart eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, 
d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. 
bolaget har idag två affärsområden, research instruments och 
applied solutions. inom research instruments tillhandahåller 
smart eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och 
analys av mänskligt beteende. inom applied solutions tillhan
dahåller smart eye eyetrackingmjukvara för integration i for
don. 

smart eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig 
som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av 
mänskligt beteende. detta tack vare en avancerad teknisk 
mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom 
branschen. smart eye satsade tidigt på att utveckla eyetrack
ing för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen 
som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever 
upp till fordonsindustrins omfattande krav. smart eye har för 
närvarande två design wins avseende serieleverans till per
sonbilar hos två globala fordonskoncerner.


