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Fortsatt god utveckling i alla affärsområden 

Juli–september  

 Koncernens omsättning uppgick till 228 MSEK (168), en ökning med 60 MSEK eller 36 %, varav 30 MSEK 

var valutaeffekter och 30 MSEK organisk tillväxt.  

 Bruttomarginalen uppgick till 72 % (71 %).  

 Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 MSEK (-21).  

 Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 28 MSEK (3) medan framtids-

satsningarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -37 MSEK (-24). 

 Resultatet per aktie var -0,09 SEK (-0,18). 

 Lagförslaget ”Steve Gleason Act”, som berör finansiering av kommunikationshjälpmedel, antogs i USA i juli 

och trädde i kraft som lag i oktober.  

 I oktober presenterade Tobii Tech IS4-plattformen och Tobii EyeChip, världens första ASIC (processor med 

dedikerat hårdvarustöd) för eyetracking. 

Januari–september  

 Koncernens omsättning uppgick till 680 MSEK (414), varav 79 MSEK var valutaeffekter och 187 MSEK var 

hänförligt till Dynavox-förvärvet och organisk tillväxt.  

 Bruttomarginalen uppgick till 74 % (70 %).  

 Koncernens rörelseresultat uppgick till -33 MSEK (-56).  

 Det sammantagna rörelseresultatet för Tobii Dynavox och Tobii Pro uppgick till 85 MSEK (22) medan fram-

tidssatsningarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -117 MSEK (-77). 

 Resultatet per aktie var -0,22 SEK (-0,72). 

 

    Tredje kvartalet   Januari-september Helåret 
MSEK (utom resultat per aktie) 2015 2014 Ändring   2015 2014 Ändring 2014 

Omsättning, netto           
 - Tobii Dynavox  181,7 134,6 35 %  521,4 299,1 74 %  441,7 
 - Tobii Pro  44,3 31,1 43 %  144,8 106,6 36 %  167,3 
 - Tobii Tech  12,8 9,4 36 %  43,3 26,1 66 %  36,6 
 - Elimineringar & övrigt, netto  -10,7 -7,1 i/m  -29,6 -18,1 i/m  -25,0 
Totalt  228,0 168,0 36 %  679,9 413,8 64 %  620,6 
Rörelseresultat (EBIT)          
 - Tobii Dynavox  26,1 7,4   74,2 22,2   41,9 
 - Tobii Pro  2,2 -3,9   10,4 -0,7   12,9 
 - Tobii Tech  -36,7 -24,2   -117,1 -77,2   -121,6 
 - Övrigt, netto  0,0 0,0   -0,2 0,2   -2,0 
Totalt  -8,4 -20,7   -32,7 -55,5   -68,9 
Justerat rörelseresultat (EBIT)          
 - Tobii Dynavox  26,1 11,6   77,8 33,9   54,2 
Totalt  -8,4 -16,5   -29,1 -43,9   -53,7 
Resultat per aktie (SEK) -0,09 -0,18     -0,22 -0,72     -0,82 

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag kl. 10.00 (CET). Gå till www.tobii.com för att erhålla tele-

fonnummer eller följa konferensen. Bilderna från presentationen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.



 

 
Delårsrapport januari–september 2015 Tobii AB (publ.)  sid. 2 av 16 
 

VD:s kommentar 

Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen 

med 36 %, eller med 18 % justerat för valutaeffekter, 

jämfört med samma period 2014. Alla tre affärsområ-

den uppvisade fortsatt organisk försäljningstillväxt och 

de redan vinstgivande affärsområdena Tobii Dynavox 

och Tobii Pro förbättrade sina rörelseresultat. Kvarta-

let präglades även av en hög produktutvecklingstakt 

inom alla tre affärsområden, med flera produktlanse-

ringar och produktförbättringar. 

Tobii Dynavox verksamhet utvecklades positivt och i 

linje med förväntan. Detta kvartal är det första efter för-

värvet av DynaVox Systems LLC i maj 2014 då vi kan 

göra en meningsfull jämförelse med samma period fö-

regående år. Det konkreta arbetet med att integrera 

verksamheten nu är klart och vi ser tydliga synergief-

fekter i affärsområdets resultat. Försäljningen ökade 

med 17 % justerat för valutaeffekter, och den justerade 

EBIT-marginalen ökade till 14 % (9 %). 

Produktutvecklingstakten är fortsatt hög och under 

kvartalet har vi förbättrat en rad produkter med nya 

funktioner och nya språkversioner för att bättre möta 

våra användares behov och kunna adressera fler geo-

grafiska marknader.  

Lagförslaget ”Steve Gleason Act” antogs i juli i USA 

och trädde i kraft den 1 oktober. Den nya lagen syftar 

till att göra det enklare att få finansiering för kommuni-

kationshjälpmedel via Medicare och förväntas få posi-

tiv effekt på försäljningen framöver.  

Inom Tobii Pro ökade försäljningen med 26 % juste-

rat för valutaeffekter jämfört med samma period före-

gående år och med 5 % justerat även för orderstocks-

effekter. Glasses 2 fortsätter att vara en stark produkt 

i portföljen och vi satsar löpande på förbättringar för 

att bibehålla produktens konkurrenskraft inom befint-

liga områden och stärka dess potential i nya segment.  

En särskilt spännande innovation som har lanserats 

under kvartalet är ”real world mapping”, en funktion 

som gör det mycket mer kostnadseffektivt att analy-

sera kvantitativa studier med eyetracking. Effektivise-

ring av databearbetningen är en grundförutsättning för 

att eyetracking ska växa inom konsumentundersök-

ningar och andra områden där potentialen är stor.  

Tobii Tech fortsätter som planerat att investera i tek-

nologiutveckling och marknadsbearbetning för att rea-

lisera framtida affärsmöjligheter inom volymmark-

nader som konsumentdatorer och datorspel för 

eyetracking. Vi ser fortsatt starkt intresse från spelut-

vecklingsföretag och inrättade under kvartalet en fond 

för att ytterligare stimulera utveckling av spel med 

eyetracking. Avalanche Studios lanserade under kvar-

talet ytterligare en titel – theHunter – med stöd för 

eyetracking. 

Ett nytt spännande satsningsområde är virtual reality 

(VR), en marknad som ännu är i ett tidigt skede, men 

där eyetracking kan få stor betydelse för produkternas 

prestanda och för användarupplevelsen. Precis som 

datorspel tror vi att detta kan bli en viktig instegsmark-

nad till bredare konsumentprodukter.  

I oktober presenterade Tobii Tech IS4-plattformen och 

Tobii EyeChip, världens första ASIC (processor med 

dedikerat hårdvarustöd) för eyetracking. Tillsammans 

utgör de ett viktigt teknologiskifte som innebär flera 

anpassningar till de krav som ställs på kostnad, stor-

lek och prestanda för att kunna integrera vår teknologi 

i tidiga segment inom konsumentprodukter. Plattfor-

men beräknas vara färdigutvecklad under det första 

kvartalet 2016. Därefter kommer det att ta ytterligare 

tid innan produkter med IS4-plattformen kan lanseras. 

Sammanfattningsvis fortsätter Tobii att befästa sin 

ledande position inom alla tre affärsområden. Tobii 

Dynavox och Tobii Pro växer med lönsamhet och utö-

kar successivt sina erbjudanden. Inom Tobii Tech fort-

sätter vi våra satsningar för att på sikt etablera 

eyetracking inom nya spännande områden som kon-

sumentdatorer, datorspel och virtual reality. 

 

Danderyd, 3 november 2015 

Henrik Eskilsson 
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Koncernen: kvartalet juli–september 2015 

Omsättning 

Koncernens nettoomsättning under det tredje kvarta-

let steg med 36 % jämfört med samma period 2014 till 

228 MSEK (168). Av ökningen förklaras 30 MSEK av 

organisk försäljningstillväxt i både Tobii Dynavox och 

Tobii Pro och 30 MSEK av valutaeffekter främst ge-

nom förstärkning av den amerikanska dollarn (USD) 

och euron (EUR) i förhållande till SEK. 

Under det tredje kvartalet 2015 svarade den nordame-

rikanska marknaden för 65 % (63 %) av koncernens 

försäljning, den europeiska för 25 % (27 %), och övriga 

världen för 9 % (10 %).  

Resultat 

Bruttoresultatet ökade med 38 % till 165 MSEK (120) 

och bruttomarginalen förbättrades till 72 % (71 %). 

Under kvartalet har en omallokering gjorts så att vissa 

kostnader som tidigare definierats som försäljnings- 

och administrationskostnader definieras som kostnad 

för sålda varor och tjänster. Dessa justeringar mins-

kade den redovisade bruttomarginalen i det tredje 

kvartalet med 4 procentenheter men de påverkade 

inte rörelseresultatet. 

Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 MSEK (-21). 

Resultatet belastades med 4 MSEK i omstrukturerings-

kostnader i motsvarande kvartal 2014. Justerat för 

dessa jämförelsestörande poster förbättrades rörelse-

resultatet med 8 MSEK till -8 MSEK (-16).  

Det justerade rörelseresultatet från Tobii Dynavox och 

Tobii Pro förbättrades med 21 MSEK till 28 MSEK. 

Samtidigt förändrades det negativa rörelseresultatet i 

Tobii Tech med 13 MSEK till -37 MSEK (-24). 

Koncernens rörelsemarginal uppgick till -4 % (-12 %) 

och den justerade rörelsemarginalen till -4 % (-10 %). 

Förbättringen av rörelsemarginalen beror både på en 

underliggande resultatförbättring och på valutaeffekter. 

Koncernens FoU-kostnader ökade till 62 MSEK (35). 

Dessa kostnader redovisas netto i resultaträkningen 

efter aktivering i balansräkningen av 22 MSEK (27) el-

ler 37 % (53 %) av de totala FoU-satsningarna. FoU-

avskrivningar uppgick till 23 MSEK (11). Följaktligen 

uppgick de totala FoU-satsningarna till 61 MSEK (50), 

en ökning med 21 %.   

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick 

till 22 MSEK (-5) och det justerade rörelseresultatet 

före avskrivningar uppgick till 22 MSEK (-1), vilket gav 

en EBITDA-marginal på 10 % (-3 %) respektive 10 % 

(-1 %).  

Resultatet före skatt uppgick till -6 MSEK jämfört med  

-15 MSEK under det tredje kvartalet 2014. Finansnet-

tot ändrades från 6 MSEK under det tredje kvartalet 

2014 till 2 MSEK samma period i år, primärt på grund 

av valutaeffekter.  

Nettoresultatet uppgick till -8 MSEK (-11) och resultatet 

per aktie blev -0,09 SEK jämfört med -0,18 SEK under 

det tredje kvartalet 2014. Antalet genomsnittligt utestå-

ende aktier ökade med 26 miljoner eller 42 % till 88 

miljoner genom nyemission.  

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning 

Kassaflödet efter löpande investeringar uppgick till -16 

MSEK (-40). Verksamheten genererade ett positivt 

kassaflöde på 15 MSEK (-8), en nettoökning på 23 

MSEK som primärt berodde på resultatförbättringar 

före avskrivningar i Tobii Pro och Tobii Dynavox på 37 

MSEK vilket mer än väl uppvägde en resultatförsäm-

ring i Tobii Tech på 10 MSEK. Löpande investeringar 

uppgick till 31 MSEK, varav 22 MSEK var aktiveringar 

av FoU.  

Vid utgången av kvartalet hade koncernen 365 MSEK 

(-34) i nettokassa samt 170 MSEK (139) i outnyttjade 

bankkrediter jämfört med 383 MSEK i nettokassa re-

spektive 170 MSEK i outnyttjade bankkrediter vid 

kvartalets början. 

Anställda 

Antal anställda var vid periodens slut 585. Jämfört med 

samma tidpunkt föregående år ökade antalet anställda 

med 7.  

Händelser efter rapportperioden 

I oktober presenterades IS4-plattformen och Tobii 

EyeChip, världens första ASIC (processor med dedi-

kerat hårdvarustöd) för eyetracking. Ett betaprogram 

lanserades för OEM-företag som vill utforska möjlig-

heterna att integrera den nya plattformen i sina pro-

dukter. Plattformen förväntas vara färdigutvecklad un-

der det första kvartalet 2016.   
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Koncernen: januari–september 2015 

Omsättning 

Koncernens nettoomsättning under de första nio må-

naderna steg med 266 MSEK eller 64 % jämfört med 

samma period 2014 till 680 MSEK (414). Omsätt-

ningsökningen förklaras av organisk försäljningstill-

växt för alla affärsområden men framför allt av Dy-

navox-förvärvet i maj 2014. Valutaeffekter bidrog med 

79 MSEK eller 19 % av ökningen.  

Under perioden svarade den nordamerikanska mark-

naden för 63 % (53 %) av koncernens försäljning, den 

europeiska för 24 % (33 %) och övriga världen för  

13 % (14 %). 

Resultat 

Bruttoresultatet ökade med 74 % till 504 MSEK (290) 

och bruttomarginalen förbättrades till 74 % från 70 %. 

Marginalförbättringen förklaras främst av introduktion 

av produkter med lägre produktionskostnad under de 

senaste åren, ökad andel direktförsäljning i Tobii Dy-

navox, andra positiva effekter från Dynavox-förvärvet 

samt av valutaeffekter. 

Koncernens rörelseresultat uppgick till -33 MSEK (-56). 

Rörelseresultatet belastades med 4 MSEK i omstruktu-

reringskostnader, medan det under samma period 

2014 belastades med 12 MSEK i förvärvsrelaterade 

kostnader och omstruktureringskostnader. Justerat för 

dessa jämförelsestörande poster förbättrades rörelse-

resultatet med 15 MSEK till -29 MSEK (-44). 

Det justerade rörelseresultatet från Tobii Dynavox och 

Tobii Pro förbättrades med 55 MSEK till 88 MSEK. 

Samtidigt förändrades det negativa rörelseresultatet i 

Tobii Tech med 40 MSEK till -117 MSEK.  

Koncernens rörelsemarginal uppgick till -5 % (-13 %) 

och den justerade rörelsemarginalen till -4 % (-11 %).  

Förbättringen av rörelsemarginalen beror både på en 

underliggande resultatförbättring och på valutaeffekter. 

Koncernens FoU-kostnader ökade till 181 MSEK (110), 

vilket motsvarade 27 % (27 %) av omsättningen. 

Dessa kostnader redovisas netto i resultaträkningen 

efter aktivering i balansräkningen av 77 MSEK (64) el-

ler 39 % (46 %) av de totala FoU-satsningarna. FoU-

avskrivningar uppgick till 60 MSEK (31). Följaktligen 

uppgick de totala FoU-satsningarna till 197 MSEK jäm-

fört med 140 MSEK under de första nio månaderna 

2014, en ökning på 41 %.   

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick 

till 51 MSEK (-11) och det justerade rörelseresultatet 

före avskrivningar förbättrades med 53 MSEK till 54 

MSEK (1), vilket gav en EBITDA-marginal på 7 %  

(-3 %) respektive 8 % (0 %).  

Resultatet före skatt uppgick till -23 MSEK jämfört med 

-48 MSEK under samma period 2014. Finansnettot 

uppgick till 10 MSEK (8). 

Nettoresultatet uppgick till -18 MSEK (-43) och resulta-

tet per aktie blev -0,22 SEK jämfört med -0,72 SEK un-

der de första nio månaderna 2014. Antalet genomsnitt-

ligt utestående aktier ökade med 20 miljoner eller 33 % 

till 80 miljoner genom nyemission.  

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning 

Kassaflödet efter löpande investeringar ökade med 25 

MSEK under de första nio månaderna till -48 MSEK  

(-73). Verksamheten genererade ett positivt kassaflöde 

på 53 MSEK (4), främst beroende på det ökade rörel-

seresultatet i Tobii Pro och Tobii Dynavox. Löpande in-

vesteringar ökade med 24 MSEK till 100 MSEK, varav 

77 MSEK var aktiveringar av FoU. 

Vid utgången av perioden hade koncernen 365 MSEK 

(-34) i nettokassa samt 170 MSEK (139) i outnyttjade 

bankkrediter jämfört med 119 MSEK i nettokassa och 

108 MSEK i outnyttjade bankkrediter vid årets början.  
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Nyckeltal för koncernen 

  Tredje kvartalet   Januari-september   Helåret 

  2015 2014   2015 2014   2014 

Resultat per aktie, SEK -0,09 -0,18  -0,22 -0,72  -0,82 

Resultat per aktie efter utspädning1, SEK -0,09 -0,18  -0,22 -0,72  -0,82 

Eget kapital per aktie, SEK 9,1 5,1  9,1 5,1  5,6 

        
EBITDA, MSEK 22,4 -5,4  50,8 -10,6  5,6 

Rörelseresultat (EBIT), MSEK -8,4 -20,7  -32,7 -55,5  -68,9 

Kassaflöde efter löpande investeringar, MSEK -16,3 -40,1  -47,6 -72,6  -117,7 

        
Rörelsekapital2, MSEK 14,0 -9,82  14,0 -9,82  18,72 

Balansomslutning3, MSEK  1 039,9 724,63  1 039,9 724,63  752,93 

Nettokassa (+)/nettoskuld (-), MSEK 365,2 -34,0  365,2 -34,0  -15,1 

Eget kapital, MSEK 801,3 328,4  801,3 328,4  389,0 

Soliditet4, % 77,1 45,34  77,1 45,34  51,74 

Skuldsättningsgrad, % neg 10,4  neg 10,4  3,9 

        
Bruttomarginal5, %  72,1 71,2  74,1 70,0  70,8 

EBITDA-marginal, % 9,8 -3,2  7,5 -2,6  0,9 

Rörelsemarginal, % -3,7 -12,3  -4,8 -13,4  -11,1 

Räntabilitet på eget kapital, % -0,9 -4,0  -2,7 -15,4  -17,2 

        
Medelantal utestående aktier, milj. 87,6 62,0  79,9 60,4  62,0 

Medelantal utestående aktier efter utspädn.1, milj. 90,9 63,9  83,1 62,3  64,0 

Antal utestående aktier vid periodens slut, milj. 87,6 64,5  87,6 64,5  68,9 

        
Medelantal anställda 580 599   569 464   467 

1) Bolagsstämman har gett styrelsen mandat att utställa 3,3 miljoner teckningsoptioner varav 3,0 miljoner optioner blivit utställda. Av dessa var fort-

farande 3,0 miljoner utestående per den 30 september 2015. Det blir dock ingen utspädning av resultatet per aktie eftersom nettoresultatet är nega-

tivt för alla perioder. 

2) Rörelsekapital har justerats, jämfört med vad som tidigare rapporterats på -1,9 MSEK och 26,6 MSEK, med anledning av att förvärvsanalysen av 

DynaVox Systems LLC som förvärvades i maj 2014 har justerats. De preliminära värdena per den 30 september 2014 respektive den 31 december 

2014 har ändrats till följd av fastställelse av värderingar av förvärvade tillgångar och skulder avseende förvärvet av DynaVox Systems LLC i maj 

2014.  

3) Balansomslutning har justerats, jämfört med vad som tidigare rapporterats på 716,7 MSEK och 745,0 MSEK, med anledning av att förvärvsana-

lysen av DynaVox Systems LLC som förvärvades i maj 2014 har justerats. De preliminära värdena per den 30 september 2014 respektive den 31 

december 2014 har ändrats till följd av fastställelse av värderingar av förvärvade tillgångar och skulder avseende förvärvet av DynaVox Systems 

LLC i maj 2014. 

4) Soliditet har justerats, jämfört med vad som tidigare rapporterats på 45,8 % och 52,2 % med anledning av att förvärvsanalysen av DynaVox 

Systems LLC som förvärvades i maj 2014 har justerats. De preliminära värdena per den 30 september 2014 respektive den 31 december 2014 har 

ändrats till följd av fastställelse av värderingar av förvärvade tillgångar och skulder avseende förvärvet av DynaVox Systems LLC i maj 2014. 

5) Bruttomarginalen har påverkats av en omallokering av vissa kostnader som tidigare definierats som försäljnings- och administrationskostnader i 

stället definieras som kostnad för sålda varor och tjänster. Om denna omallokering inte hade gjorts hade bruttomarginalen varit 75,9 % för kvartalet 

och 75,4 % för januari-september. 

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 

Rörelsekapital 

Lager, kundfordringar och andra kortfristiga fordringar minus leverantörs-

skulder och övriga icke räntebärande skulder  

Balansomslutning 

Summa tillgångar vid periodens utgång 

Nettokassa/nettoskuld 

Likvida medel minus räntebärande skulder  

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 nettoom-

sättning   

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 deltidsan-

ställda omräknade till heltidsanställningar. 

i/m = icke meningsfull 
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Tobii Dynavox 

  Tredje kvartalet   Januari-september   Helåret 

MSEK 2015 2014   2015 2014   2014 

Nettoomsättning 181,7 134,6  521,4 299,1   441,7 

Bruttomarginal 70 % 70 %  72 % 67 %  68 % 

EBITDA 43,0 14,7  121,6 43,3  74,4 

EBITDA-marginal 24 % 11 %  23 % 14 %  17 % 

Rörelseresultat (EBIT) 26,1 7,4  74,2 22,2  41,9 

Rörelsemarginal 14 % 5 %   14 % 7 %   9 % 

 

Kvartalet juli–september  

Tobii Dynavox svarar för tre fjärdedelar av koncernens 

omsättning. I maj 2014 förvärvades DynaVox Systems 

LLC (”Dynavox-förvärvet”) vilket nästan fördubblade af-

färsområdets omsättning.  

Omsättning 

Nettoomsättningen steg med 47 MSEK eller 35 % till 

182 MSEK (135) jämfört med det tredje kvartalet 2014, 

varav 25 MSEK berodde på valutaeffekter och 22 

MSEK eller 17 % på organisk tillväxt.  

Resultat 

Bruttomarginalen uppgick till 70 %. Kvartalets brutto-

marginal påverkades negativt med 3 procentenheter 

av omallokeringen av vissa försäljnings- och administ-

rationskostnader till kostnad för sålda varor och tjäns-

ter. Omallokeringen påverkade dock inte rörelseresul-

tatet. 

Rörelseresultatet ökade med 19 MSEK till 26 MSEK 

(7), vilket primärt berodde på synergieffekter av Dy-

navox-förvärvet. Rörelsemarginalen förbättrades till  

14 % (5 %) och till 14 % (9 %) justerad för jämförelse-

störande poster. Eftersom Tobii Dynavox har en stor 

del av sin organisation i USA och därför en stor del av 

sina kostnader i USD, hade valutaeffekter inte någon 

väsentlig påverkan på affärsområdets rörelsemarginal.  

De totala FoU-satsningarna ökade med 6 MSEK till 24 

MSEK (18), varav 10 MSEK (8) eller 44 % (46 %) akti-

verades i balansräkningen, samtidigt som FoU-avskriv-

ningarna ökade med 6 MSEK till 10 MSEK (4) på 

grund av lansering av flera nya produkter. FoU-kostna-

derna netto uppgick till 24 MSEK (14). 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick 

till 43 MSEK (15) och EBITDA-marginalen förbättrades 

till 24 % (11 %). 

Januari–september 

Omsättning 

Jämfört med samma period 2014 steg omsättningen 

med 222 MSEK eller 75 % till 521 MSEK (299), främst 

beroende på Dynavox-förvärvet, organisk försäljnings-

tillväxt samt på valutaeffekter om 58 MSEK. 

Resultat  

Bruttomarginalen förbättrades med 5 procentenheter 

till 72 %, främst genom ökad andel direktförsäljning i 

Nordamerika. Rörelseresultatet ökade till 74 MSEK 

(22) och rörelsemarginal till 14 % (7 %). Det justerade 

rörelseresultatet förbättrades till 78 MSEK (34) och den 

justerade rörelsemarginalen till 15 % (11 %).  

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 

till 122 MSEK (43) och EBITDA-marginalen till 23 % 

(14 %). 

Andra händelser 

 Lanserade en ny version av Windows Control – en 

mjukvara för att styra Windows med ögonrörelser 

– med stöd för Windows 10 på totalt 22 språk. 

Lanserade även stöd för Windows 10 i mjukva-

rorna Gaze Viewer och Gaze Point. 

 Kommunikations-appen Compass, som tidigare 

har haft stöd för iOS och Android, lanserades för 

Windows-baserade surfplattor. 

 Lagförslaget ”Steve Gleason Act” antogs i USA i 

juli och trädde i kraft den 1 oktober. Den nya lagen 

syftar till att göra det enklare att få finansiering för 

kommunikationshjälpmedel via Medicare och för-

väntas ha en positiv effekt på försäljningen framö-

ver.  

 

Tobii Dynavox är världens ledande leverantör av hjälp-

medel för individer med nedsatt tal- och kommunikat-

ionsförmåga. Tobii Dynavox utvecklar och säljer pro-

dukter som kraftigt förbättrar användarnas möjligheter 

att kommunicera. Dessa produkter omfattar både spe-

cialutvecklade datorer, hårdvara för ögonstyrning samt 

olika programvaror. 
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Tobii Pro 

  Tredje kvartalet   Januari-september   Helåret 

MSEK 2015 2014   2015 2014   2014 

Nettoomsättning 44,3 31,1  144,8 106,6   167,3 

Bruttomarginal 72 % 72 %  74 % 70 %  72 % 

EBITDA 7,2 -1,9  24,8 6,8  23,6 

EBITDA-marginal 16 % -6 %  17 % 6 %  14 % 

Rörelseresultat (EBIT) 2,2 -3,9  10,4 -0,7  12,9 

Rörelsemarginal 5 % -13 %   7 % -1 %   8 % 

Kvartalet juli–september 

Tobii Pro svarar för cirka 20 % av koncernens  

omsättning. Jämförelsen mellan årets tredje kvartal och 

samma kvartal 2014 påverkas i hög grad av temporära 

orderstockseffekter på Glasses 2 i båda perioderna.  

Omsättning 

Nettoomsättningen steg med 13 MSEK eller 42 % till 

44 MSEK (31) jämfört med det tredje kvartalet 2014, 

varav 5 MSEK eller 16 % berodde på valutaeffekter 

och 8 MSEK eller 26 % på organisk tillväxt. Den orga-

niska försäjningstillväxten justerad även för orderstock-

seffekter var 5 %.  

Resultat 

Bruttoresultatet ökade med 44 % till 32 MSEK (22) ge-

nom den högre försäljningen. Bruttomarginalen upp-

gick till 72 % (72 %). Omallokeringen av kostnader från 

försäljnings- och administrationskostnader till kostnad 

för sålda varor och tjänster påverkade bruttomargina-

len med 5 procentenheter.  

Rörelseresultatet uppgick till 2 MSEK (-4) och rörelse-

marginalen förbättrades med 18 procentenheter till  

5 %. Den högre omsättningen i kombination med förbätt-

rade marginaler ledde till det förbättrade resultatet. Rö-

relsemarginalen påverkades även positivt av förstärk-

ningen av USD och EUR i förhållande till SEK eftersom 

en stor del av affärsområdets kostnader är i SEK. 

De totala FoU-satsningarna ökade med 4 MSEK till 10 

MSEK (6), varav 6 MSEK (3) eller 60 % (50 %) aktive-

rades i balansräkningen, samtidigt som FoU-avskriv-

ningarna ökade med 3 MSEK till 4 MSEK (1). FoU-

kostnaderna netto uppgick till 9 MSEK (4). 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 

till 7 MSEK (-2) och EBITDA-marginalen förbättrades 

med 22 procentenheter till 16 % (-6 %). 

Januari–september 

Omsättning 

Jämfört med samma period 2014 steg omsättningen 

med 38 SEK eller 36 % till 145 MSEK (107), varav 19 

MSEK berodde på valutaeffekter och 19 MSEK på or-

ganisk tillväxt. Den organiska försäljningstillväxten ju-

sterad även för orderstockseffekter var 5 %. 

Resultat  

Jämfört med samma period 2014 ökade bruttomargi-

nalen till 74 % (70 %). Rörelseresultatet uppgick till 10 

MSEK (-1) och rörelsemarginalen ökade till 7 % (-1 %), 

främst beroende på högre försäljning, där en stor andel 

var valutaeffekter, samt på förbättrade bruttomargina-

ler. Samtidigt ökade avskrivningarna med 7 MSEK.  

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade 

till 25 MSEK (7) och EBITDA-marginalen till 17 %  

(6 %). 

Andra händelser 

 Tobii Pro lanserade ”real world mapping” för mjuk-

varan Glasses 2 Analyzer – en funktion som dras-

tiskt förenklar databearbetning och analys i kvanti-

tativa studier. 

 Lanserade Tobii Pro X3-120 – en kraftfull och 

mångsidig eyetracker för skärmbaserade under-

sökningar. 

 

Tobii Pro är världens ledande leverantör av eyetrack-

ing-hårdvara och analytisk programvara som används 

för att förstå mänskligt beteende. Över 2000 företag 

och 1500 forskningsinstitutioner är kunder till Tobii Pro, 

däribland många stora företag som Procter & Gamble, 

Ipsos och Microsoft och samtliga av världens 50 mest 

ansedda universitet. 
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Tobii Tech 

  Tredje kvartalet   Januari-september   Helåret 

MSEK 2015 2014   2015 2014   2014 

Nettoomsättning 12,8 9,4  43,3 26,1   36,6 

Bruttomarginal 48 % 29 %  45 % 47 %  45 % 

EBITDA -27,8 -18,1  -95,4 -61,0  -90,6 

EBITDA-marginal i/m i/m  i/m i/m  i/m 

Rörelseresultat (EBIT) -36,7 -24,2  -117,1 -77,2  -121,6 

Rörelsemarginal i/m i/m   i/m i/m   i/m 

Kvartalet juli–september 

Tobii Tech är fortfarande i ett tidigt skede kommersiellt 

och svarar för cirka 5 % av koncernens omsättning, in-

klusive internförsäljning till Tobii Dynavox och Tobii 

Pro. Affärsområdet investerar kraftigt i teknologiut-

veckling och marknadsbearbetning för att realisera 

framtida affärsmöjligheter i olika volymmarknader för 

eyetracking. 

Omsättning 

Nettoomsättningen ökade till 13 MSEK (9), primärt be-

roende på 3 MSEK högre internförsäljning.  

Resultat 

Bruttoresultatet uppgick till 6 MSEK (3). Bruttomargina-

len steg till 48 % från 29 % jämfört med det tredje kvar-

talet 2014. 

Rörelseresultatet uppgick till -37 MSEK (-24), främst 

genom att FoU-kostnaderna netto steg till 29 MSEK 

(17). Detta förklaras i sin tur av att en större andel av 

de totala FoU-satsningarna togs direkt mot resultaträk-

ningen i stället för att aktiveras i balansräkningen.  

De totala FoU-satsningarna uppgick till 27 MSEK (27), 

en minskning jämfört med de två föregående kvartalen 

då stora externa kostnader togs för utvecklingen av 

IS4-plattformen. Av de totala FoU-satsningarna aktive-

rades 6 MSEK (16) eller 22 % (59 %) i balansräk-

ningen, samtidigt som FoU-avskrivningarna ökade till 9 

MSEK (6).  

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick 

till -28 MSEK (-18). 

Januari–september 

Omsättning 

Nettoomsättningen ökade med 65 % till 43 MSEK (26). 

Internförsäljning ökade till 30 MSEK (21).  

Resultat  

Bruttoresultatet ökade till 19 MSEK (12) och bruttomar-

ginalen uppgick till 45 % (47 %).   

Rörelseresultatet uppgick till -117 MSEK (-77). För-

sämringen var beroende på affärsområdets ökade 

FoU- och marknadssatsningar. FoU-kostnaderna netto 

ökade till 90 MSEK (64) och de totala FoU-satsning-

arna uppgick till 99 MSEK (82), varav 30 MSEK (34) 

eller 33 % (53 %) aktiverades i balansräkningen. FoU-

avskrivningarna uppgick till 21 MSEK (16). 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick 

till -95 MSEK (-61). 

Andra händelser 

 Tobii Tech lanserade programmet ”Boost to the 

big time” och inrättade en fond på 1 MUSD för att 

stimulera spelutveckling. 

 Avalanche Studios lanserade en ny version av da-

torspelet theHunter, vilket är deras andra titel med 

stöd för eyetracking.  

 Offentliggjorde en satsning på Virtual Reality (VR) 

och inledde ett samarbete med Starbreeze kring 

integration av eyetracking i deras VR-headsets.  

 I oktober presenterades IS4-plattformen och Tobii 

EyeChip, världens första ASIC (processor med 

dedikerat hårdvarustöd) för eyetracking. Ett beta-

program lanserades för OEM-företag som vill ut-

forska möjligheterna att integrera den nya plattfor-

men i sina produkter. Plattformen förväntas vara 

färdigutvecklad under det första kvartalet 2016.   

 

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 an-

nat marknaderna för datorspel, vanliga datorer, virtual 

reality, fordon och medicinteknisk utrustning.
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Koncernens totalresultat 

MSEK Tredje kvartalet   Januari-september   Helåret 

  2015 2014   2015 2014   2014 

Nettoomsättning 228,0 168,0  679,9 413,8  620,6 

Kostnad för sålda varor och tjänster -63,5 -48,4  -176,1 -124,2  -181,2 

Bruttoresultat 164,5 119,6  503,8 289,5  439,4 

        
Försäljningskostnader -95,1 -74,2  -280,5 -172,0  -252,7 

Forsknings- och utvecklingskostnader -61,7 -34,6  -180,8 -110,3  -169,6 

Administrationskostnader -15,0 -27,1  -71,9 -52,3  -71,5 

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader1 -1,1 -0,2  0,2 1,1  0,7 

Rörelseresultat före poster av en-
gångskaraktär 

-8,4 -16,5  -29,1 -43,9  -53,7 

        
Förvärvsrelaterade kostnader 0,0 0,0  0,0 -7,4  -7,4 

Kostnader relaterade till börsnoteringen 0,0 0,0  0,0 0,0  -2,9 

Omstruktureringskostnader 0,0 -4,2  -3,6 -4,2  -4,9 

Rörelseresultat -8,4 -20,7  -32,7 -55,5  -68,9 

        
Finansiella poster2 2,4 5,7  9,9 7,6  15,0 

Resultat före skatt -6,0 -15,0  -22,8 -47,9  -53,9 

        
Skatt -1,7 3,8  5,3 4,6  3,0 

Periodens resultat -7,7 -11,2  -17,5 -43,3  -50,9 

        
Övrigt totalresultat        
Poster som senare kan komma att omföras 
till periodens resultat:       
Valutakursdifferenser -0,6 -0,2  -3,6 -2,4  -3,2 

Övrigt totalresultat för perioden, netto ef-
ter skatt 

-0,6 -0,2  -3,6 -2,4  -3,2 

         
Summa totalresultat för perioden -8,3 -11,4   -21,0 -45,7   -54,1 

         
Varav avskrivningar -30,7 -15,4  -83,5 -42,0  -74,0 

Varav nedskrivningar av anläggningstill-
gångar 

0,0 0,0 
 

0,0 -3,0 
 

-0,4 

        
Summa periodens resultat hänförligt till:        
Moderbolagets aktieägare -7,6 -11,1  -17,5 -43,2  -50,9 

Innehav utan bestämmande inflytande -0,1 -0,1  0,1 -0,1  0,0 

Summa periodens resultat -7,7 -11,2  -17,5 -43,3  -50,9 

        
Summa totalresultat hänförligt till:         
Moderbolagets aktieägare -8,2 -11,3  -21,1 -45,6  -54,2 

Innehav utan bestämmande inflytande -0,1 -0,1  0,1 -0,1  0,0 

Summa totalresultat för perioden -8,3 -11,4   -21,0 -45,7   -54,1 

1) Främst valutaomräkningsdifferenser.  

2) I Finansiella poster, netto ingår valutaomräkningsdifferenser med 2 MSEK (8) för det tredje kvartalet, med 11 MSEK (3) för de första nio 

månaderna och med 23 MSEK för helåret 2014. Resultatandelar i intressebolag uppgår till 0 MSEK (-1) för det tredje kvartalet, till 0 MSEK 

(-5) för de första nio månaderna och till -7 MSEK för helåret 2014. För ytterligare upplysningar hänvisas till årsredovisningen för 2014.    
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Koncernens balansräkning 

MSEK 30 sept 30 sept   31 dec 

 2015 2014  2014 

    Omräknad1   Omräknad1 

     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningskostnader 345,7 303,9  318,8 

Materiella anläggningstillgångar 34,1 24,7  31,0 

Finansiella anläggningstillgångar 60,1 53,5  53,4 

Summa anläggningstillgångar 439,8 382,2   403,2 

     
Omsättningstillgångar     
Kundfordringar 151,9 122,6  147,8 

Varulager 51,9 49,5  51,3 

Övriga kortfristiga finansiella fordringar 31,1 23,8  31,2 

Likvida medel 365,2 146,5  119,4 

Summa omsättningstillgångar 600,0 342,4  349,7 

Summa tillgångar 1 039,9 724,6   752,9 

     
Eget kapital     
Eget kapital, moderbolagets aktieägare 801,0 328,4  388,8 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 0,0  0,2 

Summa eget kapital 801,3 328,4   389,0 

     
Skulder     
Långfristiga skulder     
Räntebärande skulder - 149,2  77,1 

Övriga långfristiga skulder 17,8 9,9  17,8 

Summa långfristiga skulder 17,8 159,1   94,9 

     
Kortfristiga skulder     
Räntebärande skulder - 31,3  57,4 

Övriga kortfristiga skulder 220,8 205,7  211,7 

Summa kortfristiga skulder 220,8 237,0   269,0 

Summa skulder 238,6 396,2   363,9 

        

Summa eget kapital och skulder 1 039,9 724,6   752,9 

1) Med anledning av att förvärvsanalysen för DynaVox Systems LLC, som förvärvades i maj 2014, har justerats har det medfört att balans-

räkningen per den 30 september samt 31 december 2014 har omräknats.  

För ytterligare information avseende förändringar ovan hänvisas tills avsnittet ”Förvärv av DynaVox Systems LLC” i Tobiis delårsrapport 

januari-juni 2015. 
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Förändringar i koncernens eget kapital  

MSEK  Hänförligt till Moderbolagets aktieägare       

 
Aktie-

kapital  

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserat 

resultat S:a  

Minori-
tets- 

intresse 

S:a 
eget 

kapital 

Ingående balans 2014-01-01 0,3 497,0 5,9 -227,8 275,5  0,2 275,6 

Periodens totalresultat   -2,4 -43,2 -45,6  -0,1  

Nyemission  97,4   97,4    
Försäljning av teckningsoptioner, incita-
mentsprogram   0,1   0,1    
Aktierelaterade ersättningar reglerat med 
egetkapitalinstrument    1,0 1,0    
Utgående balans 2014-09-30 0,3 594,5 3,5 -270,0 328,4  0,0 328,4 

         
Periodens totalresultat   -0,8 -7,8 -8,6  0,1  

Nyemission  68,7   68,7    
Försäljning av teckningsoptioner, incita-
mentsprogram  -0,1   -0,1    
Aktierelaterade ersättningar reglerat med 
egetkapitalinstrument       0,4 0,4      

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

         
Periodens totalresultat   -3,6 -17,5 -21,1  0,1  
Fondemission 0,2    0,2    
Nyemission 0,1 432,5   432,6    
Aktierelaterade ersättningar reglerat med 
egetkapitalinstrument       0,5 0,5      

Utgående balans 2015-09-30 0,6 1 095,6 -0,9 -294,4 801,0   0,3 801,3 

 

 

Koncernens kassaflödesanalys  

MSEK Tredje kvartalet  
 

  Januari-september   Helåret 

  2015 2014   2015 2014   2014 

          
Kassaflöde från den löpande verksamheten:        
Resultat efter finansiella poster -6,0 -15  -22,8 -47,9  -53,9 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 31,1 8,5  71,7 36,6  62,8 

Betalda skatter 0,4 0  0,5 -0,8  -0,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före rörelsekapitalförändring 

25,5 -6,4  49,4 -12,1  8,7 

        
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet -10,5 -1,9   3,5 15,6   -9,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  15,0 -8,3  52,9 3,5  -0,7 

        
Investeringar        
Löpande investeringar:        
Investeringar i materiella, immateriella och finansi-
ella tillgångar -31,2 -31,8  -100,4 -76,1  -117,0 

Kassaflöde efter löpande investeringar  -16,3 -40,1  -47,6 -72,6  -117,7 

        
Förvärv av dotterbolag - -  - -92,8  -92,8 

Kassaflöde efter investeringar -16,3 -40,1  -47,6 -165,4  -210,5 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,1 92,2  290,7 269,1  285,3 

        
Periodens kassaflöde -17,4 52,1  243,1 103,7  74,8 

        
Valutakursomräkning likvida medel 0,0 2,1  2,7 3,6  5,3 

Likvida medel vid periodens början 382,6 92,3   119,4 39,2   39,2 

Likvida medel vid periodens slut 365,2 146,5   365,2 146,5   119,4 

 

  



 

 
Delårsrapport januari–september 2015 Tobii AB (publ.)  sid. 12 av 16 
 

Affärsområden  

Nettoomsättning per affärsområde 

MSEK Tredje kvartalet   Januari-september   Helåret 

  2015 2014   2015 2014   2014 

Tobii Dynavox 181,7 134,6  521,4 299,1  441,7 

Tobii Pro 44,3 31,1  144,8 106,6  167,3 

Tobii Tech* 12,8 9,4  43,3 26,1  36,6 

Elimineringar och övrigt -10,7 -7,1  -29,6 -18,1  -25,0 

Koncernen 228,0 168,0   679,9 413,8   620,6 

*) Varav internförsäljning till Tobii Dynavox 
och Tobii Pro 

10,8 7,8  29,8 20,7  29,3 

Bruttomarginal per affärsområde 

 Tredje kvartalet   Januari-september   Helåret 

  2015 2014   2015 2014   2014 

Tobii Dynavox 69,5 % 70,3 %  72,4 % 67,4 %  68,3 % 

Tobii Pro 72,3 % 71,5 %  74,0 % 70,2 %  71,6 % 

Tobii Tech 47,6 % 28,6 %  44,6 % 47,4 %  44,5 % 

Koncernen 72,1 % 71,2 %   74,1 % 70,0 %   70,8 % 

Rörelseresultat före avskrivningar per affärsområde (EBITDA) 

MSEK Tredje kvartalet   Januari-september   Helåret 

  2015 2014   2015 2014   2014 

Tobii Dynavox 43,0 14,7  121,6 43,3  74,4 

Tobii Pro 7,2 -1,9  24,8 6,8  23,6 

Tobii Tech -27,8 -18,1  -95,4 -61,0  -90,6 

Elimineringar och övrigt 0,0 0,0  -0,2 0,3  -1,9 

Koncernen 22,4 -5,4   50,8 -10,6   5,6 

Rörelseresultat per affärsområde (EBIT) 

MSEK Tredje kvartalet   Januari-september   Helåret 

  2015 2014   2015 2014   2014 

Tobii Dynavox* 26,1 7,4  74,2 22,2  41,9 

Tobii Pro 2,2 -3,9  10,4 -0,7  12,9 

Tobii Tech -36,7 -24,2  -117,1 -77,2  -121,6 

Elimineringar och övrigt 0,0 0,0  -0,2 0,2  -2,0 

Koncernen* -8,4 -20,7   -32,7 -55,5   -68,9 

*) Inklusive jämförelsestörande poster på 3,6 MSEK under de första nio månaderna 2015, 11,6 MSEK under de första nio månaderna 2014 

och 12,3 MSEK under helåret 2014. 

Rörelsemarginal per affärsområde  

 Tredje kvartalet   Januari-september   Helåret 

  2015 2014   2015 2014   2014 

Tobii Dynavox 14,4 % 5,5 %  14,2 % 7,4 %  9,5 % 

Tobii Pro 4,9 % -12,7%  7,2 % -0,7 %  7,7 % 

Tobii Tech neg neg  neg neg  neg 

Koncernen -3,7 % -12,3 %   -4,8 % -13,4 %   -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 131 

MSEK (95) och rörelseresultatet till -5 MSEK (-9). Resultatförbättringen beror främst på högre omsättning, såväl 

extern som koncernintern, medan kostnaderna inte har ökat i lika höga grad. Vid periodens utgång hade Moderbo-

laget 285 MSEK (103) i likvida medel samt outnyttjade checkräkningskrediter på 170 MSEK (139).  

Moderbolagets resultaträkning  

MSEK Tredje kvartalet   Januari-september   Helåret 

  2015 2014   2015 2014   2014 

Nettoomsättning 131,3 95,1  396,3 273,8  404,3 

Kostnad sålda varor och tjänster -61,1 -44,3  -171,8 -120,6  -180,6 

Bruttoresultat 70,2 50,7  224,5 153,2  223,7 

Försäljningskostnader -19,1 -19,8  -73,6 -62,6  -88,8 

Forsknings- och utvecklingskostnader -42,5 -26,8  -129,6 -93,6  -140,7 

Administrationskostnader -14,6 -14,1  -38,3 -29,0  -36,3 

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 1,1 1,1  4,6 4,0  6,2 

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster  -5,0 -8,9  -12,4 -28,1  -35,9 

Förvärvsrelaterade kostnader 0,0 0,0  0,0 -7,4  -7,4 

Kostnader relaterade till börsnoteringen 0,0 0,0  0,0 0,0  -2,9 

Rörelseresultat -5,0 -8,9  -12,4 -35,5  -46,2 

Finansiella poster 8,0 8,0  24,9 15,0  27,0 

Resultat före skatt 3,0 -0,9  12,5 -20,4  -19,2 

Skatt -1,6 3,5   4,1 4,6   3,6 

Resultat efter skatt 1,4 2,6   16,7 -15,9   -15,6 

Avskrivningar, totalt -18,1 -10,9  -47,6 -32,7  -53,6 

Moderbolagets resultat efter skatt överensstämmer med summa totalresultat. 

Moderbolagets balansräkning 

MSEK 30 sept   30 sept   31 dec 

  2015   2014   2014 

Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 179,1  161,0  166,4 

Materiella anläggningstillgångar 8,4  6,8  7,4 

Finansiella anläggningstillgångar 485,0  404,5  432,4 

Långfristiga finansiella fordringar 0,0  0,2   0,2 

Summa anläggningstillgångar 672,5  572,5  606,3 

      
Omsättningstillgångar      
Kundfordringar 66,0  69,9  84,3 

Varulager 27,6  24,8  20,1 

Övriga kortfristiga finansiella fordringar 101,5  26,5  50,5 

Kassa och bank 285,5  103,1   73,5 

Summa omsättningstillgångar 480,5  224,2   228,4 

Summa tillgångar* 1 153,0   796,7   834,7 

            

Summa eget kapital 1 032,7  516,6  585,8 

      
Långfristiga skulder      
Räntebärande skulder 0,0  149,2  77,1 

Övriga långfristiga skulder 6,3  2,6   7,5 

Summa långfristiga skulder 6,3  151,8  84,6 

      
Kortfristiga skulder      
Räntebärande skulder 0,0  31,3  57,4 

Övriga kortfristiga skulder 114,0  97,0   107,0 

Summa kortfristiga skulder 114,0  128,3   164,3 

Summa skulder 120,3  280,1  248,9 

      
Summa eget kapital och skulder 1 153,0   796,7   834,7 
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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 Årsredovis-

ningslagen 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). Kon-

cernens risker och riskhantering beskrivs närmare 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 ledningen 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 föränd-

rade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgär-

der, 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 moderbola-

gets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Danderyd, 3 november 2015 

Tobii AB (publ.) 

 

Kent Sander 

Ordförande 

 

Nils Bernhard 

John Elvesjö 

 

 

Anders Ösund 

Martin Gren 

 

 

Åsa Hedin 

 

Henrik Eskilsson 

Verkställande direktör 

 

 

Finansiell kalender 

Bokslutskommuniké, 2015 16 februari 2016 

Årsredovisning 2015 13 april 2016 

Delårsrapport Q1, 2016  4 maj 2016 

Årsstämma 2016 11 maj 2016 

Delårsrapport Q2, 2016  28 juli 2016 

Delårsrapport Q3, 2016  27 oktober 2016 

Bokslutskommuniké, 2016  15 februari 2017 

Övrig information 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.  

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag kl. 10.00 (CET). Gå till www.tobii.com för att erhålla tele-

fonnummer eller följa konferensen. Bilderna från presentationen kommer att kunna laddas ner från hemsidan. 

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel 

med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2015, kl. 08.00.  
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Tobii i korthet 

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

akt 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 organi-

sationer. 

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

hjälper personer med kommunikativa funktionshinder – på grund av exempelvis 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 cirka 2000 företag (t.ex. Microsoft, Google, Ipsos och Procter & Gam-

ble) och runt 1500 akademiska forskningsinstitutioner, däribland samtliga 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, virtual reality, medicinsk utrust-

ning och bilar.  

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

Sydkorea samt genom ett globalt nätverk av återförsäljare. Koncernen har 580 anställda. 
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