Niomånadersrapport 2016
Stockholm 2016-11-28

Niomånadersrapport 2016
•
•

Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 0 (2015 KSEK 108)
Periodens resultat uppgick till KSEK -18 576 (2015 KSEK -99)

•
•

I ovan ingår extraordinära nedskrivningar om KSEK -12 263 (2015 KSEK 0) Omvärderad
jämfört med tidigare lämnad halvårsrapport, se avsnitt ”Försäljning och resultat”.
Resultat per aktie: SEK -0,45 (2015 SEK -0,004)

•

Eget kapital per aktie: SEK 0,42 (2015 SEK 0,68)

___________________________________________________________________________________________
Denna rapport avser perioden fram till och med den 30 september 2016. Eyeonid Group AB (publ) rapporterade till allmänheten första
gången i och med halvårsrapporten per 2016-06-30 varför inga jämförelsesiffror anges för motsvarande period 2015. Istället anges siffror
per den sista december 2015 som jämförelse.

VD kommentar
Nu har dryga 9 månader passerat av året och jag haft nöjet att få leda bolaget som VD sedan maj 2016. När jag
tillträdde var mina direktiv från styrelsen tydliga, notera bolaget på relevant lista och lansera tjänsten.
Utan ett bra team av duktiga människor knutna till bolaget hade vi aldrig nått så långt som vi gjort under denna
period och jag kan endast lyfta på hatten och tacka er alla.
Utöver de mål satta av styrelsen har ambitionen hela tiden varit att förbereda bolaget för att snabbt kunna
expandera internationellt tillsammans med våra kunder. Detta innebär inte i första hand att sätta upp kontor
med personal över hela världen utan snarare ur ett legalt och organisatoriskt perspektiv. Då vi inriktar oss på
att distribuera våra tjänster via Partners, som i vissa fall även finns representerade på fler marknader än
Sverige, är det av vikt att vi ska kunna leverera ett globalt erbjudande.
Detta har inneburit att vi under perioden lagt stora resurser på ett flertal nationella och internationella
utredningar gällande personuppgifts- och dataskyddsfrågor med syfte att a) säkerställa att vi följer dagens
gällande lagar och regler samt b) säkerställa våra system för framtida lagändringar. Utifrån nämnda utredningar
har vi gjort förändringar i vår infrastruktur och därmed säkerställt, både tekniskt och legalt, att vi behandlar
känslig data på ett bra sätt. Plattformen är nu uppdelad på flera länder i olika kontinenter och efterföljer det
legala. Jag är övertygad om att alla de investeringar och satsningar vi gör gällande säkerhet, legalt och
compliance ger oss ett försprång gentemot konkurrenter i kombination med att det tryggar våra Partners.
Vad gäller de grundläggande målen är bolaget sedan september noterat på NGM Nordic MTF. Under hösten
har bolaget påbörjat förändringsarbetet med att gå från enbart teknisk utveckling till att nu kommersiellt
erbjuda vår första tjänst, Proaktiv ID-bevakning till marknaden. Vi har sedan tidigare kommunicerat ett ”Letter
of Intent” (LOI) med mySafety Group (mySafety). Vad gäller dialogen med mySafety har den hela tiden varit
mycket bra och vi kan konstatera att vi matchar varandra väldigt väl. Deras kunskap som ledande och drivande
av ID-skyddsfrågor tillsammans med vår digitala kunskap på området bådar för något väldigt gott. Som tidigare
kommunicerats gällde den initiala förhandlingen konsumenter men som nu även kommit att innefatta
företagskunder. Företagskunder hamnar många gånger i skymundan men det är en extremt potentiell marknad
och vi är glada för att mySafety redan i nuläget valt att inkludera denna del i avtalsförhandlingen. Det enda jag i

skrivande stund kan kommentera gällande status i förhandlingarna är att dessa är väldigt långt gångna och att
vi från båda håll arbetar för fullt med att stänga de sista luckorna.
Vi har märkt att intresset för ID-bevakning är väldigt stort men att kunskapen i många fall är mycket lägre än
vad vi kunnat tro. Under hösten har det varit stort medialt intresse kring ID-kapningar och kortbedrägerier.
Detta kulminerade i samband med att SVT i november, efter rapportens period, visade ett reportage som
handlade om hur många svenskars inloggningsuppgifter som finns tillgängligt på Internet. Vidare lät SVT lägga
upp en sökmöjlighet för svenskar att se om deras inloggningsuppgifter fanns med bland de uppgifter de funnit.
Många vanliga svenskar, banker, myndigheter och företag blev chockade och förvånade över att deras
uppgifter fanns med i läckor SVT funnit. Detta är något vi på Eyeonid talat om länge och tack vare att medias
uppmärksamhet ökar kommer medvetandegraden i samhället göra detsamma. Nästa steg är att lära samtliga
att bara för att de ändrat sina uppgifter en gång betyder inte det att deras nya inloggningsuppgifter inte stjäls
imorgon. Vidare är det viktigt för mig att kommentera att de uppgifter SVT har funnit bara är en begränsad del
av alla de uppgifter som finns där ute och varje dag finner vi nya läckta uppgifter. För Eyeonid är det här den
bästa reklamen som vi någonsin kan få och jag är övertygad om att detta öppnar upp ännu fler dörrar för oss.
Som VD får jag många gånger frågan om vilka andra potentiella kunder och partners vi talar med. Svaret är att
självklart talar vi med flera men vi kommer aldrig kommunicera något till marknaden för det att vi antingen
ingått någon form av LOI eller är inne i en avtalsförhandling. Vidare tar jag ett personligt ansvar för att ingen
ska få tillgång till kurspåverkande information före någon annan. Det går att argumentera för att vi borde agera
annorlunda och vara lite mer öppna men detta är det förhållningsätt vi arbetar utifrån.
Under perioden har vi valt att vara överviktade organisatoriskt mot konsultsidan då detta ger oss en möjlighet
att lättare kunna kontrollera våra utvecklingskostnader. Då vi nu ser vart vi är på väg kommer vi börja vikta om
och istället anställa personal vilket i viss mån ger oss en högre risk men lägre kostnad i gengäld.
Till sist vill jag bara tacka alla er aktieägare för att ni precis som vi tror på bolaget och det vi gör. Vi har nu
påbörjat en resa som i varje fall jag som VD kommer göra allt för att den ska bli fantastisk för alla inblandade.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ)

Verksamheten
Eyeonid har under ett par års tid arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet,
som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier av företag samt personlig digital
identitetsdata såsom inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer, vilket möter
ett stort och växande behov. Antalet kortbedrägerier i Sverige ökar lavinartat. Under 2015 anmäldes i Sverige
156 000 ID-stölder/ID-kapningar vilket motsvarar en ökning på 56% jämfört med föregående år. Under 2016
har trenden fortsatt hålla i sig och vi ser inga tydliga tecken på någon minskning. Vidare ger den nya lagen som
infördes den 1 juli 2016 om identitetstöld stöd för att fler anmälningar kan komma att ske.
Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva
tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera,
matcha samt varna kunder när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel
forum på nätet. Med det menar vi att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det
publika indexerade Internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet.

Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en
databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.
Den första tjänsten ur plattformen som presenterats för marknaden är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv IDbevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter,
kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi
funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt
eller finns tillgängliga i fel forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal).
Vid en larmnotifiering skickas även en rekommendation med förslag till åtgärder för kunden. Tjänsten är en
proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före eventuellt brott eller
bedrägeri sker.
Tjänsten, Proaktiv ID-bevakning är den första tjänsten ur den plattform Eyeonid utvecklat och som nu erbjuds
marknaden.
Då Eyonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer lanseringen av tjänsten ske tillsammans
med en sådan vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.

Eyeonid i korthet
Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda, vilande dotterbolaget EyeonID
Intressenter AB. Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.
Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2016 till och med den 30
september 2016. I såväl periodens siffror som i jämförelsesiffror ingår det numera avvecklade dotterbolaget
Eyeonid Technology AB.
Nyheter som är av kurspåverkande karaktär meddelas alltid via enskilda pressmeddelanden och aldrig via
rapporter.

Händelser under perioden
Det första tre kvartalen 2016 har inneburit stora förändringar för Eyeonid. Redan i början av året påbörjades
arbetet med att förbereda koncernen för att göra det möjligt att uppta aktierna i Eyeonid till handel på en
lämplig marknadsplats. I samband med detta har flera extra bolagsstämmor hållits och Eyeonid har kommit att
registreras som ett publikt bolag hos Bolagsverket.
Under perioden har bolaget bland annat stärkt det egna kapitalet, något som har gjorts med hjälp av ett par
mindre kapitalanskaffningar, men också att gjort en ordentlig översyn av de avtal och tjänster som Eyeonid har
haft. En direkt effekt har blivit att två av de konsulter som arbetat löpande för koncernen erbjudits anställning
hos Eyeonid, något de har accepterat. Detta medför att det kommer att gå snabbare för Eyeonid att ta steget
från att ha varit ett utvecklingsbolag till att genomföra sin kommersiella lansering.
I april valde en extra bolagsstämma en ny styrelse om fyra personer bestående av Henrik Sundewall, Dusyant
Patel, Thom Thavenius och Mats Jämterud. Vid det efterföljande styrelsemötet utsågs Henrik Sundewall till
styrelsens ordförande.

I maj 2016 kunde Eyeonid kommunicera att företaget rekryterat en ny verkställande direktör, Daniel
Söderberg. Han är en entreprenör med ett förflutet inom en rad olika branscher och har bland annat varit med
och grundat Front Office Nordic AB som nyligen listades på NGM Nordic MTF. Daniels har utöver detta haft
flera ledande positioner inom teknikbolag, däribland VD för Broaden AB som var verksamma inom Mobile
Media till Managing Director Norden för Distefora Mobile Scandinavia som ingick i Distefora AG, noterade på
Schweiziska börsen.
Under juni 2016 kommunicerade Eyeonid att företaget har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete med IDskyddsförsäkringsbolaget mySafety Group inför sin lansering i höst. Avsikten är att Eyeonid’s tjänst ska ingå i
mySafetys utbud.
mySafety Group arbetar sedan 1999 för att skapa större vardagssäkerhet för alla. Företaget är idag ledande
inom ID-skydd och vardagssäkerhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina. mySafety Group
hjälper sina kunder att bl a skydda sina personuppgifter med ID-skydd som att spärra kort och ID-handlingar.
Avsiktsförklaringen med mySafety Group syftar till att Eyeonid’s ID-skydd ska komplettera mySafetys produkter
med ett proaktivt skydd att erbjudas privatpersoner i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina.
Den 16 juni 2016 inleddes teckningstiden i Eyeonid Group ABs (publ) emission inför planerad notering på NGM
Nordic MTF. Eyeonid hade erhållit teckningsförbindelser om 4 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av den
initiala emissionslikviden, samt garantiåtaganden om 5 500 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av
emissionslikviden.
Eyeonid Group AB (publ) stängde den 14 juli 2016 sin publika nyemission som övertecknades. Emissionen som
uppgick till 9,5 Mkr tecknades till 110 procent. Totalt sett tecknades aktier för ca 10,5 Mkr. Styrelsen har valt
att inte utnyttja den i memorandumet beskrivna övertilldelningsoptionen.
Emissionen omfattade 3 800 000 aktier, vilket innebär att bolaget totalt har 41 575 003 aktier efter emissionen.
Aktiekapitalet har därmed ökat från 944 375,075 kronor till 1 039 375,075 kronor.
Eyeonid Group AB (publ) tillförs i och med nyemissionen KSEK 9 500 före emissionskostnader, vilka uppgick till
cirka KSEK 1 000. Emissionen tecknades av 366 investerare vilket innebär att Eyeonid Group AB (publ) hade ca
420 aktieägare inför den planerade noteringen.
Genom den lyckade emissionen stärks rörelsekapitalet i Eyeonid Group AB (publ). Detta ger utrymme för
fortsatt utveckling av den tekniska plattformen samt rekrytering av säljare och samarbetspartners. Fokus
skiftas nu från utveckling till försäljning av bolagets tjänst.
Den 20 september 2016 togs aktierna i Eyeonid Group AB (publ) upp till handel på NGM Nordic MTF. En
notering är av stor betydelse när det gäller förtroende från kunder och samarbetspartners vilket förväntas öka
till följd av den kvalitetsstämpel på Eyeonid en notering medför. Därtill kommer positiva effekter av ökad
uppmärksamhet från kunder, allmänhet och massmedia såsom ökad kännedom om Eyeonids varumärke och
erbjudande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I oktober 2016 informerades styrelsen för Eyeonid Group AB att Almi Invest sålt sina ägarandelar i företaget.
Transaktionen har gjorts direkt mellan parter och utanför Nordic MTF. Eyeonid har sedan tidigt 2015 haft
förmånen att ha Almi Invest som såddinvesterare och stöd i bolagets utveckling och riktning.
Eyeonid tecknade i juni 2016 en avsiktsförklaring om samarbete med ID-skyddsförsäkringsbolaget mySafety
Group. Under förhandlingen har omfattningen av samarbetet utvidgats till att nu även omfatta mySafetys
företagsmarknad, varvid avtalet inte kunde slutföras under oktober månad som tidigare indikerats.
Målsättningen är ett undertecknat avtal inom en snar framtid.
Eyeonid startade under november ett helägt dotterbolag i USA, Eyeonid Inc. Det amerikanska bolaget ska
hantera Eyeonid’s API-affär men möjliggör också en amerikansk expansion i framtiden. Denna API-lösning läggs
nu i ett eget bolag i USA. Detta är också en del i att legalt och strategiskt förbereda Eyeonid för en global
expansion, men det ger också en grund för Eyeonid att gå in på den amerikanska marknaden. Eyeonid Inc är
upprättat per 14 november och kommer initialt fungera som juridisk enhet utan personell verksamhet. Den
amerikanska marknaden för ID-skyddstjänster är mognare och där kommer Eyeonids API-lösning vara mer
aktuell. Eyeonids strategiska plan är att växa tillsammans med sina kunder och först efter avtal kan det bli
aktuellt med personell verksamhet.

Finansiell översikt
I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende räkenskapsår 2015 och
perioden januari till och med september 2016. I resultaträkningen presenteras jämförelsesiffror som avser
moderföretaget Eyeonid Group AB med org. nr. 559005-9415 och det numera avyttrade dotterföretaget
Eyeonid Technology AB med org. nr. 556976-1447 för perioden då koncernförhållandet uppstod. Bifogat finns
också en proforma resultaträkning som upprättats som om koncernförhållandet inträffat från verksamhetens
start 2014-07-01, detta för att bättre belysa verksamhetens utveckling. Alla jämförelsesiffror i texten nedan
avser resultaträkningen då koncernen uppstod vilket är en förändring jämfört med tidigare lämnad
halvårsrapport då jämförelsesiffrorna hämtats från proforma resultaträkningen.

Försäljning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 0 (2015 KSEK 108), med ett nettoresultat om
KSEK -18 576 (2015 KSEK -99).
Under perioden har Eyeonid avyttrat dotterföretaget Eyeonid Technology AB. Avyttringen skedde av
organisatoriska och administrativa skäl. Innan avyttringen har en inkråmsöverlåtelse skett där Eyeonid
övertagit dotterföretagets tillgångar och skulder till bokförda värden. Därmed har upparbetade värden i
dotterföretaget övertagits av Eyeonid. I och med försäljningen av dotterföretaget har avyttringen resulterat i
en förlust av engångskaraktär om 12 263 Mkr*. I samband med avyttringen beslutade styrelsen och VD i
samråd med revisorn att i enlighet med försiktighetsprincipen skriva ned den goodwill-post som uppstod vid
förvärvet, i sin helhet. Denna nedskrivning har inte inneburit någon kassaflödespåverkan.
*Styrelsen har omvärderat resultateffekten för koncernen avseende försäljningen av dotterföretaget jämfört
med tidigare lämnad halvårsrapport. Omvärderingen har ingen effekt på eget kapital.

Likviditet och finansiering
Den 30 september 2016 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 5 991 (2015 KSEK 150). Koncernen
hade per den 30 september 2016 räntebärande skulder om KSEK 0 (2015 KSEK 0).

Investeringar
Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 4 473 (2015 KSEK 6 838) och avsåg
immateriella anläggningstillgångar med KSEK 4 309 (2015 KSEK 6 286) såsom balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 164 (2015 KSEK 552) såsom inventarier,
verktyg och installationer. Förvärv av dotterbolag har skett med KSEK 50 (2015 KSEK 13 517).

Avskrivningar
Periodens resultat har belastats med KSEK 180 (2015 KSEK 91) i avskrivningar varav KSEK 151 (2015 KSEK 91)
avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, samt KSEK 29 (2015 KSEK 0) avser avskrivningar
hyreskontrakt.

Eget kapital
Per 30 september 2016 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 17 416 (2015 KSEK 17 034).

Aktien
Per den 30 september 2016 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 41 575 003 aktier med ett kvotvärde om
SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.
Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen
EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda
Per den 30 september 2016 hade Eyeonid 4 (4) anställda, utöver det flertal konsulter som är knutna till
Eyeonid.

Ägarstruktur
Per den 30 september 2016 hade Eyeonod Group AB (publ) sju (7) ägare som var och en innehade aktier
motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets
tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen
Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
27 februari 2017 - Bokslutskommuniké 2016
Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
28 november 2016
Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Söderberg
Verkställande direktör
073-422 79 30

Resultaträkning
Koncernen
(KSEK)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa Rörelsens intäkter

2016-01-01
2016-09-30

2015-07-01 2014-07-01
2015-12-31 2015-12-31*
Proforma

659
11
670

108
487
595

253
487
740

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Summa Rörelsens kostnader

-5 514
-1 072
-180
-6 766

-188
-409
-91
688

-3 543
-782
-132
-4 458

RÖRELSERESULTAT

-6 096

-93

-3 717

Resultat från finansiella poster
Resultat andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-12 263
80
-297

1
-7

1
-8

Resultat efter finansiella poster

-18 576

-99

-3 725

-

-

-

-18 576

-99

-3 725

Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT

* I proforma jämförelsetalen ingår dotterföretaget Eyeonid Technology:s resultatutveckling från bolagets start
2014-07-01 för att tydliggöra kärnverksamhetens utveckling. Se avsnitt ”Finansiell översikt”.

Balansräkning
Koncernen
(KSEK)

2016-09-30 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Hyresrätter, tomträtter och liknande
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Summa Immateriella anläggningstillgångar

321
10 246
10 566

12 242
6 286
18 529

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa Materiella anläggningstillgångar

839
839

826
826

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa Finansiella anläggningstillgångar

150
150

112
112

11 555

19 466

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar

2 409
128
2 537

1 186
135
1 320

Kassa och bank

5 991

150

Summa Omsättningstillgångar

8 528

1 470

20 084

20 937

Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Balansräkning
Koncernen
(KSEK)

2016-09-30 2015-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

17 416

17 034

Summa Eget kapital

17 416

17 034

2 072
150
446
2 667

3 057
378
468
3 903

20 084

20 937

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kassaflödesanalys
Koncernen
(KSEK)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta och valutakursförändringar
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

2016-01-01 2015-07-01
2016-09-30 2015-12-31

2014-07-01
2015-12-31*
Proforma

-6 096

-93

-3 717

180
80
-297

91
1
-7

132
1
-8

-6 133

-9

-3 593

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSERESULTAT
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-1 217
-1 235
-8 586

254
-10 321
-10 075

-1 320
3 903
-1 010

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Försäljning av dotterföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella tillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

37
-4 309
-164
-150
-4 586

-6 286
-552
-78
-6 916

-18 529
-958
-112
-19 598

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Omstrukturering i koncernen
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

18 958
55
19 013

17 083
17 083

17 409
3 350
20 759

5 841
150
5 991

93
58
150

150
150

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

* I proforma jämförelsetalen ingår dotterföretaget Eyeonid Technology:s resultatutveckling från bolagets start
2014-07-01 för att tydliggöra kärnverksamhetens utveckling. Se avsnitt ”Finansiell översikt”.

Resultaträkning
Moderbolaget
(KSEK)
Rörelsens intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa Rörelsens intäkter

2016-01-01 2015-03-02
2016-09-30 2015-12-31

659
10
669

-

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-4 663
-753
-100

-99
-

Summa Rörelsens kostnader

-5 515

-99

RÖRELSERESULTAT

-4 846

-99

Resultat från finansiella poster
Resultat andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-13 723
0
-2

0
-

Resultat efter finansiella poster

-18 570

-99

-

-

-18 570

-99

Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT

Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK)

2016-09-30 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter, tomträtter och liknande
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Summa Immateriella anläggningstillgångar

321
10 246
10 566

-

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa Materiella anläggningstillgångar

839
839

-

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa Finansiella anläggningstillgångar

50
150
200

13 517
13 517

11 605

13 517

Kortfristiga fordringar
Fordringar koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar

2 409
128
2 537

3 698
2
3 700

Kassa och bank

5 948

150

Summa Omsättningstillgångar

8 486

3 850

20 091

17 367

Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK)

2016-09-30 2015-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

17 423

17 034

Summa Eget kapital

17 423

17 034

2 072
150
446
2 668

3
310
20
333

20 091

17 367

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kassaflödesanalys
Moderbolaget
(KSEK)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta och valutakursförändringar
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

2016-01-01 2015-03-02
2016-09-30 2015-12-31

-4 846

-99

100
0
-2

0
-

-4 747

-99

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSERESULTAT
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

1 163
2 335
-1 249

-3 700
333
-3 466

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Lämnade aktieägartillskott
Förvärv av dotterbolag
Försäljning andelar i dotterföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella tillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-243
-50
37
-10 596
-910
-150
-11 911

-1 850
-11 667
-13 517

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

18 958
18 958

17 133
17 133

5 798
150
5 948

150
150

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Nyckeltal
Koncernen
(SEK)

2016-01-01 2015-07-01
2016-09-30 2015-12-31

2014-07-01
2015-12-31*
Proforma

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

em
neg
neg
neg

em
neg
neg
neg

em
neg
neg
neg

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad (ggr)

17 416
20 084
17 416
em
87%
0,00%
neg

17 034
20 937
17 034
em
81%
0,00%
neg

17 034
20 937
17 034
em
81%
0,00%
neg

-8 586
-13 172
5 991

-10 075
-16 991
150

-1 010
-20 609
150

-164
-4 309
-50
-

-552
-6 286
-13 517
-

-958
-18 529
-13 517
-

4
4

4
4

4
4

41 575 003
-0,45
0,42

25 000 000
-0,004
0,68

25 000 000
-0,15
0,68

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
Likvida medel (KSEK)
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK)
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av aktier och andelar
MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)
Antalet anställda
DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie
Eget kapital per aktie (SEK)

* I proforma jämförelsetalen ingår dotterföretaget Eyeonid Technology:s resultatutveckling från bolagets start
2014-07-01 för att tydliggöra kärnverksamhetens utveckling. Se avsnitt ”Finansiell översikt”.

Definition av nyckeltal
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Eget kapital vid periodens slut
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder
inklusive latent skatt
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella
tillgångar inklusive likvida medel
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat
med finansiella kostnader

Likvida medel (KSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar
kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar
kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd
Antalet anställda

Medelantalet anställda under perioden
Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)

Antalet utestående aktier vid periodens slut
Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital dividerat med antal aktier

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)

