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Tobii Dynavox AB

Org nr 556914-7563

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Tobii Dynavox AB bedriver forskning, utveckling och försäljning av datorprogram och datorrelaterad hårdvara
som hjälper individer med olika funktionsnedsättningar att leva ett rlkare och mer självständiga liv.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tobii AB (pub!) 556613-9654, som är noterat på Nasdaq Stockholm sedan
år 2015. Räkenskapsåret 2019 är bolagets första år med egentlig verksamhet, då bolaget tidigare varit vilande.

Bolaget är sedan den 1 januari 2019 moderbolag i den underkoncern inom Tobii-koncernen som samlar

bolagen inom Tobii:s affärsområde Tobii Dynavox. Koncernredovisning upprättas av det noterade

moderbolaget Tobii AB (pub!).
Tobii Dynavox AB:s lösningar för individer med funktionsnedSättningar bygger på ögonstyming, eller
ögonspårning, som är en teknik som gör det möjllgt att avgöra var, när och hur någon tittar. Denna teknik
används i bolagets produkter för att styra datorer eller samtalsapparater.
Bolaget är marknadsledande inom pek- och ögonstyrda lösningar för Alternativ och Kompletterande
Kommunikation (AKK).Tusentals individer med funktionsvariationer som afasi, autism, cerebral pares (CP),
ALS, rnuskulär dystrofi, Rett och ryggmärgsskador har fått hjälp av bolagets produkter och lösningar.
lösningar.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisköversikt (tkr) 2018

Nettoomsättning 491 · 020

Rörelsemarginal% 6%
Balansomslutning 535 490 44

Soliditet % 100%

Definllloner; se nöt 31

Räkenskapsåret2019 är bolagets första år med verksamhet

2017

47

100%

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Per den 1 januari 2019 förvärvade Tobii Dynavox AB från sitt moderbolag Tobii AB (publ) aktier i dotterföretag
samt tillgångar och skulder hänförliga till Tobit-koncernens affärsornråde Dynavox. Transaktionen benämns i

noterna i denna årsredovisning som "Rörelseförvärv".

De aktier som förvärvades avser samtliga utestående aktier i Tobii Assistive Technology Inc {MA, USA) med

dotterföretag i USA, Canada och Storbritannlnen, AS (NO).
Vidare förvärvades immateriella tillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingarbeten, varumärken,
varulager, vissa koncerninterna kundfordringar samt vissa kortfristiga skulder och avsättningar.

Vederlaget för de från moderbolaget förvärvade nettotillgångarna erlades genom en revers på 446 112 MSEK
som löper över 5 år utan ränta.

Bolaget mottog under det första kvartalet 2019 ett ovilkorat aktlegärtillskott om 20 MSEK från moderbolaget.

I oktober 2019 lanserades den nya generationen av Tobii Dynavox flaggskeppsprodukt,
kommunikationshjälpmedlet I-Series, som är den lättaste, snabbaste och mest stryktåliga enheten på
marknaden. Nya I-Series, byggd på sex år av utveckling och feedback från användare, är utrustad med TobHs
senaste eyetracking-sensor IS5 och finns i två storlekar; 1-13 och 1-16.

Viktiga förhållanden
Tobii Dynavox AB och dess dotterbolag utgör en integrerad del av den börsnoterade Tobil-koncemens
verksamhet övergripande strategiska frågor, riskhantering och finansiering hanteras av Tobii-koncemens

ledning.

Förväntad framtida utveckling
Den nya I-Series 1-13 och l-16 har fått ett mycket positivt mottagande på marknaden och bolaget förväntas
leverera ett positivt resultat även under det kommande året.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
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Bolaget och dess dotterbolag erbjuder specialiserade produkter på en global marknad. Marknadstrender, såväl
som särskilda händelser och politiska beslut kan ha väsentliga påverkan på verksamheten vad gäller
efterfrågan och pris. Många av Tobi i Dynavox slutanvändare är beroende av ersättning från offentliga och
privata finansieringssystem för att kunna köpa bolagets produkter. Förändringar 1sådana system kan ha både

positiv och negativ inverkan pä bolagets verksamhet och lönsamhet. Bolaget arbetar proaktivt för långsiktigt
förbättra möjligheterna till finansiering av kommunikationshjälpmedel.

Covid-19 pandemin har påverkat Tobii Oynavoxs verksamhet negativt under det första kvartalet 2020 genom
minskad efterfrågan på vissa marknader och i vissa kundgrupper samt genom den allmänt svåra
arbetssituation som den har skapat för många medarbetare. Tack vara proaktiva insatser, har inga ?tnmir?n"'

var gäller produktleveranser uppstått till dags dato. Situationen har även skapat ökad osäkerhet vad gäller
utsikterna för den närmaste framtiden. Tobii Dynavox följer situationen noga och vidtar löpande nödvändiga
åtgärder för att värna om medarbetarna, verksamheten och företaget.

Forskning och utveckling
T obii Dynavox AB bedriver löpande verksamhet inom forskning och utveckling i syfte att utveckla och tnrt,,,.ttr<>

produkter och lösningar för sina slutanvändare. För år 2019 uppgick de sammanlagda FoU-kostnaderna till 116

MSEK, vilket motsvarar 24 % av bolagets nettoomsättning.

Hållbarhetsupplysnlngar och hållbarhetsrapport
Moderbolaget Tobii AB (publ) 556613-9654, med Danderyd, upprättar hållbarhetsrapport för koncernen.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -61 869 145, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

-61 868

-61 868

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar



Tobii DynavoxAB

Resultaträkning
Belopp i tkr

Bruttoresultat

Försäljningskostnader
Administrationskostnader

Forsknings- och utveckltngskostnader
övriga rörelseiniäkter
övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
som är anläggningstillgångar
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, lämnade

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat

Not 2019 2018

3 491 020
-236 371

254 649

-3

4

·1

5 27265 -3

6 3020
7 4 965

-338

34 913

-36 672

-1 -3

8

-1
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckllngsarbeten
Varumärken
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggnlngstlllgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Finansiella anläggningstl/lgångar
Andelar l koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Varor under tillverkning

handelsvaror

Kortfrlst;ga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderföretag
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran

övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

9

10

11

12

13

158 262
30502

1 471
190 235

70
5334

1 914

7 318

139139
51 764

3 890
16 271

20161

21854
4886

85 341

6005
120
242

118 448

8 341

8 341

146 950

535 490

44

44

44

22013SD716': 14<J169173FCFD94C38F76



Tobii Dynavox AB

Balansräkning
Belopp i tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kap/tal
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kap/ta/
Fond för utvecklingsutgifter
Balanserat resultat
Arets resultat

Avsättningar
Övriga avsättningar

Långfristiga skulder

Skulder till moderföretag
övriga skulder

Not 2019-12-31

50
80103
80153

-60 109

-1 759
-61 868

18 285

356 730
12 814

369 544

6(21)

2018-12-31

50

-3
-6

44

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till moderföretag
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld

övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17

91
24558
52349
45186

1 063
1 609

22 371

147 227

535 490 44



Tobil Dynavox AB

Rapport över förändringar i eget kapital

Aktiekapital utvecklings-
utgifter

Balanserat resultat Inkl
årets resultat

Vid årets utgång

50

50

Bundet eget kapital

Fond för

utvecklings
utgifter

-3

-3

-6

Fritt eget kapital

Balanserat resultat inkl
årets resultat

47

-3

44

Transaktioner med ägare

Omföring mellan poster i eget kap/la/

80103

50

-BO 103
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital
Förändringar I rörelsekapital
Ökning{-)/Minskning(+)av varulager
Ökning(-}/Minskning(+)av rörelsefordringar
Ökning(+)/MinskningHav rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

lnvesteringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut 19

2019

-1
55217

53458

458

-13 695
-71 619

109 928

78 072

-5 327
-85 447
106114

15 340

-85114

-85 114

8298
44

8342

8{21)

2018

-3

-3

-3

47

44



Tobli Oynavox Aa

Not 1 Redovlsningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlfghet med årsredovisningslagen och för första året också

enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisningoch koncernredovisning
(K3).
Redovisningsprinciperna har ändrats från föregående år (BFNAR 2016:10, årsredovisning i mindre företag).
Bytet sker för att bofaget fram till och med 31 december 2018 varit vilande.

Jämförelsesiffrorna påverkas inte av detta byte.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats tfll anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig
eller teknisk kunskap och insikt, kostnad när de uppkommer.

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter
som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som iillgång när samtliga nedanstående
förutsättningar är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan
användas eller säljas.
-Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja
den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga tilt den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett

tillförlitligtsätt.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga
direkt hänförbara utgifter (t.ex, material och löner).
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften
för tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp räknas in i anskaffningsvärdet.

övriga Immateriella anläggningstillgångar
övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad
när de uppkommer.

Document I!'.l:

22013!iD71 B414016?173FCFD94C3SF76



Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tUlgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som

kostnad i resultaträkningen.

fntemt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten

Förvärvade immateriella tillgångar

Nyttjandeperiod
3 år

Nyttjandeperiod
5 år

10 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som

är direkt hänförliga till förvärvet

Utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats räknas inte in i

värdet för en materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning successivt över

tillgångens nyttjandeperiod.

Ti/fkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriterlet räknas in i tillgångens redovisade värde.

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Nedlagda utgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och Installationer

Nyttjandeperiod
Under hyreskontraktets kvarvarande tid

3 år
3 år

Nedskrivningar? materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i

koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tiHgångs värde är lägre
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

ninmn,;.r,i<>t är det högsta av verkligt värde med avdrag för försätjningskostnader och
Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden

väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller

utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinning svärdet vid den

rillf\lnl?<:>n har förändrats.

leasing
Lease tagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över

leasingperroden.



Tobll Dynavox AB

nr 556914-7563

UtJändsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstiflfället.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäijnlngsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffnlngsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för
att bringa varorna t111deras aktuelfa plats och skick.

I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader
och de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för

tillverkningen. Vid värdering har hänsyn tagits Ull normalt kapacitetsutnyttjande.

Finansiella tillgångar och skulder
i=;n::.n,,iA111:::i tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel (Finansiella instrument
\/12r,r1,or,"'r1""enligt4kap, 14 i BFNAR 2012:1.

balansräkningen när företaget blir part i

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gälfer när de risker och fördelar som är

förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den

avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Klassificering värdering
Finansiella tillgångar och skulder har klassificerats i olika värderingskategorier i enlighet med

kapitel 12 i BFNAR 2012: 1. Klassificeringen i olika värderingskategorier ligger till grund för hur
tin?,n<11,:,11J!i instrumenten ska värderas och hur värdeförändringar ska redovisas.

(i) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som har fastställda eller fastställbara

betalningar, men som inte är derivat. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffnings
tidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för

osäkra fordringar.

(ii)övriga finansfella skulder
Lån samt övrfga finansiella skulder, tex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna
värderas till upplupet anskaffnlngsvärde.

Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag med ägarintresse i

Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag det finns ägarintresse i
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
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Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets
ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter
avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med inijänandet.

Ersättningar till anställda efter avslutad anstälining
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett

försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är

betald. Storleken på den anstäfldes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna

Avglftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som

skuld.

Planer för vllka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några tr,:,,ntiri<>

ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en

elfer informell förpliktelse att antingen
avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för

anstäflningens upphörande, eller

b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivilligavgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för

uppsägningen och inte har någon realistfsk möjlighet att annullera planen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt

är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas
inte uppskjuten skatt hänförlig titl obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas

som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas

återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregter som är

beslutade per balansdagen och har inte nuvärde beräknats.

En uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran får inte redovisas för t,::mnn,,r::.,· ..

skillnader som härrör från ej överförda vinstmedel från utländska dotterföretag,
intresseföretag eller gemensamt styrda företag, om det inte är uppenbart att den t,:,nnnr>rJ:t,,...

skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.

Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdeberäknas om värdet på
den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett
dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna
skatteskulden. Ett rent substansförvärv är ett förvärv av andelar i företag där huvudsakliga
identifierbara tillgångar är byggnader och mark samt där köpeskillingen så gott uteslutande
avser tillgången med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt.
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Uppskjutna skatteskulder eller uppskjutna skattefordringar för temporära skillnader som hänför sig
till investering i dotterföretag, fiHaler, intresseföretag eller gemensamt styrda företag redovisas inte
om tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna kan styras och det inte är uppenbart att

den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att

återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller Informell förpliktelse
till fölid av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att

reglera förpliktelsen och en tUlförUtliguppskattning av beloppet kan göras.

första redovisningstillfället värderas avsättningar tm den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
vafje balansdag.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:

- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att

bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller

- En befintrlg förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller

avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att

reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräckligtillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att

erhållas, med avdrag för rabatter.

fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansiering är intäktens verkliga värde
nuvärdet av alla framtida betalningar.

Försflfjning av varor

Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Rflnta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligtsätt.

redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhåHabetalningen har säkerställts.

Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett

tillförlitligtsätt.
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Koncernbidrag ooh aktieägartillskott
Koncernbldrag som erhållits/lämnats redovisas som

Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat föri:1tac1ets

Koncernbidrag som lämnas från moderföretag till dotterföretag redovisas som en ökning av

andelens redovisade värde.

Aktieägartillskott som lärnnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i

utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.

Offentliga bidrag
Ett offentltgt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida

prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan

villkoren för att redovisa det som intäkt har bidraget som en skuld.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Balanserade utgifter för produktutveckllng
Utgifter för utvecklingsprojekt aktiveras i den omfattning som dessa kan förväntas generera ekonomiska

fördelar. Aktiveringen påbörjas när ledningen bedömer att kommer att bli tekniskt och ekonomiskt

bärkraftig. Aktiveringen upphör och avskrivning inleds när produkten är färdig för försäljning.
Aktiverade utvecklingsutgifter är i samband med att produkters tekniska

och ekonomiska värde fastställs.

Not3 Nettoomsättning per produkttyp och geografisk marknad

2019 2018

Netfoomsättning per produkttyp
Försäljning av varor

Försäljning av tjänster
Royalties

Nettoomsättning per geografisk marknad

Sverige
Europa
USA
Asien/Stillahavsområdet
övrigt världen

482 399

8155
466

491 020

15 515
135 910

216 004
22 977

100 613
491 020

Not4 Övriga rörelseintäkter

Kursvinster på fordringar/skulder av rnrol"'"l,"'''""'L,tö,

Koncernintern försäljning av tjänster
övrigt

2018



Nots Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

Övriga ledande befattningshavare

2019

46
46

varav

män

65%

0%

2018

0%

varav

män

0%

0%

0%

Löner och andra ersättningar samtsociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2019 2018

Löner och ersättningar
Sociala kostnader

(varav pensionskostnad) 1)

31137

(3 220) (-)

1) Av företagets pensionskostnader avser 446 (f.å. 0) företagets VD och styrelse.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till O (f.å. 0).

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

andra ersättningar
(varav tantiem o.d.)

3 217
(1225)

27920
(-}

Not6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

Valutakursdifferensar 3 020

Not7 Övrigaränteintäkter och liknande resultatposter
2019 2018

Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga

4 948
18

4 965
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NotB Skatt på årets resultat

2019

16(21)

2018

Aktuell •skattekostnad

På grund lämnade koncernbidrag blir årets skattekostnad O kr

Avstämning av effektiv skatt

Procent

21,4%

-93,0%

0,0%

2019
Belopp Procent

•1759

0

·1 636 -22,0%
0,0%

2018

Belopp
.3

Not9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Rörelseförvärv

Internt utvecklade tillgångar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Rörelseförvärv

Arets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

126 881

83977
210 858

-52 596
-52 596

158 262
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Varumärken

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Rörelseförvärv
Aterförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Omklassificerlngar
Arets avskrivning
Arets omräkn ingsdiffere nser

Vid slut

slut

Redovisat värde vid årets slut

40687

40687

-10 185

30 502

Not11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvätden
Nyanskaffningar
Rörelseförvärv

Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Rörelseförvärv
Arets avskrivning
Vid årets slut

Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2 099

-1 368
-1 368

5334



18(21)
Tobll Dynavox AB

Org

Not 12 Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Rörelseförvärv
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Spec av företagets innehav av andelar I koncemföretag

Dotterföretag I Org nr I S(Jta

04-:328,4593,MA,USA, US

övrigadot!erförelag, vilande eller av mindre betydelse

Andel

/%i)

100,0
100,0

2019-12-31

139139
139139

139139

2019-12-31
Redovisat

värde

2018-12-31

värde

Not13 Fordringar hos koncemföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

51764
51 764

764

Not14 Varulager

Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror

Varulager redovisat till anskaffningsvärde

3890
16 271
20161

Not15 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Till årsstämmans förfogande står följande balanserade förlustmedel:
Arets resultat

Aktieägartillskott
Fond för utveckllngskostnader
Balanserat resultat från tidigare år
Balanserat resultat

·1 759

20 000

-80 109

.-61 868

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor-6t 868145, disponeras enligtföljande:

Summa -61 868

Docurnant ID:
220135D71B4140169173FCFD94C38F76



Not 16

Not17

Antal aktier och kvotvärde

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31

50000
1

2019-12-31

2018-12-31

i

Upplupna personalkostnader
Periodiserade intäkter, kortfristiga del

övriga upplupna kostnader

övriga poster

7 355
11 833

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covld-19 pandemin har påverkat Tobii Dynavoxs verksamhet negativt under det första kvartalet 2020 genom
minskad efterfrågan på vissa marknader och i vissa kundgrupper samt genom den allmänt svåra
arbetssit Tack vara proaktiva insatser, har inga

· Situationen har även skapat ökad osäkerhet
den närmaste framtiden. Tobii Dvnavox följer situationen noga och vidtar löpande
att värna om medarbetarna, verksamheten och företaget.

Not 19 Likvida medel
2019-12-31

Följande de/komponenter ingår i likvida medel:

Kassamedel

>lln<'lrlrlhA'\l,arlli"' på koncernkonto

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

8 341

8 341

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.

lätt omvandlas till kassamedel.
löptid om högst 3 månader från



Tobll Dynavox AB

Org nr 556914- 7563

Not 20 Hållbarhetsrapport
Företaget Tobii Dybavox AB omfattas av en Hållbarhetsrapport upprättad av moderbolaget Tobii AB,
orgnr 556613-9654, säte i Danderyd.

Not 21 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Tobii AB, org nr 556613-9654 med säte i Danderyd.
Tobii AB upprättar koncernredovlsning för den minsta koncernen som bolaget ingår i.

20(21)

Jnk{Jpoch försäljning inom koncernen
Av företagets tetala inköp och försäljning mätt i kronor avser 72 (O}% av inköpen och

försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not22 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat f Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Soliditet: (Totaltegel kapital+ egetkapitaldel av obeskattade reserver) I Totala tillgimgar
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen

uttalanden

revision av årsredovisningen för Tobii Dynavox AB för

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av Tobii Dynavox ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför alt bolagsstämman fastställer resullaträkningen och balansräkningen för Tobii Dynavox AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Tobil Dynavox AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjortvårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styr?lsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovtsningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen a sen och verkställande direktören för bedömningen av

bolagets förmåga att fortsätta verksam lyser, när så är tillämpligt,om förhållanden som kan påverka
förmågan alt fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och alt lämna en revislohsberättelse
som Innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en

revision god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
r kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspeklionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligtlagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
ftln,r<>llnin,n för Tobi i Dynavox AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

f av2
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Vi tillstyrkeralt bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberätte1sen och beviljar
styrelsens ledatnöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vått ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vl är oberoende i förhållande till Tobii Dynavox AB enligt god revisorssed i Sverige och har i

övrig! fullgjortvårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revislonsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvat·

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
Ull utdelning innefailar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolage och fö ingen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma och alt tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsfötvallningen och bolagets ekonomiska angelägenheter l övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den altningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvä tt bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

rhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltni
revlsionsbevis för att med en rimlig grad av

något väsentligt avseende:

åtgärd eller gjort stg skyldig Ull någon försummelse som kan föranleda ersättnlngsskyldighet

• på något annat sätt handlat i strid med aktlebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposltloner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med akUebolagslagen.

garanti för atl en revision som utförs enligt god
der eller försummelser som kan föranleda
I dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt

Rimligsäkerhet är en hög grad av säkerhet, men

revisionssed i Sverige alltid kommer au upptäcka
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller au ett fö
med aktiebo!agslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats; www.revisorsinspeldlonen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

{1/t/'1 2020
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