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IVISYS AB (publ) – Halvårsrapport januari-juni 2017 

Med ”Bolaget” eller ”IVISYS” avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. 

 

Sammanfattning av halvårsrapport 

 

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)  

Rörelsens intäkter uppgick till 1 571 KSEK (167).  

Rörelseresultatet uppgick till -3 424 KSEK (-4 668).  

Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,53).  

Soliditeten uppgick till 47,0 % (86,4). 

 
 

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30) 

Rörelsens intäkter uppgick till 519 KSEK (167).  

Rörelseresultatet uppgick till -2 108 KSEK (-2 657).  

Resultatet per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,30).  

 
 

Definitioner 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 836 535 aktier per 2017-06-30. 

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år. 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 
 

✓ Den 27 april 2017 meddelar IVISYS att Bolaget har fått en order på ett inspektionssystem från ett företag 

som tillverkar och säljer matförpackningar. Ordern har ett värde om cirka 40 000 EUR och förväntas bidra 

till IVISYS Q2-resultat. 

✓ IVISYS meddelar den 27 maj 2017 att Bolaget har utvecklat en ny version av visionssystemet IVISYS Pro. 

Den nya programversionen – IVISYS PRO III – innehåller en ny GUI (Graphical User Interface, grafiskt 

användargränssnitt), micronivåprecision, automatisk kamerakalibrering, streckkod och många andra 

funktioner som gör det möjligt för IVISYS system att hantera ännu mer komplicerade kontroller. 

✓ IVISYS håller den 29 maj 2017 årsstämma. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets 

hemsida (www.ivisys.com).  

✓ Den 15 juni 2017 meddelar IVISYS att Bolaget har utökat sortimentet med en ny inspektionsstation till 

Bolagets produktlinje. Den nya ”IVISYS Fastener Inspection Station” är en inspektionsstation som kan 

inspektera komplexa fästen och garantera att inga defekta delar finns i monteringsprocessen. 

✓ IVISYS meddelar den 26 juni 2017 att Bolaget har mottagit en order avseende en inspektionsstation från 

GKN Sinter Metals i USA, en division under GKN Group, som är en global leverantör till fordonssektorn 

med över 150 fabriker och över 58 000 anställda globalt. Ordern gäller ett integrerat visionssystem och en 

inspektionsstation för feldetektering. Ordervärdet är preliminärt om över 75 000 EUR och order förväntas 

att levereras under Q3 2017. Det samlade ordervärdet kommer påverka resultatet för Q3 2017. Värdet på 

ordern kan öka när slutliga specifikationerna avtalas. 

✓ Den 27 juni 2017 avslutas nyttjandetiden för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 2. Genom nyttjandet 

av TO 2 nyemitteras 51 835 aktier och IVISYS tillförs därmed 0,24 MSEK före emissionskostnader, 

motsvarande en teckningsgrad om cirka 10,4 procent. 

http://www.ivisys.com/
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✓ IVISYS meddelar den 30 juni 2017 att Bolaget erhållit en order från Luk Schaeffler, en av de finaste globala 

leverantörerna till bilindustrin med huvudkontor i Tyskland. Med över 86 000 anställda över hela världen 

är Luk Schaeffler en viktig aktör på vår fokusmarknad och har ett starkt arv av att leda sina segment. Ordern 

har ett värde över 15 000 Euro och kommer att levereras i början av Q3 2017.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

✓ IVISYS meddelar den 5 juli 2017 att det danska analysföretaget Aktieinfo ApS har släppt sin första analys 

av IVISYS. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på Aktieinfo ApS:s hemsida (www.aktieinfo.net).  

✓ IVISYS meddelar den 7 augusti 2017 att Bolaget har erhållit en uppföljningsorder från Atlas Copco i Belgien, 

en marknadsledande leverantör av högeffektiva industrikompressorer, gas- och processkompressorer och 

expanders. Ordern har ett värde över 70 000 EUR och förväntas bidra till IVISYS Q3-resultat.  

http://www.aktieinfo.net/
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IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar 
 
Andra kvartalet är nu avslutat och jag vill passa på att sammanfatta en spännande och 

händelserik period för IVISYS från april till nu. 

 

Med namn som Atlas Copco, IKEA, GKN och Luk Schaeffer på vår lista över referenser är jag 

glad att initialt dra slutsatsen att en portfölj av stora IVISYS-företagskunder börjar ta form. 

Några av dessa är uppföljningsorder baserade på grundliga förstudier vilket verifierar att vi 

kan möta de mycket krävande kraven hos sådana kunder. Det är dessutom värt att notera 

att vi kan få order av en storlek som visar att vi kommer att kunna skapa ett betydande 

kassaflöde under de kommande åren. 

 

Den första order vi mottog under Q2 var en order av ett inspektionssystem till paketeringsindustrin. Projektet, som 

inkluderar flera variationer i antalet produkter i kombination med hastigheten på produktionslinjen, kommer ge oss 

ett bra tillfälle att sätta vår snabba bildbehandlingsprogramvara i arbete. Samtidigt ger ordern oss en viktig referens 

på en marknad med tusentals globalt potentiella kunder.  

 

Under perioden kunde vi även meddela att IVISYS mottagit en order för en inspektionsstation från GKN Sinter 

Metals i USA (”GKN”). Ordern är en anpassad lösning för GKN och baseras på IVISYS ”Advanced Conveyor Inspection 

Station”. Att få en order från denna framstående industriproducent som är känd för sina höga kvalitetsstandarder 

och kunskap om tillverkning är verkligen en ära som vi tänker bygga på för framtiden. GKN är bland de största 

globala underleverantörerna till bilindustrin och strävar efter högsta standard i sin verksamhet. Att denna 

inspektionsstation kommer att levereras till USA visar också att IVISYS kan bryta igenom globalt, även om produkten 

utgår från Skandinavien. 

  

I linje med Bolagets utveckling har IVISYS lanserat en ny version av visionssystemet IVISYS Pro. Den nya 

programversionen, IVISYS Pro III, innehåller en mängd uppdateringar för att möta de ständigt ökade kraven från 

marknaden. Med IVISYS Pro III behåller vi vår position när det gäller att utföra komplexa inspektioner vid hög 

hastighet.   

 

I slutet på kvartalet kunde vi tillkännage en order från Luk Schaeffler, a global billeverantör med huvudkontor i 

Tyskland, som lagt order på en lösning som liknar IVISYS ”Advanced Conveyor Inspection Station”. Vi är glada att få 

denna order från Luk Schaeffler, vilken är vår första order på den tyska marknaden. Det har varit en lång process, 

men vi börjar nu se avkastning på vårt arbete. Vi ser fram emot att arbeta med Luk Schaeffler, som kommer att driva 

oss att nå en ännu högre nivå med våra produkter.  

 

Slutligen kunde vi efter kvartalets slut tillkännage en uppföljningsorder från Atlas Copco för ett komplett system för 

automatiserad kvalitetskontroll för en fabrik i Belgien. 

 

Med storleken på de kunder som vi nu arbetar med, som är globala företag, förväntar jag mig att värdet av fortsatt 

samarbete kan vara betydande. Dessutom ökar sådana projekt sannolikheten att uppleva vissa industriella 

överskridanden till andra kunder vilka kommer att kräva samma högkvalitativa resultat som våra nuvarande kunder.  

 

Jag ser med stor tillförsikt på framtiden för IVISYS.  

 
    

Jakob Kesje, VD IVISYS AB 

 

 

  



IVISYS AB (publ) – Halvårsrapport januari-juni 2017 

IVISYS AB 
IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är 

lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget 

tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning 

med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara 

och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda 

kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och 

variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal. 

 

Koncernstruktur 

Koncernen består av moderbolaget IVISYS AB samt dess helägda dotterbolag IVISYS ApS (bildades 2013). 

Huvudsakligen sker all operativ verksamhet via dotterbolaget.  

Affärsmodell 

IVISYS produkt säljs direkt till slutkund och är planerad att även säljas genom partners. Utöver engångsintäkten 

finns en potentiell återkommande intäktskälla för både IVISYS och Bolagets partners genom serviceavtal, licensavtal, 

teknikuppdateringar och utbyte av komponenter.  
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Finansiell information 
Moderbolaget IVISYS AB bildades den 16 december 2014. Koncernförhållande uppstod således den 16 december 

2014. Dotterbolaget IVISYS ApS bildades 2013. 

 

Omsättning, resultat och finansiell ställning 
Bolagets intäkter för andra kvartalet 2017 uppgick till 519 KSEK. Personalkostnaderna för kvartalet uppgick till  

1 555 KSEK och kassaflödet uppgick till 1 235 KSEK. Finansiella tillgångar har huvudsakligen bestått av kontanter. 

Likvida medel på balansdagen uppgick till 3 289 KSEK. Bolaget har under det andra kvartalet inte genomfört några 

investeringar.  

 

Finansiell information – koncernen 
 

Nyckeltal – koncernen 

 

  
apr-jun  

2017 

apr-jun  

2016 

jan-jun 

2017 

jan-jun 

2016 

jan-dec  

2016 

Nettoomsättning (kSEK) 519 167 1 571 167   400 

Rörelseresultat (kSEK) -2 108 -2 657 -3 424 -4 668 - 10 691 

Likvida medel (kSEK)  3 289 2 617 3 289 2 617  4 654 

Eget kapital (kSEK)  3 506 5 031 3 506 5 031  6 213 

Eget kapital/aktie (SEK) 0,45 0,74 0,45 0,74 0,79 

Soliditet (%) 47,0 84,6 47,0 84,6 81,6% 

Balansomslutning (kSEK)  7 464 4 696 7 464 4 696  7 617 

      

Genomsnittligt antal aktier (st) 7 836 535 6 788 268 7 836 535 6 764 534 6 845 988 

Antal aktier vid periodens utgång (st) 7 836 535 6 836 535 7 836 535 6 836 535 7 836 535 

Resultat/aktie före och efter utspädning -0,22 -0,30 -0,36 -0,53 -1,25 

 

 

Resultaträkning – koncernen 

 

(kSEK) 
apr-jun  

2017 

apr-jun  

2016 

jan-jun 

2017 

jan-jun 

2016 

jan-dec 

2016 
      

Rörelsens intäkter  519 167 1 571 167   400 

Råvaror och förnödenheter -13 -79 - 40 -79 -274 

Övriga externa kostnader -1 049 -1 447 -1 896 -2 420 -4 815 

Personalkostnader -1 555 -1 298 -3 044 -2 336 -5 993 

Av- och nedskrivningar -10 0 - 15 0 -  9 

Rörelseresultat -2 108 -2 657 -3 424 -4 668 -10 691 

Finansnetto - 9 -5 - 11 2 -24 

Resultat efter finansiella poster -2 117 -2 662 -3 435 -4 666 -10 715 

Skatt på årets resultat  430 634  647 1 110  2 128 

Periodens resultat -1 687 -2 028 -2 788 -3 556 -8 587 
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Balansräkning – koncernen 

 

(kSEK) 30-jun-17 31-dec-16 
   

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar  75   85 

Materiella anläggningstillgångar  0   0 

Finansiella anläggningstillgångar  116   156 

Summa anläggningstillgångar  191   241 
   

Omsättningstillgångar   

Övriga omsättningstillgångar 3 984  2 722 

Kassa och bank 3 289  4 654 

Summa omsättningstillgångar 7 273  7 376 
   

Summa tillgångar 7 464  7 617 
   

Eget kapital och skulder   

Summa eget kapital 3 506  6 213 

   

Skulder   

Långsiktiga skulder 2 220   0 

Kortfristiga skulder 1 739  1 404 

Summa skulder 3 959  1 404 
   

Summa eget kapital och skulder 7 464  7 617 
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Förändring eget kapital – koncernen 

 

(kSEK) 
apr-jun  

2017 

apr-jun  

2016 

jan-jun 

2017 

jan-jun 

2016 

jan-dec 

2016 
      

Eget kapital vid periodens ingång 5 183 6 342 6 291 7 829  7 829 

Nyemission/kapitaltillskott  0 823  0 823  7 324 

Emissionskostnader  0 0  0 0 -  380 

Periodens resultat -1 687 -2 028 -2 788 -3 556 - 8 587 

Omräkningsdifferens  10 -106  3 -65   27 

Eget kapital vid periodens utgång 3 506 5 031 3 506 5 031  6 213 

 

 

Kassaflödesanalys – koncernen 

(kSEK) 
apr-jun  

2017 

apr-jun  

2016 

jan-jun 

2017 

jan-jun 

2016 

jan-dec 

2016 
      

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 
- 2 112 -2 662 -3 430 

 

-4 634 - 10 724 

Förändringar i rörelsekapital 1 029 0 -438 100  2 106 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 083 -2 662 -3 868 -4 534 - 8 618 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -94 0 -94 - 208 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   2 336 839   2 490 800  6 942 

Periodens kassaflöde  1 253 -1 917  -1 378 -3 828 - 1 884 

Likvida medel vid periodens ingång  2 016 4 588  4 654 6 488  6 488 

Omräkningsdifferens likvida medel  20 -54   13 -43   50 

Likvida medel vid periodens utgång   3 289 2 617   3 289 2 617  4 654 
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Finansiell information – moderbolaget 
 

Resultaträkning – moderbolaget 

(kSEK) 
apr-jun  

2017 

apr-jun  

2016 

jan-jun 

2017 

jan-jun 

2016 

jan-dec 

2016 
      

Rörelsens intäkter 0 40 0 80 160 

Övriga externa kostnader -125 -164 -435 -302 -621 

Personalkostnader -26 0 -41 0 -282 

Avskrivningar -10 0 -15 0 -9 

Rörelseresultat -161 -124 -491 -222 -752 

Finansnetto 0 0 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster -161 -124 -491 -222 -752 

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

Periodens resultat -161 -124 -491 -222 -752 

 

Balansräkning – moderbolaget 

(kSEK) 30-juni-17 31-dec-16 
   

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar  75   85 

Finansiella anläggningstillgångar 16 356  13 956 

Summa anläggningstillgångar 16 431  14 041 
   

Omsättningstillgångar   

Övriga omsättningstillgångar  247   266 

Kassa och bank  862  4 040 

Summa omsättningstillgångar 1 109  4 306 
   

Summa tillgångar 17 540  18 347 
   

Eget kapital och skulder   

Summa eget kapital 17 247  17 738 

   

Skulder   

Långsiktiga skulder  0   0 

Kortfristiga skulder  293   609 

Summa skulder  293   609 
   

Summa eget kapital och skulder 17 540  18 347 
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Aktien 
IVISYS aktie och teckningsoption av serie TO 1 listades på Nasdaq First North i Stockholm den 13 april 2015, under 

handelsbeteckning ”IVISYS”. Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier i IVISYS till 7 836 535 stycken. Vid periodens 

ingång (2017-04-01) uppgick antalet aktier i IVISYS till 7 836 535 stycken. Genomsnittligt antal aktier i IVISYS under 

perioden 2017-04-01 – 2017-06-30 var 7 836 535 aktier och genomsnittligt antal aktier under perioden 2017-01-01 

– 2017-06-30 var 7 836 535 aktier. 

 

Personal 
Medelantalet anställda i IVISYS uppgick för perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 till 10, varav 1 är kvinna.  

 

Transaktioner med närstående 
Förutom sedvanliga löner till ledande befattningshavare har inga transaktioner skett med närstående.  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för 

koncernens verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till bolagsbeskrivningen 

(sid 39-41) som upprättades i samband med noteringen. Se IVISYS hemsida www.IVISYS.com. 

 

Principer för halvårsrapportens upprättande 
Räkenskaperna i IVISYS halvårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). 

 

Granskning av revisor 
Halvårsrapporten har ej granskats av IVISYS revisor. 

 

Certified Adviser 
Sedermera Fondkommission är IVISYS Certified Adviser. 

 

Kommande finansiella rapporter 
Kvartalsrapport 3 2017-11-27 

Bokslutskommuniké 2017 2018-02-26 

 

Avlämnande av halvårsrapport 
Alnarp, den 28 augusti 2017 

IVISYS AB 

Styrelsen 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jakob Kesje, VD, IVISYS AB 

Telefon: +45 20 22 60 10 

E-post: jk@IVISYS.com 
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