
 

Delårsrapport januari – mars 2015 Tobii AB (publ.)  sid. 1 av 16 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stark inledning på året 

 

 Koncernens omsättning uppgick till 229 MSEK (115)1  

 Bruttomarginalen uppgick till 74% (70%)  

 Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 MSEK (-4)  

 Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 34 MSEK (17) medan Tobii 

Tech belastade koncernens rörelseresultat med -41 MSEK (-21) 

 Leveranserna av den första eyetrackern för datorspel inleddes 

 Tobiis aktie börsnoterades den 24 april och bolaget tillfördes 438 MSEK efter avdrag för emissionskostnader 

 

 

   Januari - mars        Januari – mars  Helår  
MSEK (utom vinst per aktie)   2015  2014 Ändring 2014   
Omsättning, netto   

 
 

     - Tobii Dynavox   167,2  71,4 134% 441,7 
 

 - Tobii Pro   54,2  40,2 35% 167,3 
 

 - Tobii Tech   17,7  9,1 95% 36,6 
 

 - Elimineringar & övrigt, netto   -9,6  -6,0 i/m -25,0 
 

Totalt   229,4  115,1 99% 620,6 
 

Rörelsesresultat (EBIT)   
 

 
     - Tobii Dynavox   26,5  14,0  41,9 

  - Tobii Pro   7,3  3,1  12,9 
 

 - Tobii Tech   -41,2  -21,3  -121,6 
 

 - Övrigt, netto   -0,2  0,1  -2,0 
 

Totalt   -7,6  -4,2  -68,9 
     

 
 

 
 

  Vinst per aktie   0,01   -0,10   -0,82   

 

 

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag kl. 10.00 (CET). Gå till www.tobii.com för att följa konferensen eller för 

att erhålla telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.   

 

                                                           

1 1 MSEK = miljoner svenska kronor; siffror inom parentes avser samma period föregående år. 
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VD:s kommentar 

Jag vill börja med att hälsa alla nya aktieägare 

varmt välkomna till vårt bolag, eftersom vi nyligen 

blivit börsnoterade och genomfört en nyemission till 

allmänheten, en nyemission som blev kraftigt över-

tecknad. Vi känner stort ansvar för det förtroende 

som våra befintliga och nya aktieägare visat oss och 

det bolag som vi har byggt upp under de senaste 

fjorton åren.  

Det känns därför extra viktigt att 2015 inleddes 

starkt. Under det första kvartalet noterade koncer-

nen nytt försäljningsrekord och våra båda lön-

samma affärsområden fortsatte att förbättra sina 

resultat. 

För affärsområdet Tobii Dynavox ökade försälj-

ningen med 6% justerat för valutaeffekter jämfört 

med det fjärde kvartalet 2014. En stor del av ök-

ningen härrör från Storbritannien, där nya förbätt-

rade möjligheter till finansiering av kommuni-

kationshjälpmedel infördes under 2014. Jämfört 

med första kvartalet 2014 ökade försäljningen både 

organiskt och genom förvärvet i maj 2014 av Dy-

naVox Systems LLC.   

Inom Tobii Dynavox jobbar vi intensivt med att inte-

grera DynaVox Systems LLC. Vi räknar med att 

integrationsarbetet ska vara genomfört till somma-

ren, men att det kommer att ta längre tid innan vi ser 

effekterna av synergifördelarna fullt ut.  

En intressant utveckling för Tobii Dynavox är ett 

lagförslag, ”Steve Gleason Act”, som för närvarande 

ligger i den amerikanska kongressen. Lagförslaget 

syftar till att återinföra de gamla, enklare reglerna för 

finansiering av alternativa kommunikationshjälp-

medel via Medicare. Om förslaget antas av kon-

gressen, kommer det sannolikt få positiva effekter 

på Tobii Dynavox på medellång sikt.  

För Tobii Pro ökade försäljningen med 2% justerat 

för valutaeffekter och en ordermässig engångs-

effekt, jämfört med första kvartalet 2014.  Både 

bruttomarginalen och rörelsemarginalen för-

bättrades med 5 procentenheter till 75% respektive 

till 13%. Justerat för både temporära valutaeffekter 

och den ordermässiga engångseffekten var rörelse-

marginalen i linje med det första kvartalet 2014. 

Efterfrågan fortsatte att vara särskilt stark på Tobii 

Glasses 2 som Tobii Pro började leverera i decem-

ber förra året.  

Tobii Tech fortsätter som planerat att investera för 

att realisera framtida affärsmöjligheter för eyetrack-

ing på volymmarknader som datorspel och datorer.  

Jämfört med första kvartalet föregående år ökade vi 

Tobii Techs FoU-satsningar med ytterligare 15 

MSEK till totalt 38 MSEK. 

Tobii Techs nettoomsättning ökade till 18 MSEK. 

Merparten av försäljningen sker fortfarande till de 

båda andra affärsområdena. 

Under kvartalet lanserade Tobiis partner SteelSe-

ries produkten Sentry, en eyetracker för datorspels-

entusiaster. Produkten är ett första steg i vår lång-

siktiga strategi för att nå volymmarknader. Dock har 

vi måttliga förväntningar på volymer och intäkter från 

detta segment i närtid, eftersom det kommer att ta 

tid innan det finns en tillräckligt stor mängd dator-

spel som bygger på ögonstyrning. Därför är det 

glädjande att de första sådana spelen redan lanse-

rats: Assassin’s Creed Rogue av Ubisoft, The Hun-

ter Primal av Avalanche Studios och Son of Nor av 

Stillalive Studios.  

Med två lönsamma och kassagenerande affärs-

områden, världsledande teknologi, branschens mest 

omfattande patentportfölj inom eyetracking, globalt 

ledande marknadspositioner, stark kassa och nu 

även en plattform som börsnoterat bolag så har vi 

goda förutsättningar att både växa och utveckla 

våra etablerade verksamheter samt att utveckla 

eyetracking för att långsiktigt nå nya volym-

marknader. 

 

Danderyd, 22 maj 2015 

Henrik Eskilsson
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Koncernen  

Kvartalet januari - mars 2015 

Omsättning 

Koncernens nettoomsättning under årets tre första 

månader steg med 99% jämfört med samma period 

2014 och uppgick till 229 MSEK (115)2. Valutaeffekter 

bidrog med 37 MSEK eller 32 procentenheter av ök-

ningen. 

Omsättningsökningen förklaras av organisk försälj-

ningstillväxt för alla affärsområden men framför allt av 

förvärvet i maj 2014 av DynaVox Systems LLC (“Dy-

navox-förvärvet”). Det är dock inte möjligt att i siffror 

ange hur stor förvärvseffekten var på försäljningen 

eftersom säljorganisationen och produktutbudet sedan 

oktober 2014 är helt integrerade i Tobiis egen verk-

samhet.   

Under det första kvartalet 2015 svarade den nordame-

rikanska marknaden för 57% (38%) av koncernens 

försäljning, den europeiska för 27% (42%), och övriga 

världen för 16% (20%).  

Resultat 

Bruttoresultatet mer än fördubblades till 170 MSEK 

(81). Det berodde främst på omsättningsökningen men 

också på att bruttomarginalen förbättrades från 70% till 

74%. En stor del av den ökade bruttomarginalen är en 

temporär valutaeffekt som beror på att försäljningen av 

de färdiga produkterna sker till en högre dollarkurs än 

den dollarkurs som gällde när produkternas kompo-

nenter köptes in.   

Rörelseresultatet sjönk med 4 MSEK till -8 MSEK, 

varav 2 MSEK beror på omstruktureringskostnader för 

den fortsatta integrationen av Dynavox Systems LLC. 

Rörelseresultatet från Tobii Dynavox och Tobii Pro 

förbättrades med 17 MSEK till 34 MSEK. Men samti-

digt ökade det negativa rörelseresultatet i Tobii Tech 

med 20 MSEK till 41 MSEK, främst till följd av högre 

FoU-kostnader.  

Koncernens FoU-kostnader ökade till 59 MSEK (30), 

vilket motsvarar 26% (26%) av omsättningen. Dessa 

kostnader redovisas netto i resultaträkningen efter 

aktivering i balansräkningen av 30 MSEK (20) eller 

42% (50%) av de totala FoU-satsningarna.  FoU-

avskrivningar uppgick till 18 MSEK (10). Följaktligen 

uppgick de totala FoU-satsningarna till 70 MSEK jäm-

fört med 40 MSEK under det första kvartalet 2014, en 

ökning på 75%.   

Rörelsemarginalen uppgick till -3% (-4%). 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick 

till 19 MSEK (8) vilket gav en EBITDA-marginal på 8% 

(7%).   

                                                           

2 MSEK = miljoner svenska kronor; siffror inom parentes avser 
samma period föregående år. 

Resultatet före skatt uppgick till 4 MSEK jämfört med -

6 MSEK under det första kvartalet 2014. Denna för-

bättring på 10 MSEK var nästan 14 MSEK mer än 

förändringen i rörelseresultatet vilket beror på att fi-

nansnettot förbättrades från drygt -1 MSEK till drygt 11 

MSEK genom valutaeffekter som ökade värdet på 

koncernens dollarbaserade finansiella tillgångar.  

Nettoresultatet uppgick till 1 MSEK (-6) och resultatet 

per aktie blev en vinst på 0,01 SEK jämfört med en 

förlust på 0,10 SEK under det första kvartal 2014. 

Antalet genomsnittligt utestående aktier ökade med 9 

miljoner eller 16% till 69 miljoner genom nyemission 

och konvertering av konvertibler med teckningsoption-

er under 2014.  

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under det 

första kvartalet uppgick till -3 MSEK jämfört med ett 

positivt flöde på 10 MSEK under motsvarande tid 

2014. Utflödet beror på ökat rörelsekapital bl.a. till följd 

av högre kundfordringar. Investeringarna under kvarta-

let uppgick till 36 MSEK (23) av vilket 30 MSEK (20) 

avsåg aktivering av FoU-kostnader. Vid utgången av 

kvartalet hade koncernen 96 MSEK (27) i likvida medel 

samt 82 MSEK (70) i outnyttjade bankkrediter jämfört 

med 119 MSEK (39) i likvida medel och 108 MSEK 

(70) i outnyttjade bankkrediter vid kvartalets början.   

Anställda 

Antal anställda minskade under kvartalet med 13 till 

560, medan antalet anställda har ökat med 200 sedan 

den 31 mars 2014, huvudsakligen genom förvärvet i 

maj av Dynavox System LLC.  

Förändringar i styrelsen 

Som ett led i förberedelserna inför bolagets börs-

notering har flera ändringar gjorts i styrelsens sam-

mansättning. Hermann Hauser som representerat 

Amadeus General Partners, Ian Cooper som represen-

terat Intel Capital Corporation och Hans Otterling som 

representerat Northzone Ventures har avgått ur styrel-

sen, medan Åsa Hedin invaldes i styrelse vid bolags-

stämma den 16 januari 2015 och Magnus Ericson vid 

bolagsstämma den 9 mars 2015.  

Händelser efter rapportperioden 
Den 24 april noterades Tobii aktien på Nasdaq Stock-

holm och bolaget tillfördes 438 MSEK efter avdrag för 

emissionskostnader (inklusive 67 MSEK från övertill-

delningsoptionen). Genom nyemissionen ökade antalet 

aktier i Tobii med 18.685.150 till 87.613.033. 
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Nyckeltal för koncernen 

 

 
 

Första 
kvartalet 

 
                  Helår 

 

2015   2014   

 

2014   

        Resultat per aktie, SEK 0,01 
 

-0,10 
  

-0,82 
 Resultat per aktie efter utspädning*, SEK 0,01 

 
-0,10 

  
-0,82 

 Eget kapital per aktie, SEK 5,50 
 

4,50 
  

6,3 
   

       EBITDA, MSEK 19,2 
 

8,3 
  

5,6 
 Rörelseresultat (EBIT), MSEK -7,6 

 
-4,2 

  
-68,9 

 Fritt kassaflöde, MSEK -32,9 
 

-13,0 
  

-209,8 
   

       Rörelsekapital, MSEK  41,6 
 

24,6 
  

26,6 
 Balansomslutning, MSEK 761,1 

 
379,2 

  
745,5 

 Nettoskuld, MSEK 62,5 
 

-26,4 
  

15,1 
 Eget kapital, MSEK 382,1 

 
270,1 

  
389,0 

 Soliditet, % 50,2 
 

71,2 
  

52,2 
 Skuldsättningsgrad, % 16,4 

 
-9,8 

  
43,9 

   
       Bruttomarginal, %  73,9 

 
69,9 

  
70,8 

 EBITDA-marginal, % 8,4 
 

7,2 
  

0,9 
 Rörelsemarginal, % -3,3 

 
-3,6 

  
-11,1 

 Räntabilitet på eget kapital, % -0,3 
 

-2,2 
  

-17,2 
   

       Medelantal utestående aktier, miljoner 68,9 
 

59,5 
  

61,9 
 Medelantal utestående aktier efter utspädn., milj. 72,2 

 
61,4 

  
64,1 

 Antal utestående aktier vid periodens slut, milj. 68,9 
 

59,5 
  

68,9 
         Medelantal anställda 550 

 
360 

  
467 

  
*) Bolagsstämman har gett styrelsen mandat att utställa 3,3 miljoner teckningsoptioner varav 3,0 miljoner optioner blivit utställda. Av 

dessa var fortfarande 3,0 miljoner utestående per den 31 mars 2015.   

 

Resultat per aktie  
Periodens nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 

dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under 

perioden  

Resultat per aktie efter utspädning  
Periodens nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 

dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden justerat 

för utspädningseffekt av samtliga potentiella stamaktier   

Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid periodens utgång hänförligt till moderbolagets 

aktieägare dividerat med antal aktier vid periodens utgång  

EBITDA  
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar  

Rörelseresultat 
Resultat före finansiella intäkter och kostnader och skatter 

Fritt kassaflöde  
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings-

verksamheten 

Rörelsekapital 
Lager, kundfordringar och andra kortfristiga fordringar minus 

leverantörsskulder och övriga icke räntebärande skulder  

Balansomslutning 
Summa tillgångar vid periodens utgång 

Nettoskuld 
Räntebärande skulder minus likvida medel  

Eget kapital 
Eget kapital vid periodens utgång  

Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Skuldsättningsgrad  
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital 

Bruttomarginal  
Bruttoresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsättning   

EBITDA-marginal 
Rörelseresultatet före avskrivningar i förhållande till rörelsens 

nettoomsättning   

Rörelsemarginal 
Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsättning  

Räntabilitet på eget kapital 
Resultatet efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget 

kapital under perioden 

Medelantal anställda 
Medelantalet tillsvidare anställda under perioden, inklusive 

deltidsanställda omräknade till heltidsanställningar. 

i/m = icke meningsfull
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Tobii Dynavox

    Första kvartalet                     Helår 
MSEK 2015 2014 

 
 2014  

Nettoomsättning 167,2 71,4 
 

 
441,7  

Bruttomarginal 73% 67% 
 

 
68%  

EBITDA 42,1 19,9 
 

 
74,4  

EBITDA-marginal 25% 28%   17%  
Rörelseresultat (EBIT) 26,5 14,0 

 
 

41,9  
Rörelsemarginal 16% 20% 

 
 

9%  

Kvartalet januari - mars 

Tobii Dynavox svarar för två tredjedelar av kon-

cernens omsättning. I maj 2014 förvärvades Dyna-

vox Systems LLC (”Dynavox-förvärvet”) vilket i det 

närmaste fördubblade affärsområdets omsättning. 

Därför görs jämförelser både med det närmaste 

föregående kvartalet och med motsvarande kvartal 

2014. 

Omsättning 

Omsättningen steg med 134% till 167 MSEK (71) 

jämfört med första kvartalet 2014. Jämfört med det 

fjärde kvartalet 2014 var ökningen 17% och 6% 

justerat för valutaeffekter.  

Ökningen jämfört med det första kvartalet 2014 

berodde främst på Dynavox-förvärvet men även på 

fortsatt stark efterfrågan på kommunikations-

hjälpmedlet Tobii I-series, som lanserades i maj 

2013.  

Den organiska omsättningsökningen jämfört med 

det fjärde kvartalet 2014 berodde till stor del på att 

försäljningen växte särskilt snabbt i Storbritannien 

där finansieringssystemet för kommunikationshjälp-

medel förbättrades under hösten 2014.  

Resultat 

Bruttomarginalen förbättrades med 6 procent-

enheter till 73% jämfört med det första kvartalet 

2014. Förbättringen berodde på begynnande försälj-

ningssynergier från Dynavox-förvärvet och på tillfäl-

liga valutaeffekter genom att dollarkursen stigit 

mellan det att insatsvaror köptes in och de färdiga 

produkterna såldes.  

Rörelseresultatet förbättrades med 13 MSEK till 27 

MSEK och till 29 MSEK justerat för jämförelse-

störande poster. Dessa poster på 1,5 MSEK består  

 

 

 

 

 
av omstruktureringskostnader för den fortsatta in-

tegrationen av Dynavox Systems LLC. Jämfört med 

rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2014 var för-

bättringen 6 MSEK och berodde på valutaeffekter, 

mestadels av engångskaraktär.  

FoU-kostnaderna ökade med 13 MSEK till 20 

MSEK. De totala FoU-satsningarna mer än fördubb-

lades från 8 MSEK till 22 MSEK, varav 9 MSEK (5) 

eller 43% (60%) aktiverades i balansräkningen. 

FoU-avskrivningarna uppgick till 8 MSEK (4).  

Rörelsemarginalen minskade till 16% från 20% 

under det första kvartalet 2014. Jämfört med det 

fjärde kvartalet 2014 ökade rörelsemarginalen från 

14% beroende på valutaeffekter, mestadels av 

engångskaraktär. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 

ökade med 22 MSEK till 42 MSEK,  

Andra händelser 

Ett lagförslag har lagts i den amerikanska kongres-

sen om att återinföra de gamla, enklare reglerna för 

finansiering av alternativa kommunikationshjälp-

medel via Medicare och göra vissa andra förbätt-

ringar i Medicares finansiering av sådana hjälpme-

del. Om lagförslaget som benämns ”Steve Gleason 

Act” antas av kongressen, kommer det sannolikt få 

positiva effekter på Tobii Dynavox på medellång 

sikt.  

 

Tobii Dynavox är världens ledande leverantör av 

hjälpmedel för individer med nedsatt tal- och kom-

munikationsförmåga. Tobii Dynavox utvecklar och 

säljer produkter som kraftigt förbättrar användarnas 

möjligheter att kommunicera. Dessa produkter om-

fattar både specialutvecklade datorer, hårdvara för 

ögonstyrning samt olika programvaror. 
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Tobii Pro 

 
         Första kvartalet   Helår  

MSEK 2015 2014 2014   

Nettoomsättning 54,2 40,2 167,3   
Bruttomarginal 75% 70% 72%   
EBITDA 12,1 6,0 23,6   
EBITDA-marginal 22% 15% 14%   
Rörelseresultat (EBIT) 7,3 3,1 12,9   
Rörelsemarginal 13% 8% 8%   

Kvartalet januari - mars 

Tobii Pro svarar för ca 25% av koncernens  

omsättning.  

Omsättning 

Nettoomsättningen steg med 35% till 54 MSEK (40) 

jämfört med det första kvartalet 2014. Valutaeffekter 

bidrog med 7 MSEK till ökningen. 

 Försäljningsökningen förklaras också av en en-

gångseffekt relaterad till leveranser av Tobii Glas-

ses 2. Vid kvartalets början var orderstocken ovan-

ligt stor på denna nya produkt eftersom alla beställ-

ningar som inkommit under 2014 inte blev levere-

rade före årets slut. Justerat för denna temporära 

ordereffekt (på 6 MSEK) och valutaeffekter var 

försäljningsökningen ca 1 MSEK eller 2%.  

Resultat 

Bruttoresultatet ökade med 46% till 41 MSEK (28) 

genom den högre försäljningen och genom att brut-

tomarginalen förbättrades med 5 procentenheter till 

75% (70%). Det är en kombination av lägre produkt-

ionskostnad för Glasses 2, engångseffekter relate-

rade till försäljningen av Glasses 2 från orderstock-

en samt tillfälliga valutaeffekter. 

Rörelseresultatet ökade med 4 MSEK till 7 MSEK, 

vilket förklaras av engångseffekter relaterade till 

valutakurseffekter och försäljning av Glasses 2 från 

orderstocken samt högre FoU kostnader.  

 

 

FoU-kostnaderna netto höjdes med 4 MSEK till 9 

MSEK; också detta delvis beroende på valuta-

effekter. De totala FoU-satsningarna höjdes med 

25% till 10 MSEK (8), varav 5 MSEK (5) eller 50% 

(64%) aktiverades i balansräkningen. FoU-

avskrivningarna uppgick till 4 MSEK (2). 

Rörelsemarginalen förbättrades med 5 procent-

enheter till 13% (8%), vilket berodde på ovan 

nämnda engångseffekter relaterade till valutakurs- 

och orderstocksförändringen. 

Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 12 

MSEK (6) och EBITDA-marginal ökade med 7 pro-

centenheter till 22% (15%). 

 Andra händelser 

 Den analytiska mjukvaran till Tobii Glasses 2, 

Tobii Glasses Analysis Software, började aktivt 

säljas på abonnemangsbasis till kommersiella 

kunder. 

Tobii Pro är världens ledande leverantör av eye-

tracking-hårdvara och analytisk programvara som 

används för att förstå mänskligt beteende. Över 

2.000 företag och 1.500 forskningsinstitutioner är 

kunder till Tobii Pro, däribland många stora företag 

som t.ex. Procter & Gamble, Ipsos och Microsoft 

och 49 av världens 50 mest ansedda universitet. 
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Tobii Tech 

  
      Första kvartalet                                     Helår  

MSEK  2015 2014 
 

2014  

Nettoomsättning  17,7 9,1 
 

36,6  
Bruttomarginal  42% 46% 

 
45%  

EBITDA  -34,8 -17,7 
 

-90,6  
EBITDA-marginal  i/m i/m  i/m  
Rörelseresultat (EBIT)  -41,2 -21,3 

 
121,6  

Rörelsemarginal  i/m i/m 
 

i/m  

Kvartalet januari - mars 

Tobii Tech är fortfarande i ett tidigt skede kommer-

siellt och svarar för drygt 5 %3 av koncernens 

omsättning. Affärsområdet investerar kraftigt i tek-

nologiutveckling och marknadsbearbetning för att 

realisera framtida affärsmöjligheter i olika volym-

marknader för eyetracking. 

Omsättning 

Nettoomsättningen fördubblades till 18 MSEK (9). 

Det berodde på 3 MSEK högre internförsäljning till 

Tobii Dynavox och Tobii Pro och på 6 MSEK högre 

försäljning till externa kunder, varav en del avsåg 

projekt med kunder. Valutaeffekter bidrog med 

knappt 2 MSEK till intäktsökningen.  

Internförsäljningen uppgick till 10 MSEK och ex-

ternförsäljningen till 8 MSEK och ökade från knappt 

7 MSEK respektive knappt 3 MSEK.  

Resultat 

Bruttoresultatet fördubblades till 8 MSEK (4) ge-

nom den högre försäljningen. Bruttomarginalen 

sjönk till 42% från 46%. 

Rörelseresultatet uppgick till -41 MSEK (-21), fram-

för allt beroende på att FoU-kostnaderna netto 

höjdes med 12 MSEK till 29 MSEK (17). Valuta-

effekter påverkade rörelseresultatet negativt med 3 

MSEK.  

De totala FoU-satsningarna höjdes med 15 MSEK 

till 38 MSEK (23), varav 15 MSEK (9) eller 40% 

(41%) aktiverades i balansräkningen.  FoU-

avskrivningarna uppgick till 6 MSEK (3).  

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 

uppgick till -35 MSEK (-18).

                                                           

3 Inklusive intern försäljning till Tobii Dynavox och  
Tobii Pro 

 

 

Andra händelser 

 I januari lanserade Tobii tillsammans med 

SteelSeries produkten Sentry, som riktar sig till 

datorspelssentusiaster som vill träna för att bli 

bättre och som “streamar” när de spelar så att 

andra personer kan se vad de tittar på under 

spelets gång.  

 Tre datorspelsföretag har lanserat spel med 

integrerat stöd för Tobiis eyetrackers: Assas-

sin’s Creed Rogue PC av Ubisoft, Son of Nor 

av Stillalive Studios och The Hunter Primal av 

Avalanche Studios. De tre spelen väntas inte 

få någon påtaglig effekt på Tobiis försäljning i 

närtid men är viktiga som ett led i att på lång 

sikt få till stånd ett brett utbud av spel och 

andra applikationer som skapar användarnytta 

av eyetracking för slutkonsumenter.  

 

Tobii Tech erbjuder komponenter och plattformar 

för eyetracking till OEM-kunder som integrerar 

dessa i sina produkter. Affärsområdet bearbetar 

kunder inom ett antal olika segment, varav flera har 

potential att i framtiden bli mycket stora. Detta 

inkluderar bland annat marknaderna för datorspel, 

vanliga datorer, fordon, medicinteknisk utrustning 

och virtual reality.
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Koncernens totalresultat  

MSEK Första kvartalet   Helår  

  2015   2014     2014   

Nettoomsättning 229,4 
 

115,1 
  

620,6 
 

Kostnad för sålda varor och tjänster -59,9 
 

-34,6 
  

-181,2 
 Bruttoresultat 169,6 

 
80,5 

  
439,4 

 
        Försäljningskostnader -91,1 

 
-44,4 

  
-252,7 

 Forsknings- och utvecklingskostnader -58,6 
 

-29,5 
  

-169,6 
 Administrationskostnader -29,3 

 
-10,3 

  
-71,5 

 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader1 3,3 
 

-0,5 

  
0,7  

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -6,1 
 

-4,2 
  

-53,7 
 

        Förvärvsrelaterade kostnader - 
 

- 
  

-7,4 
 Kostnader relaterade till börsnoteringen -  -   -2,9  

Omstruktureringskostnader -1,5 
 

 - 
  

-4,9 
 Rörelseresultat -7,6 

 
-4,2 

  
-68,9 

 
        Finansiella poster, netto2 11,4 

 
-1,4 

  
15,0 

 Resultat före skatt 3,9 
 

-5,6 
  

-53,9 
  

       Skatt -2,6 
 

-0,3 
  

3,0 
 Periodens resultat 1,3 

 
-5,8 

  
-50,9 

   
       Övrigt totalresultat 

       Poster som senare kan komma att omföras till periodens resultat: 

       Valutakursdifferenser -2,7 
 

0,0 
 

  -3,2 
 Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -2,7 

 
0   

 
-3,2 

 
  

       Summa totalresultat för perioden -1,5   -5,8     -54,1   

Varav avskrivningar -26,8 
 

-12,5 
  

-74,0 
 Varav nedskrivningar av anläggningstillgångar -  -   -0,4  

        Summa periodens resultat hänförligt till: 

       Moderbolagets aktieägare 0,8 

 

-6,0 
  

-50,9 
 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 

 

0,2 

  

0 

 Summa periodens resultat 1,3 
 

-5,8 
  

-50,9 
         Summa totalresultat hänförligt till::  

       Moderbolagets aktieägare -1,9 
 

-6,0 
  

-54,2 
 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 

 
0,2 

  
0,0 

 Summa totalresultat för perioden -1,5 
 

-5,8 
  

-54,1 
  

       Periodens resultat per aktie före utspädning, SEK 0,01 
 

-0,10 
  

-0,82 
 Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,01 

 
-0,10 

  
-0,82 

  
       Medelantal utestående aktier, miljoner  68,9 

 
59,5 

  
61,9 

 Medelantal utestående aktier efter utspädning, miljoner 72,2   61,4     64,1   

 

1) Främst valutaomräkningsdifferenser.  

2) I Finansiella poster, netto ingår valutaomräkningsdifferenser med 12 MSEK (1) för det första kvartalet och med 23 MSEK för helåret 

2014. Resultatandelar i intressebolag uppgår till 0 MSEK (-2) för det första kvartalet och till -7 MSEK för helåret 2014. För ytterligare 

upplysningar hänvisas till årsredovisningen för 2014.    
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Koncernens balansräkning 

MSEK 
 

31 mar 
 

31 mar  31 dec  

    2015   2014 
 

2014 
 

     

 

 

 

Anläggningstillgångar 
   

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar 336,4 
 

160,4  311,0  

Materiella anläggningstillgångar 33,8 
 

14,2  31,0  

Finansiella anläggningstillgångar 52,9 
 

48,2  53,4  

Summa anläggningstillgångar 423,1   222,8  395,3  

     

 

 

 

Omsättningstillgångar 
   

 

 

 

Kundfordringar 164,7 
 

83,6  147,8  

Varulager 
 

49,8 
 

31,5  51,3  

Övriga kortfristiga finansiella fordringar 27,2 
 

14,8  31,2  

Likvida medel 96,3 
 

26,6  119,4  

Summa omsättningstillgångar 338,0 
 

156,4  349,7  

Summa tillgångar 761,1   379,2 
 

745,0 
 

     

 

 

 

Eget kapital 

   

 

 

 

Eget kapital, moderbolagets aktieägare 381,4 
 

269,7  388,8  

Innehav utan bestämmande inflytande 0,7 
 

0,3  0,2  

Summa eget kapital 382,1   270,1  389,0  

     

 

 

 

Skulder 
    

 

 

 

Långfristiga skulder 
   

 

 

 

Räntebärande skulder 79,9 
 

0,1  77,1  

Övriga långfristiga skulder 20,1 
 

3,7  17,8  

Summa långfristiga skulder 100,0   3,8  94,9  

     

 

 

 

Kortfristiga skulder 
   

 

 

 

Räntebärande skulder 78,9 
 

0,0  57,4  

Övriga kortfristiga skulder 200,1 
 

105,3  203,8  

Summa kortfristiga skulder 279,0   105,3  261,1  

Summa skulder 379,0   109,1  356,0  

  

          

Summa eget kapital och skulder 761,1   379,2 
 

745,0 
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Förändringar i koncernens eget kapital  

MSEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

 

Aktie-
kapital  

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserat 

resultat Summa 
Minoritets 

intresse 
S:a eget 

kapital 

Ingående balans 2014-12-31 0,3 496,9 5,9 -227,6 275,5 0,2 275,6 

Periodens totalresultat 
  

0,0 -6,0 -6,0 0,2 
 Försäljning av teckningsoptioner, incitamentsprogram  

 
0,1 

  
0,1 

  Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget-
kapitalinstrument, enligt IFRS 2 

   
0,1 0,1 

  Utgående balans 2014-03-31 0,3 497,0 5,9 -233,5 269,8 0,3 275,6 

        Periodens totalresultat   -3,2 -45,0 -48,3 -0,1  

Nyemission  166,1   166,1   

Försäljning av teckningsoptioner, incitamentsprogram  0,0   0,0   
Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget-
kapitalinstrument, enligt IFRS 2       1,1 1,1     

Utgående balans 2014-12-31 0,3 663,1 2,7 -277,4 388,8 0,2 389,0 

        

Periodens totalresultat 
  

-2,7 0,8 -1,9 
  Fondemission 0,2       

Nyemission 0,0 -8,9 
  

-8,9 
  Försäljning av teckningsoptioner, incitamentsprogram 

 
3,2 

  
3,2 

  Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget-
kapitalinstrument, enligt IFRS 2       0,2 0,2     

Utgående balans 2015-03-31 0,5 657,3 -0,1 -276,3 381,4 0,7 382,1 

 

Koncernens kassaflödesanalys  

MSEK Första kvartalet 

 

Helår  

  2015   2014     2014   

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten: 
       Resultat efter finansiella poster 3,9 

 
-5,6 

  
-53,9 

 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8,7  14,2   62,8  

Betalda skatter 0,1  -0,8   -0,2  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring 12,7  7,8   8,7  

        

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet -15,2  1,9   -9,3  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2,6  9,6   -0,7  

        Investeringsverksamheten 
       Förvärv av dotterbolag 0 

 
0 

  
-92,3 

 Övriga investeringar -36,0 
 

-22,7 
  

-117,5 
 Kassaflöde från investeringsverksamheten -36,0 

 
-22,7 

  
-209,8 

 
        Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,4 

 
0,3 

  
285,3 

  
        

Periodens kassaflöde -28,2 
 

-12,8 
  

74,8 
 Valutakursomräkning likvida medel 5,1 

 
0,1 

  
5,3 

 Likvida medel vid periodens början 119,4 
 

39,2 
  

39,2 
 Likvida medel vid periodens slut 96,3   26,6     119,4   
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Affärsområden  

Nettoomsättning per affärsområde 

MSEK Första kvartalet Helår  

  2015 
 

2014 
  

2014   

Tobii Dynavox 167,2 
 

71,4 
  

441,7 
 

Tobii Pro 54,2 
 

40,2 
  

167,3 
 

Tobii Tech* 17,7 
 

9,1 
  

36,6 
 

Elimineringar och övrigt -9,6 
 

-5,6 
  

-25,0 
 

Koncernen 229,4 
 

115,1 
  

620,6   

*) Varav internförsäljning till Tobii Dynavox and Tobii Pro  9,7 
 

6,6 
  

29,3   

 

Bruttomarginal per affärsområde 

MSEK Första kvartalet   Helår  

  2015   2014     2014   

Tobii Dynavox 72,6% 
 

67,3% 
 

 

68,3% 
 

Tobii Pro 75,4% 
 

69,5% 
 

 
71,6% 

 
Tobii Tech 42,3% 

 
46,3% 

 
 

44,5% 
 

Koncernen 73,9%   69,9%     70,8%   

 

Rörelseresultat före avskrivningar per affärsområde (EBITDA) 

MSEK Första kvartalet  Helår  
  2015   2014     2014   

Tobii Dynavox 42,1 
 

19,9 
 

 
74,4 

 
Tobii Pro 12,1 

 
6,0 

 
 

23,6 
 

Tobii Tech -34,8 
 

-17,7 
 

 
-90,6 

 
Elimineringar och övrigt -0,2 

 
0,1 

  
-1,9 

 
Koncernen 19,2   8,3     5,6   

 

Rörelseresultat per affärsområde (EBIT) 

MSEK Första kvartalet  Helår  
  2015   2014     2014   

Tobii Dynavox 26,5 
 

14,0 
 

 
41,9 

 
Tobii Pro 7,3 

 
3,1 

 
 

12,9 
 

Tobii Tech -41,2 
 

-21,3 
 

 
-121,6 

 
Elimineringar och övrigt -0,2 

 
0,1 

  
-2,0 

 
Koncernen -7,6   -4,2     -68,9   

 

Rörelsemarginal per affärsområde   

 
Första kvartalet Helår  

  2015 
 

2014 
  

2014 
 

Tobii Dynavox 15,8% 
 

19,6% 
 

 
9,5% 

 
Tobii Pro 13,5% 

 
7,6% 

 
 

7,7% 
 

Tobii Tech neg 
 

neg 
 

 
neg 

 
Koncernen -3,3% 

 
-3,6% 

  
-11,1% 
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Moderbolaget  

Koncernens moderbolag, Tobii AB (publ), som har över 200 anställda, är inriktat på försäljning, marknadsföring, FoU, inköp, 

tillverkning, teknisk support och IT. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 130 MSEK (94) och rörelseresulta-

tet till -6 MSEK (1). Försämringen beror främst på större FoU-satsningarna enligt plan. Vid periodens utgång hade moderbolaget 

22 MSEK (9) i likvida medel samt outnyttjade checkräkningskrediter på 82 MSEK (70). 

 

Moderbolagets resultaträkning  

 
Första kvartalet  Helår  

MSEK 2015   2014   2014   

Nettoomsättning 130,2 
 

93,8 
 

404,3 
 Kostnad sålda varor och tjänster -57,2 

 
-39,9 

 
-180,6 

 Bruttoresultat 73,0 
 

53,9 
 

223,7 
 Försäljningskostnader -27,5 

 
-21,3 

 
-88,8 

 Forsknings- och utvecklingskostnader -43,4 
 

-25,0 
 

-140,7 
 Administrationskostnader -12,9 

 
-6,8 

 
-36,3 

 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 5,0 
 

0,3 
 

6,2 
 Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader -5,7 

 
1,1 

 
-35,9 

 Förvärvsrelaterade kostnader  -  
 

- 
 

-7,4 
 Börsnoteringskostnader -   -  -2,9  

Rörelseresultat -5,7 
 

-1,1 
 

-46,2 
 Finansiella poster 15,7 

 
-1,3 

 
27,0 

 Resultat före skatt 10,0 
 

-2,4 
 

-19,2 
 Skatt -0,3 

 
-1,1 

 
3,6 

 Resultat efter skatt 9,7   1,3   -15,6   

Avskrivningar, totalt  -14,4 
 

-9,5 
 

-53,6 
 Moderbolagets resultat efter skatt överensstämmer med summa totalresultat 

      

Moderbolagets balansräkning 

MSEK 31 Mar  31 Mar 
 

31 Dec 
  2015  2014   2014 

Anläggningstillgångar   
   Immateriella anläggningstillgångar 176,0  146,5 

 
166,4 

Materiella anläggningstillgångar 8,2  7,8 
 

7,4 
Finansiella anläggningstillgångar 478,1  243,0 

 
432,4 

Långfristiga finansiella fordringar 0,2  0,2 
 

0,2 

Summa anläggningstillgångar 662,4  397,5 
 

606,3 

 
  

   Omsättningstillgångar   
   Kundfordringar 79,1  61,1 

 
84,3 

Varulager 20,9  24,4 
 

20,1 
Övriga kortfristiga finansiella fordringar 79,0  24,0 

 
50,5 

Kassa och bank 22,1  9,4 
 

73,5 

Summa omsättningstillgångar 201,1  118,9 
 

228,4 

Summa tillgångar 863,5  516,3   834,7 

          

Eget kapital 586,9  435,5 
 

585,8 

 
  

   Långfristiga skulder   
   Räntebärande skulder 79,9  0,1 

 
77,1 

Övriga långfristiga skulder 7,2  3,4 
 

7,5 

Summa långfristiga skulder 87,1  3,5 
 

84,6 

 
  

   Kortfristiga skulder   
   Räntebärande skulder 78,9  0,0 

 
57,4 

Övriga kortfristiga skulder 110,6  77,4 
 

107,0 

Summa kortfristiga skulder 189,5  77,4 
 

164,3 

Summa skulder 276,6  80,8 
 

248,9 

 
  

   Summa eget kapital och skulder 863,5  516,3   834,7 

*Ökningen av moderbolagets balansomslutning är primärt hänförligt till Dynavox-förvärvet och dess finansiering samt till finansiering av fort-

satt forskning och utveckling. 
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Förvärv av DynaVox Systems LLC  

Den 23 maj förvärvade koncernen 100% av aktierna i Dynavox Systems LLC för 119,4 MSEK.  Förvärvet finansierades med ett 

nytt lån på 18 MUSD från Swedbank. Det förvärvade företaget utvecklar, tillverkar och säljer alternativa kommunikations-

ösningar för personer med olika kognitiva eller motoriska funktionshinder. Förvärvet förväntas leda till både försäljningsmässiga 

och kostnadsmässiga synergier.  

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för Dynavox Systems LLC samt preliminärt verkligt värde på förvärvade 

tillgångar och övertagna skulder. Verkligt värde på förvärvade tillgångar och skulder är preliminärt i avvaktan på en slutlig värde-

ring av immateriella tillgångar och leverantörsskulder och andra skulder. Inga väsentliga justeringar har gjorts i öppningsbalan-

sen i kvartalet.   

Köpeskilling per 23 maj 2014 MSEK 

Likvida medel 119,4 

Summa erlagd köpeskilling  119,4 

  
Preliminära redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder 

Likvida medel 26,3 

Materiella anläggningstillgångar  7,1 

Immateriella anläggningstillgångar 105,0 

Varulager   18,5 

Kundfordringar och andra fordringar 40,7 

Leverantörsskulder och andra skulder -78,2 

Summa identifierbara nettotillgångar  119,4 

 

Preliminärt verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar är 40,7 MSEK och inkluderar kundfordringar med ett verkligt 

värde på 36,3 MSEK. Det avtalsenliga bruttobeloppet för förfallna kundfordringar är 17,1 MSEK, varav 14,2 MSEK sannolikt inte 

kan drivas in. Leverantörsskulder och övriga skulder omfattar uppskattningar relaterade till avgörandet av kända tvister. Upp-

skattningarna är baserade på ledningens bedömning. Ingen garanti kan lämnas att dessa uppskattningar kommer att vara 

korrekta.  

Eftersom Dynavox sedan det fjärde kvartalet säljer Tobiis produkter och vice versa, går det inte att ange hur stor effekt Dynav-

ox-förvärvet hade på Tobii-koncernens försäljning och resultat för 2014 och för det första kvartalet 2015, men för den förvärvade 

legala enheten som sådan, dvs DynaVox Systems LLC, uppgick försäljningen till 154,8 MSEK och rörelseresultatet till -6,5 

MSEK under den period under 2014 som DynaVox Systems LLC ingått i Tobii-koncernen. Förvärvsrelaterade kostnader per den 

31 december uppgår till 7,4 MSEK för perioden och har redovisats som transaktionskostnader i periodens totalresultat. Om 

förvärvat hade genomförts den 1 januari 2014, hade koncernens nettoomsättning under året uppgått till cirka 745,0 MSEK och 

resultatet efter skatt till cirka -35,4 MSEK. 

Redovisningsprinciper  

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) som EU antagit.  

Delårsrapporten följer IAS 34 och redovisningen av moderbolaget har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Rådets för 

finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper och 

beräkningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. Inga nya eller förändrade regler i 

IFRS har haft någon väsentlig betydelse på koncernen. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Tobiis affärsrisker omfattar bland annat konjunktur, konkurrenssituation, valutarisk, kreditrisk gentemot kunder, finansieringsrisk, 

risk för nedskrivning av aktiverad FoU och andra immateriella tillgångar samt regulatorisk risk (Tobii Dynavox i USA står under 

den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndighetens, FDA:s, tillsyn). Koncernens risker och riskhantering beskrivs när-

mare i förvaltningsberättelsen i Tobiis årsredovisning för 2014. Tobiis uppfattning är att denna riskbeskrivning fortfarande är 

korrekt. 

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner har ägt rum mellan Tobii och närstående som väsentligt påverkat bolagets ställning och resultat. 

Reservation beträffande framtidsinriktad information 

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Tobiis lednings nuvarande förväntningar. Även om led-

ningen anser att de bedömningar är rimliga som sådan framtidsinriktad information baseras på, kan ingen garanti lämnas att 

dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall avvika väsentligt från det som 

framgår i den framtidsinriktade informationen, beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad 

och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer som omnämns i 

Tobiis senaste årsredovisning.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 

de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Danderyd, 22 maj 2015 

Tobii AB (publ.) 

 

Kent Sander 

Ordförande 
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     Magnus Ericson 

Martin Gren 

 

                                 Anders Ösund                                                                                                           

 

 

Åsa Hedin 

 

Henrik Eskilsson 

Verkställande direktör 

 

 

            

 

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag kl. 10.00 (CET). Gå till www.tobii.com för att följa konferensen eller för 

att erhålla telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.  

 Informationen i denna delårsrapport är sådan som Tobii skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informat-

ionen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2015, kl. 08.00. 

 

Finansiell Kalender 

Årsstämma  11 juni  2015 
Delårsrapport 2, 2015   5 aug. 2015 
Delårsrapport 3, 2015   3 nov. 2015 
Delårsrapport 4, 2015  16 feb. 2016 

 
 

Årsstämma 

Årsstämma i Tobii AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 11 juni 2015 klockan 17.00 på Citykonferensen 

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska dels vara införd 

i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2015, dels senast torsdagen den 4 juni 

2015 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. 

Anmälan kan ske skriftligt till Tobii AB, Karlsrovägen 2D, Box 743, 182 17 Danderyd, på bolagets webbplats eller 

via e-post: generalmeeting@tobii.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, 

adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och bi-

träde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registrerings-

bevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.  

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att del-

taga på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistre-

ring måste vara verkställd senast torsdagen den 4 juni 2015, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta da-

tum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. 
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Tobii i korthet 

Tobii är världens ledande företag inom eyetracking. En produkt med inbyggd eyetracking-sensor kan exakt  

registrera var en användare tittar. På så sätt kan man få fram information som inte är tillgänglig på något annat 

sätt, t.ex. om konsumenters spontana reaktioner och bilförares uppmärksamhet. Med ögonstyrning kan man 

dessutom skapa nya intuitiva och spännande sätt att interagera med datorer. 

Tobii bedriver sin verksamhet i tre affärsområden, alla med egna väl avgränsade marknader, produkter och orga-

nisationer. 

Tobii Dynavox är globalt ledande leverantör av hjälpmedel för alternativ kommunikation. Affärsområdets produk-

ter hjälper personer med kommunikativa funktionshinder – på grund av t ex CP, afasi, ryggmärgsskador eller 

autism – att tala och kommunicera. Tobii Dynavox erbjuder specialutvecklade datorer och mjukvaror som styrs 

med ögonrörelser eller pekskärm, produkter som ofta revolutionerar tillvaron och livet för personer som behöver 

dessa. 

Tobii Pro är världsledande på eyetracking-lösningar som används för att få insikt i mänskliga beteenden. Med 

Tobii Pros produkter kan forskare och marknadsundersökare skaffa sig avgörande information inom ett brett 

spektrum av områden, alltifrån analyser av konsumentbeteenden och annonsoptimering till vetenskapliga studier 

inom psykologi och neurologi. Tobii Pros kunder inkluderar ca 2000 företag (t.ex. Microsoft, Google, Ipsos och 

Procter & Gamble) och ca 1500 akademiska forskningsinstitutioner, däribland 49 av världens 50 högst rankade 

universitet. 

Tobii Tech erbjuder ledande teknologi i form av plattformar och komponenter för eyetracking till OEM-kunder 

som integrerar dessa i sina produkter. Tobii Tech befinner sig i en tidig fas kommersiellt och investerar i teknik- 

och marknadsutveckling för att nå volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, medicinsk utrustning och 

bilar.  

Tobii täcker världsmarknaden genom egna kontor i Sverige, USA, Kina, Japan, Norge, Tyskland, Storbritannien, 

Sydkorea och genom ett globalt nätverk av återförsäljare. Koncernen har 560 anställda. 

 

 

För ytterligare information 
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Tel 08-663 69 90 

Sara Hyléen 

Kommunikationschef 

Tel 08-663 69 90 
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsin-
formation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med 
IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för 

Tobii AB (publ)-företagen per 31 mars 2015 och den tremånadersperiod som slutade per detta datum. Det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårs-

information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna de-

lårsrapport 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 redovisnings-

frågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig gransk-

ning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 

revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig gransk-

ning 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 för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredo-

visningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 22 maj 2015 

PricewaterhouseCoopers AB 

 

Magnus Brändström 

Auktoriserad revisor 

 


