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DEL ÅRSR APPORT
APRIL – JUNI 2017

Perioden i sammandrag

1 april – 30 juni 2017
›
›
›
›
›
›

Faktureringen uppgick till 8,9 MSEK (9,3).
Omsättningen uppgick till 9,4 MSEK (8,6), varav aktiverat arbete stod för 1,5 MSEK (1,2).
Bruttomarginalen uppgick till 78,8 procent (81,9).
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1,3 MSEK (0,6).
Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (-0,6).
Bolaget har fortsatt omstruktureringsarbetet och kostnadsbesparingsprogram.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
› Extra bolagsstämman den 27:e juli beslutade om byte av företagsnamn till Irisity AB (publ).
› Bolaget har från och med den 31:e juli ny Certified Adviser (CA), Erik Penser Bank.

1 januari – 30 juni 2017
›
›
›
›
›
›

Abonnemangsstocksvärdet uppgår till 232 MSEK (245).
Faktureringen uppgick till 13,8 MSEK (14,8).
Omsättningen uppgick till 14,2 MSEK (14,4), varav aktiverat arbete stod för 2,1 MSEK (2,3).
Bruttomarginalen uppgick till 79,1 procent (79,8).
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -2,9 MSEK (0,2).
Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (-2,2).
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Irisity i korthet
Irisity utvecklar och levererar intelligent
bevakningsteknologi. Bolagets patenterade
videoanalysalgoritmer är självlärande system med
artificiell intelligens baserad på forskning vid
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete
med ledande internationella larmcentralsnätverk,
skräddarsyr Irisity bevakningen att förebygga
skadegörelse, intrång, stöld och brand. Irisity
levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst,
Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning
dygnet runt, där garanti alltid lämnas för att väktare
endast skickas vid verifierade intrång.
Irisity levererar en helhetslösning med intelligent
bevakningsteknologi som idag övervakar flera
hundra skyddsobjekt med drygt tusen intelligenta
kameror, för såväl industriföretag som kommuner
och myndigheter i Skandinavien.
Produkter och tjänster
Irisity erbjuder ett brett urval av produkter och
tjänster för intelligent kamerabevakning kopplat till
certifierade larmcentraler. Bland bolagets
produktutbud kan nämnas Skolbevakaren,
Byggbevakaren, Områdesbevakaren och
e-hälsotjänsten Mindcare för nattillsyn.
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Vid en extra bolagsstämma i juli togs enhälligt beslut
om att ändra firmanamn till Irisity AB (publ).
Detta nya namn representerar väl vår ambition att
vara det teknologibaserade bevakningsföretaget. I
samband med namnbytet handlas aktien nu med
kortnamnet IRIS.
Bevakningsbranschen är förhållandevis lågt
digitaliserad, bemanningstung, och presterar
historiskt låga marginaler. Vi tror därför att stora
förändringar kommer att ske i form av digitalisering
och moderna resursdelnings- och bemanningsformer.
Det krävs smarta algoritmer för att hantera den
stora informationsmängd som en övervakningskamera genererar för ett bevakningsområde.

VD:n har ordet

Vi har dessa algoritmer och därmed goda
förutsättningar att ligga i frontlinjen av denna
utveckling. Våra patenterade självlärande algoritmer
i kombination med mänsklig analys skapar hög
precision och effektivitet vid identifieringen av
otillåten mänsklig aktivitet.

Under det andra kvartalet har vårt förändringsarbete i syfte att ta bolaget till stabil lönsamhet
fortsatt. En solid finansiell grund är nödvändig inför
vår kommande expansionsstrategi. Det andra
kvartalet uppvisar positiva effekter av hittills
genomförda förändringar.

Irisity kommer att vidareutveckla detta
framgångsrika koncept genom att stegvis fasa in nya
algoritmer och vår nyutvecklade molnlösning.

Under kvartalet uppgick omsättningen till 9,4 MSEK
vilket är en ökning från motsvarande period
föregående år. Bruttomarginalen blev 78,8% vilket
är något lägre än föregående år men fortsatt på en
acceptabel nivå. Rörelseresultatet på EBITDA
uppgick till 1,3 MSEK samt nettoresultatet 0,2 MSEK
båda resultatnivåerna en ökning gentemot
föregående år. Det operativa kassaflödet fortsätter
att stärkas och var positivt för juni månad.
Förändringsarbetet kommer fortsätta under
kommande kvartal och resterande del av året, där vi
fortsatt kommer att minska kostnaderna, främst
inom områdena ledningscentral och installation.

Marcus Bäcklund

Framtiden
Göteborg 2017-08-15

Marcus Bäcklund
Verkställande direktör
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Aktie och ägare

Riskfaktorer
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer
omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker såsom
risker relaterade till marknads- och teknikutveckling,
patent, konkurrenter och framtida finansiering, som
värdepappersrelaterade risker, såsom risker
relaterade till aktiekursutveckling, volatilitet och
likviditet. En investerare rekommenderas att göra sin
egen bedömning av varje riskfaktor och dess
betydelse för bolagets framtida utveckling. Ovan
nämnda riskfaktorer är utan rangordning och utan
anspråk på att vara heltäckande.
Incitamentsprogram
I augusti 2015 beslutade en extra bolagsstämma att
godkänna huvudägarna och styrelsens förslag till
beslut om incitamentsprogram riktat till personal,
styrelse, nyckelpersoner och framtida rekryteringar.
Vid fullt utnyttjande blir utspädningseffekten av de
nya aktierna 3,9 procent. Omräkning har skett efter
nyemissionen under 2016. Programmen är
fulltecknade av personalen och styrelsen.

Upplysningar om väsentliga händelser
efter periodens utgång.
Efter periodens utgång har den extra bolagsstämman
som hölls den 27:e juli beslutat om att ändra
företagsnamn till Irisity AB (publ), vilket registrerats av
Bolagsverket den 8:e augusti. Bolaget har även bytt
Certifierad rådgivare till Erik Penser Bank vilka tar över
efter Remium AB den 31:a juli.
Närstående transaktioner
Inga transaktioner som väsentligen påverkat bolagets
resultat och finansiella ställning har genomförts med
närstående under perioden. De närstående
transaktioner som bolaget hade under 2016 återfinns i
senaste årsredovisningen under not 5.
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Antal aktier
Irisity har 11 647 374 aktier utestående per den 30
juni 2017.
Ägarförhållanden
Irisity AB (publ), org. nr. 556705-4571 är ett publikt
aktiebolag noterat på Nasdaq First North. Aktiens
kortnamn är IRIS. Aktieägaröversikten visar
förhållandena per den 30 juni 2017 vid vilken tid
1.754 aktieägare var registrerade.
Redovisningsprinciper
Kvartalsrapporten har upprättats enligt bokföringsnämndens allmänna råd och årsredovisningslagen. I
delårsrapporten har samma redovisningsprinciper

och beräkningsmetoder använts som i senaste
årsredovisning.
Bolagets resultat och ställning
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning.
Rättvisande bild
Styrelsen och tillförordnade verkställande direktör
bekräftar att denna rapport ger en rättvisande bild av
bolagets finansiella ställning och resultat
innebärande att det är i överensstämmande med
faktiska förhållanden och att inget av väsentlig
betydelse är utlämnat som skulle kunna påverka den
bild av bolaget som skapas av rapporten.
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Finansiell översikt

73%

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen under kvartalet uppgick till 9,4 MSEK
(8,6) varav 1,5 MSEK (1,2) avsåg aktiverat arbete för
egen räkning.
EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,6) och resultatet
efter skatt uppgick till 0,2 MSEK (-0,6).

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapitalet uppgick under kvartalet
till 1,1 MSEK (0,4).

67

finansieringsverksamheten var kassaflödet
-1,1 MSEK (2,4).
Balansomslutningen uppgick den 30 juni 2017
till 28,4 MSEK (31,3) och soliditeten var 14,5
procent (7,3). Bolagets nettoskuld uppgick till
2,2 MSEK (10,4). Bolaget har ingen
checkräkningskredit.
PERSONAL OCH ORGANISATION
Vid periodens utgång fanns 26 (30) anställda varav 4
kvinnor (5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var
-0,2 MSEK (-0,1).
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
under samma period till -1,7 MSEK (-2,0). Från
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Rapportens undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför.

Göteborg den 15 augusti 2017

Lennart Svantesson
Styrelseordförande

Göran Wolff
Styrelseledamot

Meg Tivéus
Styrelseledamot

Marcus Bäcklund
Verkställande direktör

Johan Zetterström
Styrelseledamot

Revisors granskningsrapport
Irisity AB (publ)
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för
Irisity AB (publ) per 30 juni 2017 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och
den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga
granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en
uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Göteborg den 15 augusti 2017
Ernst & Young AB

Staffan Landén
Auktoriserad revisor

Finansiell kalender och definitioner
Definitioner
RÖRELSERESULTAT
Resultat före finansiella poster.
RÖRELSEMARGINAL (PROCENT)
Rörelseresultat dividerat med
omsättning.
SOLIDITET (PROCENT)
Justerat eget kapital i procent av
balansomslutningen.
BALANSOMSLUTNING
Summan av tillgångar eller summan av skulder och
eget kapital.
NETTOSKULD
Räntebärande skulder minskade med räntebärande
tillgångar och likvida medel.
ANTAL AKTIER (ST)
Antalet utestående aktier vid periodens slut.
RESULTAT PER AKTIE (SEK)
Periodens resultat efter skatt dividerat med antal
aktier.
OBJEKT
Objekt refererar till fysiska platser som en kund har
installerat Irisitys bevakningslösning på. Exempelvis
en kommun kan ha flera skolor, varje skola räknas
som ett objekt.
OMSÄTTNING
Omsättning återger bolagets försäljning med hänsyn
tagen till de avdrag som är direkt knutna till
försäljningen för en viss period.
R&D
Research and Development är den engelska termen
för forsknings- och utvecklingsarbete (FoU).

FAKTURERING
Faktureringen är summan av utställda fakturor under
perioden. För att komma till den resultatpåverkande
omsättningen görs avdrag avseende de tidsfaktorer
att kunderna kan betala i för- och efterskott.
CHURN-RATE
Churn-rate är bolagets kundavgångar. Den
procentuella andelen abonnenter till en tjänst som
avbryter sin prenumeration på tjänsten under en
given tidsperiod. Churn-rate mäts som antalet
bevakningsobjekt där bevakningen upphör under
mätperioden delat med antalet bevakningsobjekt i
början av mätperioden. Nyförsäljning under
mätperioden påverkar inte churn-rate värdet. Churnrate är en beräkning och skall inte likställas med
underskrivet kontrakt. Jämför vi våra typer av tjänster
mot andra företag som erbjuder traditionella
larmsystem till företag- och hemlarmsmarknaden så
förekommer genomsnittliga kundlivstider både på 5,
10 och 15 år hos olika bolag. Det är mot denna
bakgrund vi bedömer rimligheten
i kalkylerna baserat på ”churn-rate” och i respekt med
utmaningen i långsiktig prognostisering så väljer vi att
sätta ett övre tak på 15 år som maximal genomsnittlig
kundlivstid.
BETALNINGSMODELL
Bolagets kunder kan köpa på följande vis efter
vad som passar dem bäst:
› Köp – kunden köper och själv finansierar
utrustning och licenser från Irisity.
› Hyra – kunden hyr utrustning och
licenser på tillsvidare från Irisity
› Avbetalning – kunden avbetalar licensen
och hyr utrustningen av Irisity
Tillkommande till varje del finns näst intill alltid ett
abonnemang med löpande tjänster och support.

KALKYLERADE ABONNEMANGSSTOCKSINTÄKTER
Med Abonnemangsstocksvärdet menas att
abonnemangsstockens kalkylerade intäkter är de
återkommande intäkterna för en produkt eller tjänst
dividerat med dess churn-rate. Resultatet blir den
bruttoomsättning bolaget förväntas få för en kund
under den statistiskt förväntade livslängden.
För att minska svängningar av kortsiktiga effekter
används genomsnittlig churn-rate över tre år för
varje produktgrupp. Denna uppdateras i fjärde
kvartalsrapporten varje år så att det gångna årets
churn-rate är med. Under årets tre första kvartal
används samma treåriga churn-raten för bolagets
olika produkter.
Bolaget har valt att inte ta med beräkningarna för
återförsäljarpartners och abonnemangsstocksintäkterna är ej diskonterat.

Från och med den 31:a juli är bolagets Certified
Adviser:
Erik Penser Bank
Hemsida: www.penser.se
Telefon: 08-463 80 00
Adress:Apelbergsgatan 27, Box 7405, 10391 Stockholm

Denna information är sådan information som Irisity AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl.
08:00 CET.
This information is information that Irisity AB (publ) is
obliged to make public pursuant to the EU Market
Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The
information was submitted for publication, through
the agency of the contact person set out above, at
08:00 CET on August 15, 2017.
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80
00 • www.penser.se
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