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Perioden i sammandrag för koncernen 
1 april – 30 juni 2019 

• Omsättningen uppgick till 9,0 MSEK (6,9). 
• Aktiverat arbete uppgick till 4,5 MSEK (5,2). 
• Bruttomarginalen uppgick till 58,1 procent (69,9). 
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –2,4 MSEK (-6,7). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -5,8 MSEK (-8,1).  
• SaaS intäkten uppgick till 6,6 MSEK 
• MRR vid utgången av kvartalet uppgick till 2,4 MSEK 

 

1 januari – 30 juni 2019 

• Omsättningen uppgick till 18,0 MSEK (13,6). 
• Aktiverat arbete uppgick till 5,2 MSEK (9,0). 
• Bruttomarginalen uppgick till 59,2 procent (67,4). 
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –3,9 MSEK (-10,6). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -10,3 MSEK (-11,0).  
• SaaS intäkten uppgick till 11,7 MSEK 
• MRR vid utgången av perioden uppgick till 2,4 MSEK 
• Den 21 januari 2019 förvärvades bolaget Visionists AB. 
• I samband med förvärvet genomfördes en apportemission vilken ökade antal 

aktier med 1 494 007 till 19 069 351 och aktiekapitalet till 1 716 TSEK. 

 
Försäljning och resultat 

 
*Avser moderbolaget Irisity AB (publ). Koncernen skapades 21 januari 2019, i koncernen ingår även Visionists AB och D.A.R.C AB, 
det sistnämnda bedriver ingen verksamhet.  
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Irisity i korthet 
 
Irisity AB (publ) är ledande inom AI-baserad analys, våra proaktivt arbetande och 
självlärande algoritmer uppgraderar såväl befintliga som nya övervakningskameror 
och bevakningssystem till aktivt larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ 
vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys 
AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd 
i alla ljusförhållanden. 
 
IRIS™ algoritmer analyserar en mängd applikationsområden inkluderat kritisk 
infrastruktur, skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet och olika typer av 
skyddsobjekt.  
 
Irisitys algoritmer arbetar också med en av marknadens mest omfattande 
maskininlärning, baserad på över tio års lärande och miljontals situationer.  
 
Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande 
branschsegment ökar vi vår innovationstakt, samt expanderar vårt SaaS erbjudande 
IRIS™ internationellt.   
 
 
Produkter och tjänster 
Irisitys patenterade AI algoritmer levererar intelligent kamerabevakning inom en 
mängd områden, inkluderat: Skolbevakaren™, Byggbevakaren™, Områdesbevakaren™,  
e-hälsotjänsten IRIScare™ för nattillsyn, den intelligenta parkeringstjänsten IRIS 
Parking™ och PeopleMetrics™. 
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VD har ordet 
Omsättningen uppgick till 9 MSEK (6,9), det aktiverade arbetet till 4,5 MSEK (5,2). 
Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -2,4 MSEK (-6,7) och resultatet efter skatt till -5,8 
MSEK (-8,1). Båda resultat-nivåerna landar bättre än plan. Soliditeten stärktes till 70,1 
procent (44,4). Bruttomarginalen har påverkats negativt av kostnader i samband med 
piloter och uppgick till 58,1 procent (69,9).  

Irisity har under perioden inlett 15 piloter varav 10 avslutats, resterande piloter 
förväntas avslutas under kommande period. Av de hittills avslutade piloterna har 3 
övergått i kommersiellt läge, då resultat från avslutade piloter fallit väl ut, förväntas 
merparten övergå i kommersiell utrullning.  

Bolaget genomför nu kommersiell utrullning för 9 bolag på 8 internationella marknader 
samt är i avtalsförhandling med två globala säkerhetskoncerner gällande 19 
marknader. Under kommande period kommer ytterligare cirka 10 nya piloter att 
initieras. 

Vårt R&D team har omfattande domänkompetens och spets inom computer vision, 
maskininlärning och neurala nätverk. I vår utveckling drar vi nytta av externa 
industriprojekt med marknadsledande computer vision kunder vilket möjliggör en agil 
och effektiv utveckling. Vår ambition är att rekrytera de bästa, ge stort mått av ”frihet” 
och ansvar, frihet att verka och utvecklas med förtroende att leverera grymma 
resultat.  

Irisity levererar en komplett högpresterande produktportfölj för en global marknad och 
möter en fortsatt stark marknadsacceptans. Vi prioriterar nu genomströmning och 
processer från initial säljkontakt, via teknologiutvärderingspilot till kommersiell 
utrullning.  

 

    

 

Göteborg 2019-08-06 

 

Marcus Bäcklund 
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Aktie och ägare 
De tio största ägarna 2019-06-30: 

 

Antal aktier 
Irisity AB (publ) har 19 069 351 aktier utestående per den 30 juni 2019.  

Ägarförhållanden 
Irisity AB (publ), org. nr. 556705-4571 är ett publikt aktiebolag noterat på  
Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är IRIS. Aktieägaröversikten visar förhållandena 
per den 30 juni 2019 vid vilken tid 3 480 aktieägare var registrerade. 

Riskfaktorer 
Koncernens 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 koncernens framtida utveckling. Ovan 
nämnda riskfaktorer är utan rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande.  
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Incitamentsprogram 
I augusti 2015 beslutade en extra bolagsstämma att godkänna huvudägarna och 
styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram riktat till personal, styrelse, 
nyckelpersoner och framtida rekryteringar. Omräkning har skett efter nyemissioner 
som registrerats hos Bolagsverket under 2018. Programmen är fulltecknade av 
personalen och styrelsen. Programmen ”2015 Syntetiska optioner” och ”2015/2018 
Teckningsoptioner” är avslutade och kvar återstår endast ”2015/2020 
Teckningsoptioner”. Vid fullt utnyttjande blir utspädningseffekten 1,4 procent. 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång 
Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser inträffat som ej kommunicerats 
till marknaden. 

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 att 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. 

Närstående transaktioner 
Inga transaktioner som väsentligen påverkat koncernens resultat och finansiella 
ställning har genomförts med närstående under perioden. De närstående 
transaktioner som koncernen och dess bolag hade under 2018 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 omsättning under kvartalet uppgick till 9,0 MSEK (6,9) och aktiverat 
utvecklingsarbete uppgick till 4,5 MSEK (5,2). 

EBITDA uppgick till -2,4 MSEK (-6,7) och resultatet efter skatt uppgick till -5,8 MSEK  
(-8,2). Avskrivningar har belastats med -1,4 MSEK relaterat till den goodwill som 
uppstått i samband med förvärvet av Visionists AB. 

Under kvartalet har koncernen fortsatt att investera i nyutveckling av mjukvara, vilket 
uppgick till 4,5 MSEK. Samtidigt har koncernen fortsatt stora kostnader hänförliga till 
geografisk expansion och stödjande säljinsatser. Utvecklingsinsatserna har 
fokuserats på utveckling av nästa systemversion och utveckling kopplat till specifika 
piloter samt vidareutveckling av SaaS-modellen.  

Investeringar och finansiell ställning 
Kassaflödet för koncernen från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapitalet uppgick under kvartalet till -2,6 MSEK (-6,8). Kassaflödet från den 
löpande verksamheten var -1,1 MSEK (-2,6).  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under samma period till  
-4,6 MSEK (-5,5). Vilket till största del är hänförligt till investeringar i nyutvecklad 
mjukvara. Från finansieringsverksamheten var kassaflödet -1,2 MSEK (-1,4).  

Periodens kassaflöde uppgick till -6,9 MSEK (-9,5). 

Balansomslutningen uppgick den 31 mars 2019 till 92,2 MSEK (57,0) och soliditeten 
var 70,1 procent (44,4). Bolagets nettoskuld uppgick till 7,1 MSEK (10,1). Koncernen 
har en checkräkningskredit vilken totalt uppgår till 10 MSEK, vilken var outnyttjad per 
balansdagen.  
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Personal och organisation 
Vid periodens utgång fanns 34 (30) anställda varav 5 kvinnor (5). 

 

 

 



IRISITY DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2019 
10 

 

 

*Avser moderbolaget Irisity AB (publ). Koncernen skapades 21 januari 2019, i koncernen ingår även Visionists AB 
och D.A.R.C AB, det sistnämnda bedriver ingen verksamhet. 
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Aktiekapitalet består av 19 069 351 aktier med ett kvotvärde om 0,09 SEK 
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Aktiekapitalet består av 19 069 351 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 
Återkommande intäkt från tjänsten IRIS  

MRR 
Månatlig återkommande intäkt 
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OMSÄTTNING 
Omsättning återger Bolagets försäljning med hänsyn till de avdrag som är direkt knutna till 
försäljningen för en viss period. 

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

FAKTURERING 
Faktureringen är summan av utställda fakturor under perioden. För att komma till den 
resultatpåverkande omsättningen görs avdrag avseende de tidsfaktorer att kunderna kan betala i för- 
och efterskott. 

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 

2019-11-05 Delårsrapport 3 
 

 
 

 
Cortex – det yttre skiktet av storhjärnan, där många av de mer komplexa funktionerna i hjärnan sker,  

som minne, uppmärksamhet och medvetande 

 

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 

 

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 6 augusti 2019  
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 6th of August 2019. 
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