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Perioden i sammandrag
1 oktober – 31 december 2017
›
›
›
›
›

Faktureringen uppgick till 11,0 MSEK (5,0).
Omsättningen uppgick till 12,0 MSEK (5,1), varav aktiverat utvecklingsarbete 2,7 MSEK.
Bruttomarginalen uppgick till 77,0 procent (62,2).
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 2,0 MSEK (-7,1).
Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 MSEK (-11,9).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
› Nyemissionen som offentliggjordes i december registrerades av Bolagsverket den 15 januari 2018
och innebar att Bolaget tillfördes ca 33,9 MSEK före emissionskostnader.
1 januari – 31 december 2017
›
›
›
›
›

Faktureringen uppgick till 33,4 MSEK (26,6).
Omsättningen uppgick till 35,3 MSEK (26,1), varav aktiverat utvecklingsarbete 6,1 MSEK.
Bruttomarginalen uppgick till 77,7 procent (74,8).
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,7 MSEK (-6,7).
Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-15,1).
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Irisity i korthet
Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent
kameraövervakning. Med hjälp av proaktivt
arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity
kameralösningar som är speciellt anpassade för en
mängd applikationsområden i samhället såsom
skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet
och bevakning av olika typer av skyddsområden.
Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har
genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till
självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv
tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast
växande branschsegment satsar Irisity på att inom
det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och
expandera internationellt.

Produkter och tjänster
Irisitys patenterade AI algoritmer levererar
intelligent kamerabevakning inom en mängd
områden, inkluderat: Skolbevakaren™,
Byggbevakaren™, Områdesbevakaren™, ehälsotjänsten IRIScare™ för nattillsyn, den
intelligenta parkeringstjänsten IRIS Parking™ och
PeopleMetrics™.

Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan
avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd. Med en
av marknadens mest omfattande
maskininlärningsdatabas, upptäcker våra algoritmer
mänsklig aktivitet ner till endast tio pixlar.
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Under kvartalet ökade omsättningen till 12,0 MSEK
(5,1). Bruttomarginalen blev 77% (62,2%).
Rörelseresultat på EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (7,1). Nettoresultatet blev 1,2 MSEK (-11,9).
Under perioden genomfördes också en företrädesoch riktad emission som tillsammans tillförde
bolaget 33,9 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet
Irisity avslutade 2017 med ett fjärde kvartal som
uppvisade en ökad orderingång, samtidigt som såväl
det operativa- som nettoresultatet stärktes.
Irisity skapar förutsättningar för en stark SaaS
licensmodell, där våra AI-algoritmer gör
bevakningsobjekt intelligenta. Genom vår licens kan
säkerhetsbolag, såväl nationella som internationella,
enkelt uppgradera sina befintliga passiva linjära
kameror till intelligenta realtidslarmande proaktiva
enheter. Vi har samlat vår teknologi och tjänst under
märket IRIS™.

Göteborg 2018-02-28

Under kvartalet har flertalet internationella
licensaffärer för IRIS™ initierats. Betydande insatser
har också genomförts för att komplettera och
utveckla SaaS plattformen för IRIS™ licensiering.

Marcus Bäcklund
Verkställande direktör

Marcus Bäcklund
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Aktie och ägare

Detta innebär att antalet aktier ökat med 4 346 556
aktier till 15 993 930 stycken och att aktiekapitalet
ökar med 391 TSEK till 1 439 TSEK. Totalt har
33,9 MSEK införts till det egna kapitalet före
emissionskostnader.

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.

Antal aktier
Irisity har 11 647 374 aktier och 2 434 653 BTA
utestående per den 31 december 2017.
Per avstämningsdag 2017-12-29 i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken återfinns följande
värdepapper:
Aktiekapital
11 647 374
BTA*
12 434 653
Summa
14 082 027

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 2,9 procent. Omräkning har skett efter
nyemissionen som registrerats hos Bolagsverket i
januari 2018. Programmen är fulltecknade av
personalen och styrelsen.

*pågående emission omfattar totalt 4 346 556 nya
aktier, varav per avstämnings-/balansdagen fanns 2
434 653 BTA registrerade varför totalt antal
värdepapper inklusive BTA uppgår till 14 082 027
stycken. Bolagsverket registrerade emissionen per
den 15 januari 2018 och då uppgår totalt antal aktier
till 15 993 930 stycken.

Upplysningar om väsentliga händelser
efter periodens utgång.
Inga väsentliga händelser har inträffat som ej
kommunicerats till marknaden. Nyemissionen som
offentliggjordes i december 2017 registrerades av
Bolagsverket den 15 januari 2018.

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 31 december 2017 vid vilken
tid 1 703 aktieägare var registrerade.
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Redovisningsprinciper
Kvartalsrapporten har upprättats enligt bokföringsnämndens allmänna råd och årsredovisningslagen. I
delårsrapporten har samma redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder använts som i senaste
årsredovisning.

närstående under perioden. De närstående
transaktioner som Bolaget hade under 2016 återfinns i
senaste årsredovisningen under not 5 och i prospektet
från december 2017 på sidan 48.
Rättvisande bild
Styrelsen har beslutat att ge verkställande direktören
mandat att publicera rapporten. Styrelsen och
verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför.

Bolagets resultat och ställning
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning.
Närstående transaktioner
Inga transaktioner som väsentligen påverkat bolagets
resultat och finansiella ställning har genomförts med

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av
Bolagets revisorer.
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Finansiell översikt
73%

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
under samma period till -7,2 MSEK (-0,1). Från
finansieringsverksamheten var kassaflödet
3,2 MSEK (19,6).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen under kvartalet uppgick till 12,0 MSEK
(5,1) varav 2,7 MSEK (0,0) avsåg aktiverat
utvecklingsarbete.

Periodens kassaflöde uppgick till 0,6 MSEK (13,8).

EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (-7,1) och resultatet
efter skatt uppgick till 1,2 MSEK (-11,9).

Balansomslutningen uppgick den 31 december
2017 till 69,4 MSEK (37,1) och soliditeten var
52,4 procent (25,5). Bolagets nettoskuld
uppgick till -7,8 MSEK (4,2). Bolaget har ingen
checkräkningskredit. Största förändringarna av
övriga omsättningstillgångar avser
emissionslikviden om ca 33,9 MSEK och rörande
övriga kortfristiga skulder ingår i förändringen
emissionskostnader om ca 3 MSEK.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapitalet uppgick under kvartalet
till 1,8 MSEK (-7,3).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4,6
MSEK (-5,7). Förändringen är hänförlig till att stora
kundprojekt som under tidigare kvartal upparbetats
men ej fakturerats under sista kvartalet har
fakturerats.

PERSONAL OCH ORGANISATION
Vid periodens utgång fanns 26 (28) anställda varav 5
kvinnor (5).
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Finansiell kalender och definitioner
Definitioner
R&D
Research and Development är den engelska termen
för forsknings- och utvecklingsarbete (FoU).

RÖRELSERESULTAT
Resultat före finansiella poster.
RÖRELSEMARGINAL (PROCENT)
Rörelseresultat dividerat med
nettoomsättning (rörelsemarginalen
beräknas i enlighet med
benämningen nettoomsättning enligt
ÅRL varför aktiverat arbete för egen
räkning ej ingår i
marginalberäkningen).

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.
BETALNINGSMODELL
Bolagets kunder kan köpa på följande vis efter
vad som passar dem bäst:

SOLIDITET (PROCENT)
Justerat eget kapital i procent av
balansomslutningen.

› Köp – kunden köper och själv finansierar
utrustning och licenser från Irisity.

BALANSOMSLUTNING
Summan av tillgångar eller summan av skulder och
eget kapital.

› Hyra – kunden hyr utrustning och
licenser på tillsvidare från Irisity
› Avbetalning – kunden avbetalar licensen
och hyr utrustningen av Irisity

NETTOSKULD
Räntebärande skulder minskade med räntebärande
tillgångar och likvida medel.

Tillkommande till varje del finns näst intill alltid ett
abonnemang med löpande tjänster och support.

ANTAL AKTIER (ST)
Antalet utestående aktier vid periodens slut.

LIFETIME VALUE
Med lifetime value menas grovt den totala vinsten
uttryckt på ett nuvärde som ett företag förutspår, från
att ha ett varaktigt kommersiellt förhållande med en
kund över tiden. LTV beskriver hur mycket värde eller
den vinst en kund bidrar/genererar under tiden den är
kund hos Irisity.

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.

Kundens livstidsvärde är därmed nuvärdet av framtida
kassaflöden eller värdet av verksamheten som
tillskrivs kunden under hela sitt förhållande med
Bolaget.

OMSÄTTNING
Omsättning återger bolagets försäljning med hänsyn
tagen till de avdrag som är direkt knutna till
försäljningen för en viss period.

Bolaget har valt att inte ta med beräkningarna för
återförsäljarpartners och LTV är ej diskonterat.
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DATUM FÖR PUBLICERING AV FINANSIELL
INFORMATION
2018-03-15
2018-04-25
2018-05-24
2018-08-16
2018-11-15

Årsredovisning 2017
Årsstämma
Delårsrapport 1
Delårsrapport 2
Delårsrapport 3

Bolagets Certified advisor:
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 och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2018 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 the 28th of February 2018.
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IRISITY AB (PUBL)
WWW.IRISITY.COM
ORG.NR: 556705-4571

GÖTEBORG (HK)
LINDHOLMSPIREN 7
417 56 GÖTEBORG

STOCKHOLM
SMÅLANDSGATAN 7
111 46 STOCKHOLM

MALMÖ
JÖRGENKOCKSGATAN 7A
211 20 MALMÖ

