Smart Eye Delårsrapport
1 januari–30 juni 2017

Sammanfattning
andra kvartalet 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 12 114 (10 486) TSEK, vilket motsvarar en ökning med drygt 15%.
• Rörelseresultatet uppgick till –9 306 (–3 867) TSEK, vilket ligger i linje med beslutad expansion
med investeringar i främst personal, marknads- och säljaktiviteter.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till –9 435 (–4 240) TSEK.
• Resultat per aktie är negativt.
• Likvida medel uppgår till 43 244 TSEK per siste juni.
• Under perioden fortlöpte etableringen av säljkontoret i USA enligt plan genom rekrytering av två
mycket erfarna säljare med erfarenhet av avancerad teknisk systemförsäljning.
• Efter periodens utgång erhöll Smart Eye en ny design win från en europeisk premiumbiltillverkare.

Januari–juni 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 19 747 (16 077) TSEK, vilket innebär en ökning med drygt 22%
jämfört med föregående år.
• Rörelseresultatet uppgick till –18 469 (–7 688) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster uppgick till –18 717 (–8 464) TSEK.
• Resultat efter skatt per aktie är negativt.

Finansiellt sammandrag
Apr-jun
Tsek

2017

Jan–jun
2016

Helår

2017

2016

2016

Nettoomsättning

12 114

10 486

19 747

16 077

40 743

Rörelsekostnader

–24 828

–17 987

–44 970

–30 481

66 708
–11 159

–9 306

–3 867

–18 469

–7 688

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultat

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Resultat efter skatt

–9 435

–4 224

–18 717

–8 464

–12 403

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Resultat per aktie efter full utspädning*, SEK

Resultat per aktie*, SEK

—

—

—

—

neg.

Räntabilitet på totalt kapital

—

—

—

—

neg.

Eget kapital per aktie*, SEK

—

—

9,75

6,35

14,13

Eget kapital per aktie efter full utspädning*, SEK

—

—

9,51

6,14

13,71

Soliditet

—

—

9 910 892

6 817 842

9 910 892

6 817 842

8 160 892

10 160 892

7 052 842

10 160 892

7 052 842

8 410 892

Antal aktier*
Antal aktier efter full utspädning*

83%

* Avser helår 2016: inkluderar ej aktier från nyemissionen inför noteringen på Nasdaq First North som genomfördes i december 2016
och som registrerades i januari 2017.
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Kommentar från VD
Andra kvartalet 2017 visar att Smart Eye fortsätter att

presenterats av bilindustrin. I och med detta framsteg kan

utvecklas enligt plan. Tack vare ett intensivt arbete tillsam-

bilföraren i vissa specifika situationer helt överlåta styr-

mans med kunderna, har vi lyckats öka omsättningen med 74%

ningen åt bilen. Det är Smart Eyes ståndpunkt att föraröver-

för affärsområdet Applied Solutions. Efter rapportperiodens

vakning kommer att vare en central del i självkörande bilar

utgång vann vi vår tredje design win.

från och med level 3. Resultatet blir bilar som kan anpassa
rytm och avstånd till andra fordon, men som också är helt

Fordonsindustrin genomför stora investeringar för att

självständigt i vissa trafiksituationer. Systemet innebär ett

utveckla teknik som förbättrar den aktiva säkerheten. Det

stort steg framåt inom trafiksäkerhet.

pågår ett stort antal upphandlingar bland strategiskt viktiga

Arbetet med Smart Eyes två design wins löper enligt plan

fordonstillverkare. De företag som vinner upphandlingarna i

och vi är en attraktiv samarbetspartner tack vare god tillgång

dessa tidiga utvecklingsfaser har goda möjligheter att kunna

till och kunskap om den senaste teknologin inom AI. I augusti

fortsätta att utvecklas tillsammans med OEM. Vi gör bedöm-

erhöll Smart Eye en tredje design win från en OEM inom pre-

ningen att Smart Eye är väl positionerat för att vara ett av de

miumsegmentet som Smart Eye tidigare inte har jobbat med.

företag som nomineras, vilket i sin tur borgar för stabila

Tillsammans med en ledande Tier1-leverantör kommer vi att

intäktsströmmar för affärsområdet Applied Solutions under

leverera ett Driver Monitoring-system till en bilmodell base-

lång tid framåt.

rad på biltillverkarens nästa produktionsplattform. Modellen

Under många år har fordonsindustrin strävat efter att öka

förväntas gå i produktion under 2019.

trafiksäkerheten. Initialt utvecklades passiv säkerhet, vilket

Verksamheten och produkterna inom Research Instruments

innebär att minimera följderna om en olycka inträffar. Idag

gör det möjligt för kunder att mäta, följa och analysera

ligger fokus på att dessutom öka den aktiva säkerheten, vilket

mänskligt beteende i olika intressanta situationer. Utveck-

innebär implementering av system som minskar risken att

lingen inom till exempel universitetsvärlden, rymdforsk-

olyckor över huvud taget ska inträffa. Målet är att trafik

ningen och flygbranschen är positiv och Smart Eye fortsätter

olyckor ska bli något man bara kan läsa om i historieböcker.

att vara en pålitlig leverantör av eye tracking-system som

Men då krävs autonoma bilar.

hjälper kunderna att förstå mänskligt beteende. Den höga

Självkörande bilar definieras i fem nivåer, där level 1 inne-

investeringstakten inom Research Instruments följer den

bär att bilen uppmärksammar föraren på risker och där level 5

långsiktiga Planen. I denna plan ingår det att finnas där våra

innebär att bilen är fullständigt autonom och att ingen inter-

kunder finns, för att kunna ge support och stöd på plats när

aktion av föraren är nödvändig. Ända tills nyligen hade ingen

det behövs. Det är därför vi med glädje hälsar våra första

bil nått högre än level 2, men i år har de första level 3 bilarna

amerikanska medarbetare i Detroit välkomna!
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Koncernen i sammandrag
Intäkter och resultat

Övriga rörelseintäkter som främst är hänförliga till

April–juni 2017

externa forskningsprojekt uppgick till 344 (144) TSEK.

Nettoomsättningen för perioden april till juni 2017 uppgick

A ktiverat arbete för egen räkning uppgick under perioden

till 12 114 (10 846) TSEK, vilket är en ökning på drygt 15%.

till 6 410 (6 572) TSEK.
Bolagets totala intäkter uppgick under perioden till

Ökningen beror främst på ökade projektintäkter i affärs-

26 501 (22 793) TSEK.

området Applied Solutions. Research Instruments utveck-

Rörelseresultatet för januari till juni uppgick till –18 469

lades något sämre jämfört med andra kvartalet förra året
pga order som förskjutits in i kvartal tre utifrån kund

(–7 688) TSEK. Resultatförändringen är främst hänförlig till

önskemål.

den beslutade expansionen genom ökat antal anställda
samt en geografisk expansion.

Övriga rörelseintäkter som främst är hänförliga till

Nettoomsättningen för affärsområdet Applied Solutions

externa forskningsprojekt uppgick till 0 (26) TSEK. Aktiverat
arbete för egen räkning uppgick under perioden till 3 407

uppgår under januari till juni till 10 360 TSEK att jämföra

(3 608) TSEK.

med 6 584 TSEK för motsvarande period 2016. Intensifiering i befintliga projekt ligger bakom ökningen av intäk-

Bolagets totala intäkter uppgick under perioden till

terna.

15 521 (14 119) TSEK.

Nettoomsättningen för affärsområdet Research Instru-

Rörelseresultatet för perioden uppgick till –9 306
(–3 867) TSEK. Resultatförändringen är främst hänförlig

ments uppgår under januari till juni till 9 211 TSEK att jäm-

till den beslutade expansionen genom ökat antal anställda

föra med 9 493 TSEK för motsvarande period 2016. Affärs-

samt en geografisk expansion.

området har utvecklats positivt under första halvåret

Bolaget startade under perioden upp sin verksamhet

jämfört med föregående år och påverkas negativt av kund-

i USA och har under perioden haft begränsade kostnader i

ordrar som på kundens önskemål förskjutits till kvartal tre.

Smart Eye International Inc. Framöver kommer därmed
Finansiell ställning

koncernredovisning att upprättas.

Koncernen hade den 30 juni outnyttjad checkkredit om

Nettoomsättningen för affärsområdet Applied Solutions

7 MSEK.

uppgår under kvartalet till 7 211 TSEK att jämföra med
4 128 TSEK för andra kvartalet 2016. Intensifiering i befint-

Viktiga händelser under perioden

liga projekt ligger bakom ökningen av intäkterna.

Under perioden intensifierades arbetet med etableringen

Nettoomsättningen för affärsområdet Research Instruments uppgår under årets andra kvartal till 4 909 TSEK att

av Smart Eye International Inc., Smart Eyes säljkontor i USA

jämföra med 6 356 TSEK för andra kvartalet 2016. Denna

som är riktat mot den nordamerikanska marknaden. Rekry-

minskning mot samma kvartal föregående år beror på

teringen av två mycket erfarna säljare med lång erfarenhet

kundordrar som på kundens önskemål förskjutits till kvar-

av försäljning av avancerade tekniska systemlösningar

tal tre.

slutfördes.

Januari–juni 2017

att säga upp sig för nya utmaningar.

Under perioden valde bolagets CFO, Ulrika Drotz Molin,
Nettoomsättningen för perioden januari till juni 2017 uppgick till 19 747 (16 077) TSEK, vilket är en ökning på drygt

Medarbetare

22%. Ökningen beror främst på ökade projektintäkter

Medelantalet anställda under perioden april–juni uppgick

i affärsområdet Applied Solutions. Research Instruments

till 48 personer (44), varav 9 (8) kvinnor. Antalet medarbe-

utvecklades något sämre i slutet av perioden jämfört med

tare per siste juni uppgick till 57 personer. Ökningen av

föregående år beroende på kundordrar som på kundens

antalet anställda är hänförlig till främst personal inom

önskemål förskjutits till kvartal tre.

utveckling och försäljning.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

i sammandrag

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i års

Operativa risker

redovisningen för 2016.

I den operativa verksamheten finns riskfaktorer som kan
komma att påverka bolagets affärsmässiga och finansiella

Händelser efter periodens utgång

ställning. Riskerna är förknippade med dels att utveck-

Efter periodens utgång erhöll bolaget en ny design win

lingsverksamheten löper enligt plan och dels att bolaget

från en europeisk premiumbiltillverkare.

kan rekrytera kvalificerad personal i bedömd omfattning.
Aktieinformation

Finansiella risker

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Certified Advisor är

Bolaget är finansierat via aktiekapital och lån. I det fall

Erik Penser Aktiebolag.

bolaget inte generar intäkter i den omfattning och tids
perspektiv som styrelsen bedömer kan ytterligare kapital-

Antal aktier

behov uppstå.

I samband med noteringen på Nasdaq First North i december 2016 gjordes en nyemission som registrerades i januari

I takt med att försäljningen ökar utsätts bolaget för

2017. Antalet aktier uppgår nu till 9 910 892.

ökad valutaexponering då merparten av bolagets försäljning sker i annan valuta än svenska kronor.

Aktiebaserat incitamentsprogram

Marknadsrisker

Bolaget beslutade vid årsstämman den 17 juni 2016 att

Eyetracking är en framväxande teknologi där bolagets

inrätta ett incitamentsprogram riktat till ledande befatt-

produkter idag används inom beteendeanalys och som

ningshavare och personal. Vid fullt utnyttjande av Bolagets

integrerade produkter inom fordonsindustrin. En för

incitamentsprogram kommer det att emitteras 250 000

sening eller utebliven introduktion av eyetracking inom

aktier, vilket leder till en total utspädningseffekt om maxi-

fordonsindustrin kan medföra en risk för lägre tillväxttakt

malt cirka tre procent av aktiekapital och antal röster. Teck-

än f örväntat.

ningskursen för aktier som tecknas med stöd av tecknings-

En mer utförlig beskrivning av bolagets risker och osä-

optionerna är 45 SEK per aktie. Premien per teckningsoption,

kerhetsfaktorer finns att läsa i årsredovisningen för 2016

som har beräknats enligt Black & Scholes modellen, uppgick

på sidan 19.

till 1,40 SEK. Teckning av aktier kan ske under perioden 1
november 2017 till och med den 28 februari 2018. Vid fullt

Transaktioner med närstående

utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets

Under perioden har inga transaktioner med närstående

aktiekapital att öka med 25 000 SEK.

förekommit.
Utdelningspolicy
Redovisningsprinciper

Bolaget är i en utvecklingsfas och eventuella överskott är

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovis-

planerade att återinvesteras i bolagets utveckling.

ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Göteborg den 22 augusti 2017
Styrelsen
Smart Eye Aktiebolag (publ)
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Resultaträkning
Tsek

Kvartal 2 2017

Kvartal 2 2016

Jan–juni 2017

Jan–juni 2016

Helår 2016

12 114

10 486

19 747

16 077

40 743

3 407

3 608

6 410

6 572

13 990

0

26

344

144

816

15 521

14 119

26 501

22 793

55 549

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter mm
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

–10 409

–7 083

–17 837

–10 137

–23 154

Personalkostnader

–11 883

–9 079

–22 400

–16 719

–36 331

Av– och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

–2 536

–1 824

–4 733

–3 625

–7 223

–24 828

–17 987

–44 970

–30 481

–66 708

–9 306

–3 867

–18 469

–7 688

–11 159

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

–129

–372

–248

–776

–1 243

Summa resultat från finansiella poster

–129

–372

–248

–776

–1 243

–9 435

–4 240

–18 717

–8 464

–12 403

0

0

0

0

0

–9 435

–4 224

–18 717

–8 464

–12 403

Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
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Balansräkning
Tsek

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

48 279

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

54 860

42 701

Materiella anläggningstillgångar

4 339

657

713

Finansiella anläggningstillgångar

396

396

396

59 595

43 755

49 388

Varulager

3 035

2 036

2 985

Kundfordringar

9 875

8 165

9 696

Fordringar hos koncernföretag

1 102

124

0

477

371

525

Övriga kortfristiga fordringar

2 187

2 338

11 841

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 948

142

2 953

Kortfristiga fordringar

17 589

11 140

25 014

Kassa och bank

43 244

15 766

62 088

Summa omsättningstillgångar

63 869

28 942

90 087

123 464

72 697

139 475

Summa anläggningstillgångar

Aktuella skattefordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
2017-06-30

Tsek

2016-06-30

2016-12-31

991

793

816

—

3 104

—

20 400

6 572

13 990

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingskostnader
Överkursfond

21 914

21 914

21 914

43 304

32 383

36 720

Fritt eget kapital
Överkursfond

139 737

60 883

139 912

Balanserad vinst

–67 729

–41 500

–48 917

Årets resultat

–18 717

–8 464

–12 403

53 290

10 919

78 592

96 595

43 302

115 312

6 500

8 000

7 500

0

8 817

0

6 500

16 817

7 500

Summa eget kapital
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

625

0

1 471

7 523

2 497

5 067

0

0

0

380

505

380

797

624

733

9 544

8 952

8 512

1 500

0

500

20 369

12 578

16 663

123 464

72 697

139 475

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar

15 000

19 500

15 000

Summa ställda säkerheter

15 000

19 500

15 000

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser
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Förändring i eget kapital
Aktiekapital

Överkursfond
(bundet)

Fond för
utvecklings
kostnader
(bundet)

Ingående balans 2016-01-01

681 784

21 913 575

—

Nyemission

134 305

37 213 096

37 347 401

0

77 090 000

77 090 000

sek

Pågående nyemission, tecknad
och inbetald ej registrerad
Teckningsoptioner 2016

Överkursfond
(fritt)

Övrigt fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

25 259 042

–34 927 092

12 927 309

350 000

Fond för utvecklingskostnader

13 990 292

Årets resultat

350 000
–13 990 292

0

–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

Ingående balans 2017-01-01

816 089

21 913 575

13 990 292

139 912 138

–61 319 929

115 312 165

Nyemission
Pågående nyemission, registrerad

0
175 000

–175 000

Fond för utvecklingskostnader

6 410 000

Årets resultat
Eget kapital 2017-06-30

991 089

21 913 575

20 400 292

0
–6 410 000

139 737 138

–18 717 390

–18 717 390

–86 447 319

96 594 775

Aktiekapitalet består av 9 910 892 aktier á kvotvärde 0,1 SEK.
I perioden registrerades pågående nyemission och aktiekapitalet ökades upp med 175 000 SEK från överkursfond.
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Kassaflödesanalys
2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

–18 469

–7 688

–11 159

4 733

3 625

7 223

Finansiella inbetalningar

0

0

0

Finansiella utbetalningar

–248

–776

–1 243

0

0

0

Tsek

Löpande verksamhet
Rörelseresultat efter avskrivningar
Återläggning avskrivningar

Skatt
Förändring rörelsekapital
Förändring lager
Förändring kundfordringar

–50

–71

–1 020

–178

–1 354

–2 885
–13 017

Förändring övriga kortfristiga fordringar*

7 604

–593

Förändring leverantörsskulder

2 456

–1 724

846

Förändring övriga kortfristiga skulder

1 250

–2 873

–1 277

–2 903

–11 453

–22 533

Kassaflöde löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Immateriella anläggningstillgångar

–10 968

–7 633

–16 636

Materiella anläggningstillgångar

–3 972

–96

–324

Finansiella anläggningstillgångar

0

–25

–25

Kassaflöde investeringsverksamhet

–14 941

–7 755

–16 986

0

38 839

114 787

Långfristiga skulder

–1 000

–4 450

–13 767

Kassaflöde finansieringsverksamhet

–1 000

34 389

101 021
61 503

Finansieringsverksamhet
Nyemisson*
Utdelningar

Kassaflöde

–18 843

15 181

Ingående kassa

62 088

585

585

Utgående kassa

43 244

15 766

62 088

* Avser 2016: I kortfristiga skulder och nyemission ingår en fordran på Erik Penser Bank AB på totalt 10,8 MSEK
för till bolaget ännu ej utbetald del av nyemission från december 2016 som utbetalades i januari 2017.
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Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet

Rörelseresultat

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultatet före finansiella intäkter och kostnader samt skatt.

Resultat per aktie

Räntabilitet på totalt kapital

Periodens resultat dividerat med antal utestående aktier

Resultatet efter skatt i förhållande till genomsnittligt totalt

vid periodens slut.

kapital under perioden.

Eget kapital per aktie

Rörelsemarginal

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsättning.

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

Kalender

Kontakt

Delårsrapport juli–sep

24 oktober 2017

Martin Krantz

Bokslutskommuniké 2017

27 februari 2018

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

Bolaget i korthet
Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking,

Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig

d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar.

som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av

Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och

mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk

Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller

mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom

Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och ana-

branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetrack-

lys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhanda-

ing för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen

håller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon.

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 personbilar hos två globala fordonskoncerner.
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