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Perioden i sammandrag för koncernen 

1 oktober – 31 december 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 10,4 MSEK (9,7). 
• Aktiverat arbete uppgick till 3,4 MSEK (3,5). 
• Bruttomarginalen uppgick till 56,1 procent (71,8). 
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1,9 MSEK (-0,4). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -5,4 MSEK (-3,5).  
• Kassalikviditeten var vid periodens utgång 65,2 MSEK (39,8). 
• SaaS intäkten uppgick till 9,4 MSEK (7,5). 
• MRR vid utgången av kvartalet uppgick till 1,5 MSEK (1,2).  
• Bolaget tillfördes en emissionslikvid efter emissionskostnader om 47,3 MSEK genom 

genomförd riktad nyemission samt 2,7 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner till 
nyckelpersoner i bolaget. 

 

1 januari – 31 december 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 36,8 MSEK (35,8) 
• Aktiverat arbete uppgick till 10,0 MSEK (15,9). 
• Bruttomarginalen uppgick till 59,8 procent (63,1). 
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5,9 MSEK (-4,9). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -19,6 MSEK (-17,7).  
• SaaS intäkten uppgick till 32,2 MSEK (26,1). 
• I samband med nyttjande av teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget som registrerades 

den 19 oktober 2020 ökade antal aktier med 214 500 till 23 377 851 och aktiekapitalet till 
2 104 TSEK. 

• I samband med emissionen som registrerades 04 november 2020 ökade antalet aktier med 
2 463 053 till 25 840 904 och aktiekapitalet till 2 326 TSEK.  

 

Försäljning och resultat 
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Irisity i korthet 

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent 
kameraövervakning. Vi utvecklar djupinlärda 
algoritmer som uppgraderar både befintliga 
och nya övervakningskameror och 
säkerhetssystem till proaktiva intelligenta 
enheter. IRIS™, vår helt molnbaserade SaaS-
lösning, upptäcker med hög precision oönskad 
aktivitet och beteende på långa avstånd.  

IRIS™ ingår i ett brett utbud av 
säkerhetsapplikationer som skyddar tillgångar 
för kunder i Skandinavien och internationellt. 
 
Produkter och tjänster 
IRIS™ är en komplett molnbaserad 
analysplattform med flera spetsalgoritmer 
djupinlärda på specifika uppgifter
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VD har ordet 

Året avslutades starkt med ökad nettoomsättning trots pandemi, den månatliga återkommande 
intäkten (MRR) ökade 25% på kvartalsbasis. Både EBITDA och nettoresultat samt kassalikviditet följer 
plan. Bruttomarginalen har under perioden fortsatt belastats av omfattande projekteringar.  

Irisitys internationella samarbete och partnerskap med säkerhetskoncernen G4S utvecklas enligt plan 
där en ökad utrullningstakt förväntas under våren. Pilotprojekteringar genomförs med flera andra 
internationella säkerhetsbolag inkluderat Prosegur (Spanien) och GardaWorld (Canada). Våra nya 
spetsalgoritmer möter också ett positivt mottagande internationellt där flera större projekt offereras.  

Som kommunicerats har vi inlett ett partnerskap med Axis i syfte att utveckla en inbäddad version av 
IRIS i deras nya kraftfulla TPU (Tensor Processing Unit) baserade kameror.  

Vi genomför också ett samarbete med Tyska Mobotix där IRIS byggs in i deras senaste kameraserie 
med AI-chip. Vi bedömer att marknaden för helt självgående kameror med inbyggd AI är betydande. 

Gällande Stockholms Lokaltrafiks (SL) upphandling som Irisity vunnit, men vilken överklagats väntas 
besked från förvaltningsrätten inom kort.  

Utvecklingsarbetet med vår nya spetsalgoritm för kroppsdelsbaserad detektion av fallande och liggande 
personer fortskrider och förväntas lanseras under första kvartalet.  

Ett av våra baspatent ”Issue handling system” har fått godkännande i Kina. 

Under perioden genomfördes en riktad emission om 50 MSEK före emissionskostnader till fonderna 
TIN, Lannebo och Handelsbanken. 

 

 

 

Göteborg 2021-02-12 

 

Marcus Bäcklund 
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Aktien och ägarförhållanden 
De tio största ägarna 2020-12-31: 

 
Antal aktier 
Irisity AB (publ) har 25 840 904 aktier utestående per den 31 december 2020. Under kvartalet har 
aktiekapitalet ökat med 2 677 553 aktier dels genom aktieteckning på grund av teckningsoptioner samt 
en riktad nyemission.  

Ägarförhållanden 
Irisity AB (publ), org. nr. 556705-4571 är ett publikt aktiebolag noterat på  
Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är IRIS. Aktieägaröversikten visar förhållandena 
per den 31 december 2020 vid vilken tid 5 333 aktieägare var registrerade. 

Riskfaktorer 
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker såsom 
risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, patent, konkurrenter och framtida finansiering, 
som värdepappersrelaterade risker, såsom risker relaterade till aktiekursutveckling, volatilitet och 
likviditet. En investerare rekommenderas att göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess 
betydelse för bolagets framtida utveckling. Ovan nämnda riskfaktorer är utan rangordning och utan 
anspråk på att vara heltäckande.  

Incitamentsprogram 
Inga aktiva incitamentsprogram i bolaget per 31 december 2020. 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång 
Ett partnerskap har ingåtts med Axis Communications där IRIS integreras med Axis TPU baserade 
kameror i syfte att skapa en helt självgående AI-kamera.  

Redovisningsprinciper 
Kvartalsrapporten har upprättats enligt bokföringsnämndens allmänna råd och årsredovisningslagen. I 
delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste 
årsredovisning. Redovisningsprinciperna är de samma i Koncernen som för Moderbolaget. Goodwill 
som uppkommit i samband med förvärvet av Visionists AB har en avskrivningstakt om 5 år. 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning. 
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Närstående transaktioner 
Inga transaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat och finansiella ställning har genomförts 
med närstående under perioden. De närstående transaktioner som Koncernen och bolaget hade under 
2019 återfinns i senaste årsredovisningen under not 5. 

Rättvisande bild 
Styrelsen har beslutat att ge verkställande direktören mandat att publicera rapporten. Styrelsen och 
verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
Koncernen står inför. 

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

Omsättning och resultat 
Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 10,4 MSEK (9,7) och aktiverat 
utvecklingsarbete uppgick till 3,4 MSEK (3,5). Övriga rörelseintäkter är hänförlig till ersättning från 
Tillväxtverket. 

EBITDA uppgick till -1,9 MSEK (-0,4) och resultatet efter skatt uppgick till -5,4 MSEK  
(-3,5). Avskrivningar har belastat med -3,1 MSEK vilket till största del är relaterat till den goodwill som 
uppstått i samband med förvärvet av Visionists AB samt avskrivningar hänförliga till aktiverat 
utvecklingsarbete. 

Under kvartalet har koncernen fortsatt att investera i nyutveckling av mjukvara, vilket uppgick till 3,4 
MSEK. Samtidigt har koncernen fortsatt stora kostnader hänförliga till geografisk expansion och 
stödjande säljinsatser. Utvecklingsinsatserna har fokuserats på utveckling av nästa systemversion, nya 
spetsalgoritmer samt utveckling kopplat till specifika piloter och utrullning av licenser på den 
internationella marknaden. 

Investeringar och finansiell ställning 
Kassaflödet för koncernen från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick 
under kvartalet till -1,8 MSEK (-0,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,9 MSEK (0,9).  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under samma period till  
-3,4 MSEK (-3,5) vilket för året till största del är hänförligt till investeringar i nyutvecklad mjukvara. 
Föregående års investeringar var hänförliga till förvärvet av Visionists AB. Från 
finansieringsverksamheten var kassaflödet 46,7 MSEK (31,3) vilket är positivt efter inbetalning av 
teckningsoptioner och emission.  

Periodens kassaflöde uppgick till 39,3 MSEK (28,6). 

Balansomslutningen uppgick den 31 december 2020 till 137,9 MSEK (112,4) och soliditeten var 85,4 
procent (77,7). Koncernens nettoskuld uppgick till -62,8 MSEK (-33,6), vilket innebär en positiv 
nettoskuld. Moderbolaget har en checkräkningskredit vilken totalt uppgår till 10 MSEK, vilken var 
outnyttjad per balansdagen.  

Personal och organisation 
Vid periodens utgång fanns 42 (32) heltidsekvivalenter (FTE) varav 6 kvinnor (5).  
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Aktiekapitalet består av 25 840 904 aktier med ett kvotvärde om 0,09 SEK.  
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Definitioner 

RÖRELSERESULTAT  
Resultat före finansiella poster.  

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

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

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

NETTOSKULD 
Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel. 

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

RESULTAT PER AKTIE (SEK) 
Periodens resultat efter skatt dividerat med antalet aktier. 

OBJEKT 
Objektet refererar till fysiska platser som en kund har installerat Irisitys bevakningslösning på. 
Exempelvis en kommun kan ha flera skolor, varje skola räknas som ett objekt. 

SAAS INTÄKT 
Intäkt relaterad till tjänsten IRIS. 

MRR 
Månatlig återkommande intäkt. 

R&D 
Research and Development är den engelska termen för forsknings- och utvecklingsarbete (FoU). 

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

• Abonnemang – kunden betalar en löpande avgift för tjänsten IRIS. 
• Köp – kunden köper och själv finansierar utrustning och licenser från Irisity. 
• Hyra – kunden hyr utrustning och licenser på tillsvidare från Irisity. 
• Avbetalning – kunden avbetalar licensen och hyr utrustning av Irisity. 
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Finansiell kalender  

 
Datum för publicering av finansiell information 

2021-03-16 Årsredovisning 

2021-04-22 Årsstämma 

2021-05-07 Delårsrapport 1 

2021-08-06 Delårsrapport 2 

2021-11-10 Delårsrapport 3 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolagets Certified advisor: 

Erik Penser Bank  
Hemsida: www.penser.se 
Telefon: 08-463 80 00/08-463 83 00 
Adress: Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm  
E-post: certifiedadviser@penser.se 
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Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 12 februari 2021 kl. 08.00 CET.  
 
This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market 
Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact 
person set out above, at 08.00 CET on the 12th of February 2021. 
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