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Halvårsrapport 2016
•

Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 0 (2015 KSEK 253)

•

Periodens resultat uppgick till KSEK -16 337 (2015 KSEK -3 725)

•

I ovan ingår extraordinära nedskrivningar om KSEK -13 723 (2015 KSEK 0)

•

Resultat per aktie: SEK -0,43 (2015 SEK -0,15)

•

Eget kapital per aktie: SEK 0,31 (2015 SEK 0,68)

___________________________________________________________________________________________
Denna rapport avser perioden fram till och med den 30 juni 2016. Efter rapportdatumet har Eyeonid Group AB (publ) avslutat en övertecknad
nyemission om 3 800 000 aktier som tillför koncernen KSEK 9 500 före emissionskostnader. Eyeonid Group AB (publ) har aldrig tidigare
rapporterat halvårsrapporter till allmänheten varför inga jämförelsesiffror anges för motsvarande period 2015. Istället anges siffror per den
sista december 2015 som jämförelse.

VD kommentar
Vid ingången av perioden var målen tydliga för 2016, notera bolaget på relevant för bolaget lista samt lansera tjänsten.
Det har inneburit hårt arbete och många utmaningar som nu efter periodens utgång kan börjar ge skörd. Vidare kan vi
konstatera att det område Eyonid arbetar med, ID-skydd, ID-kapning samt ID-stölder har hamnat högt på agendan för
såväl myndigheterna som hos gemene man. Trenden är tydligare än någonsin och vi ser inga tecken på avmattning
gällande antalet ID-bedrägerier samt ID-stölder. Efter vårens extrema volymer av läckta uppgifter i form av bl a
inloggningsuppgifter och kreditkort är vår bedömning att ID-stölderna kommer fortsätta öka. Bara under de senaste
månaderna talar vi om över en halv miljard inloggningsuppgifter som cirkulerar på svarta marknaden. I Sverige kom
nyligen siffror ut som visar att det sker någon form av ID-stöld eller bedrägeri var tredje minut.
Fokus under perioden har varit att färdigställa den tekniska IT-plattformen som är grunden i bolaget, kombinerat med
att förbereda bolaget inför en kommande notering. Det har resulterat i att bolaget numera har en helt ny styrelse, VD
samt att bolaget står i slutfasen av en notering på NGM MTF. Enkelt sagt skulle jag kunna förklara det som att bolaget
har gått från ett renodlat entreprenörlett företag till att nu vara strukturerat och förberett inför en kommande notering
samt lansering av bolagets tjänster. Vi viktar nu om bolaget från att i huvudsak fokusera på teknisk utveckling till att ta
ut våra produkter och tjänster såväl nationellt i Sverige som internationellt.
Daniel Söderberg

Verksamheten
Eyeonid har under ett par års tid arbetat med att utveckla en unik tjänst inom IT-säkerhet, som handlar om att
förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier av personlig digital data såsom inloggningsuppgifter, kreditkort
och personnummer, 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. För årets första sex månader har trenden fortsatt och siffror visar på en ökning om 42%.
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 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 det s.k. 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.
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Bolagets första tjänst som kommersiellt lanseras hösten 2016 är larmtjänst som varnar kunder om vi funnit just denna
persons inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter eller personnummer tillgängliga online i fel forum online. Kunden
kommer omedelbart bli notifierad via mail och/eller SMS. Det är en proaktiv ID-skyddstjänst där syftet är att kunden
skall hinna agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker. Kunden får vid larm en rekommendation om att antingen
byta inloggningsuppgifter, spärra sitt kreditkort alternativt vara vaksam över/eller spärra sitt personnummer.
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 juni 2016. I såväl
periodens siffror som i jämförelsesiffror ingår det numera avvecklade dotterbolaget Eyeonid Technology AB.

Händelser under perioden
Det första halvåret 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.
Henrik Sundewall, B.Sc. Economics från IHM Business School i Stockholm. Han har mer än 25 års erfarenhet inom
affärsutveckling, ekonomi och försäljning. Tidigare roller innefattar CFO, CEO och affärsutvecklingschef inom bolag som
ICL/Fujitsu, Modern Times Group, MTG AB (Kinneviksfären) och Swilkenbridge Group. Mångårig internationell
erfarenhet, både från börsnoterade bolag såväl som privatägda bolag. Har haft flertal uppdrag från professionella
investeringsfonder, primärt avseende affärsutveckling, ledarskap och finansiering. Han arbetar i dag som Verkställande
direktör för Cefour Wine & Beverage AB (publ).
Dusyant Patel B.Sc., Economics and Marketing har bland annat bedrivit studier vid London School of Economics and
Political Science, U. of London. Master of Business Administration (MBA), National University, San Diego USA samt
högre studier vid Columbia Business School, USA. Dusyant Patel arbetar sedan 2016 som COO på Radio Innovation med
ansvar för AsiaPac, Africa and LATAM. Senior representative Match-Maker Ventures. Han har innehaft ledande
befattningar på Catchingo, Parkone, Thriump Media, Visualeyes, Cathcngo, MoSync AB, Mobispine AB (publ) samt
Ericsson. 2015 var han med och etablerade Telia-koncernens egen investeringsverksamhet, Purple+ med inriktning på
startups.
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Thom Thavenius, IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm. Filosofie Magister Stockholms Universitet
med inriktning på samhällsvetenskap och internationella relationer. Thom Thavenius har studerat engelska och
Internationella relationer vid London City University. Studier i Östeuropakunskap och ryska vid Uppsala Universitet.
Utbildad vid Flygvapnets underrättelseskola och Flygvapnets Officershögskola. Han arbetar sedan 2011 som
affärsområdeschef på Scandinavian Risk Solutions, SRS. Thom Thavenius har tidigare haft befattningar inom
Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen, Utrikesdepartementet, Tullverket och Säkerhetspolisen. Han har även arbetat
som underrättelseanalytiker åt FN:s krigsförbrytartribunal, ICTY, i Haag.
Mats Jämterud är en entreprenör med över 25 års erfarenhet av konceptutveckling, försäljning och strategisk
marknadsföring både i Sverige och internationellt för varumärken som ABSOLUT, Disney, Electrolux och Ericsson.
Tidigare ägare och VD för tre större kommunikationsbyråer samt en av grundarna till fastighetsbolaget Arlandastad
Holding. Mats Jämterud driver idag egen konsultverksamhet inom strategisk marknadsföring och event.
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. Innan dess har han arbetat inom råvarusektorn i USA, främst med
fokus på olja och naturgas.
Daniel Söderberg har tidigare varit Managing Director norden för Distefora Mobile AG, en del av den då schweiziskt
börsnoterade koncernen Distefora AG. Därefter var Daniel Söderberg med och startade Broaden AB, där han var VD
under tiden 2002 till och med 2009. Broaden AB arbetade direkt eller indirekt som leverantörer av Mobile Media till
medie- och telekomföretag som TV3, ZTV, TV4, Kanal 5, SVT, Tele2, Telia och Telenor, Nokia.
Den 16 juni 2016 inleddes teckningstiden i Eyeonid Group ABs (publ) emission inför planerad notering på NGM Nordic
MTF. Eyeonid hade erhållit tecknings- förbindelser om 4 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av den initiala
emissionslikviden, samt garantiåtaganden om 5 500 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden.
Huvudmotivet med erbjudandet var att säkerställa finansiering av Eyeonids fortsatta utvecklings- och
kommersialiseringsaktiviteter för att på sikt kunna realisera en positiv avkastning. Bolagets styrelse bedömer att de
medel som tillförs genom erbjudandet dels möjliggör en viss expansions- och utvecklingstakt, dels är tillräckliga för att
möta Eyeonids kapitalbehov under minst tolv (12) månader från estimerat listningsdatum för Eyeonids aktie.
En notering är också 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.
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 IDskydd 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 IDhandlingar.
Eyeonid utvecklar ett ID-skydd som larmar kunden så fort Eyeonid funnit kundens inloggningsuppgifter, ID-handlingar
eller kortuppgifter i fel forum online, varpå kunden kan agera på att uppgifterna hamnat i orätta händer. Lansering av
tjänsten kommer att ske i höst.
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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.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
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 kommer därmed att öka 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 beräknas uppgå till
cirka KSEK 1 000. Emissionen tecknades av 366 investerare vilket innebär att Eyeonid Group AB (publ) vid den
kommande noteringen har cirka 420 aktieägare.
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 inom ID-skydd som larmar kunden så fort Eyeonid funnit
inloggningsuppgifter, ID-handlingar eller kortuppgifter på obehöriga forum online, varpå kunden kan agera på att
uppgifterna hamnat i orätta händer. Lansering av tjänsten kommer att ske under hösten 2016.

Försäljning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 0 (2015 KSEK 253), med ett nettoresultat om
KSEK -16 337 (2015 KSEK -3 725).
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. Därmed har upparbetade värden i dotterföretaget övertagits av Eyeonid. I och med försäljningen
av dotterföretaget har avyttringen resulterat i en bokföringsmässig förlust av engångskaraktär om 13,7 Mkr. Den
goodwill post som uppstod vid förvärvet av Eyeonid Technology AB har där med nedskrivits till fullo. Denna
nedskrivning har inte inneburit någon kassaflödespåverkan.

Likviditet och finansiering
Den 30 juni 2016 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 1 337 (2015 KSEK 150). Koncernen hade per den 30
juni 2016 räntebärande skulder om KSEK 0 (2015 KSEK 0).

Investeringar
Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 2 113 (2015 KSEK 19 487) och avsåg immateriella
anläggningstillgångar med KSEK 2 080 (2015 KSEK 18 529) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad
avser materiella anläggningstillgångar KSEK 33 (2015 KSEK 958) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv
av dotterbolag har skett med KSEK 50 (2015 KSEK 13 517).

Avskrivningar
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Periodens resultat har belastats med KSEK 96 (2015 KSEK 132) i avskrivningar varav KSEK 96 (2015 KSEK 132) avser
avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 0 (2015 KSEK 0) avser avskrivningar på tidigare års
balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt KSEK 0 (2015 KSEK 0) avser avskrivning av goodwill.

Eget kapital
Per 30 juni 2016 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 11 615 (2015 KSEK 17 034). Efter rapportperiodens slut har
bolaget avslutat en övertecknad nyemission som tillför Eyeonid Group AB (publ) KSEK 9 500 under det tredje kvartalet
2015.

Aktien
Per den 30 juni 2016 var aktiekapital i Eyeonid fördelat på 37 775 003 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga
aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.
Efter rapportdatumet har Eyeonid Group AB (publ) avslutat en övertecknad nyemission. Emissionen omfattade 3 800
000 aktier, vilket innebär att bolaget totalt har 41 575 003 aktier efter emissionen. Aktiekapitalet kommer därmed att
öka 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 beräknas uppgå till
cirka KSEK 1 000. Emissionen tecknades av 366 investerare vilket innebär att Eyeonid Group AB (publ) vid den
kommande noteringen har ca 420 aktieägare.
Per rapportdatumet handlades aktierna i Eyeonid inte publikt. Bolagets styrelse har emellertid ansökt om att uppta
aktierna i Eyeonid till handel på NGM Nordic MTF. Målsättningen är att handeln skall kunna påbörjas under det tredje
kvartalet 2016. Handeln kommer att ske under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482.

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

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

Utsikter för bokföringsåret 2016
Styrelsen för Eyeonid bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att färdigställa en stark produktfamilj.
Framtidsutsikterna är goda med de framsteg om gjorts under perioden och med de investeringar inom försäljning,
produktion och produktutveckling som görs under året. Styrelsen väljer emellertid att inte gå ut med någon prognos
för kommande period.

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
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Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
28 november 2016
27 februari 2017

Kvartalsrapport tre
Bokslutskommuniké 2016

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
25 augusti 2016
Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Söderberg
Verkställande direktör
073-422 79 30

Detta är Eyeonid
Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller
finansiell säkerhet funnits av Eyeonid tillgängligt på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter, både
för att möjliggöra integration mot B2B och direkt till B2C. Bolaget startades 2014 och lanseras kommersiellt under hösten
2016.
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Resultaträkning
(KSEK)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag
Summa Rörelsens intäkter

2016-01-01 2015-01-01
2016-06-30 2015-12-31

0
362
0
362

253
487
0
740

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

0
-2 074
-591
-96

0
-3 543
-782
-132

Summa Rörelsens kostnader

-2 762

-4 458

RÖRELSERESULTAT

-2 399

-3 717

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

80
-296
-13 723

1
-8
0

Resultat efter finansiella poster

-16 337

-3 725

0
0

0
0

-16 337

-3 725

Skatt på periodens resultat
Omtaxering tidigare resultat
PERIODENS RESULTAT

Denna rapport avser perioden fram till och med den 30 juni 2016. Efter rapporten har Eyeonid Group AB (publ)
en övertecknad nyemission om 3 800 000 aktier som tillför koncernen KSEK 9 500 före emissionskostnader.
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Balansräkning
(KSEK)
TILLGÅNGAR
Pågående nyemission
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar
Summa Immateriella anläggningstillgångar

2016-06-30 2015-12-31

0
8 367
8 367

12 242
6 286
18 529

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa Materiella anläggningstillgångar

762
762

826
826

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar
Summa Finansiella anläggningstillgångar

150
150

112
112

9 279

19 466

0
0

0
0

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

0
0
1 665
119
1 784

0
0
1 186
135
1 320

Kassa, bank

1 337

150

Summa Omsättningstillgångar

3 121

1 470

12 400

20 937

Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Summa Varulager

SUMMA TILLGÅNGAR

Denna rapport avser perioden fram till och med den 30 juni 2016. Efter rapporten har Eyeonid Group AB (publ)
en övertecknad nyemission om 3 800 000 aktier som tillför koncernen KSEK 9 500 före emissionskostnader.
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Balansräkning
(KSEK)

2016-06-30 2015-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

11 615

17 034

Summa Eget kapital

11 615

17 034

Uppskjuten skatteskuld

0

0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa Långfristiga skulder

0
0

0
0

0
0
665
42
79
785

0
0
3 057
378
468
3 903

12 400

20 937

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Pågående arbeten för annans räkning
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Denna rapport avser perioden fram till och med den 30 juni 2016. Efter rapporten har Eyeonid Group AB (publ)
en övertecknad nyemission om 3 800 000 aktier som tillför koncernen KSEK 9 500 före emissionskostnader.
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Kassaflödesanalys
(KSEK)

2016-01-01 2015-01-01
2016-06-30 2015-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd skattekostnad
Erhållen ränta
Erlagd ränta och valutakursförändringar
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

-2 399
96
0
80
-296

-3 717
132
0
1
-8

-2 518

-3 593

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSERESULTAT
Ökning (-) /minskning (+) varulager
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder
Ökning (+) / minskning (-) av lån
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

0
-464
-3 117
0
0
-6 100

0
-1 320
3 903
0
0
-1 010

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Återbetald deposition
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förändring finansiella tillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

37
-33
0
-2 080
-150
-2 227

0
-958
0
-18 529
-112
-19 598

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Checkräkningskredit
Lån
Erlagda emissionskostnader
Omstrukturering i koncernen
Nyemission
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0
0
0
55
9 458
9 513

0
0
0
20 759
20 759

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

1 186
150
1 337

150
0
150

Denna rapport avser perioden fram till och med den 30 juni 2016. Efter rapporten har Eyeonid Group AB (publ)
en övertecknad nyemission om 3 800 000 aktier som tillför koncernen KSEK 9 500 före emissionskostnader.
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Nyckeltal
2016-01-01 2015-01-01
2016-06-30 2015-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

-100,0%
neg
neg
neg

-90,8%
neg
neg
neg

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

11 615
12 400
11 615
0
0,04
94%
0,00%
neg

17 034
20 937
17 034
0
0,06
81%
0,00%
neg

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
Likvida medel (KSEK)

-6 100
-8 326
1 337

-1 010
-20 609
150

INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK)
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av aktier och andelar

-33
-2 080
0
37
0

-958
-18 529
0
0
0

4
91
4

4
185
4

MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)
Antalet anställda
DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie
Eget kapital per aktie (SEK)

37 775 003 25 000 000
-0,43
-0,15
0,31
0,68

Denna rapport avser perioden fram till och med den 30 juni 2016. Efter rapporten har Eyeonid Group AB (publ)
en övertecknad nyemission om 3 800 000 aktier som tillför koncernen KSEK 9 500 före emissionskostnader.
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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)
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