
1 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Delårsrapport 

2017-01-01 – 2017-03-31 

IVISYS AB | 556998-4981 



IVISYS AB (publ) – Delårsrapport jan-mars 2017 

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

Sammanfattning av delårsrapport 
 

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 1 052 KSEK (0).  

- Rörelseresultatet uppgick till -1 317 KSEK (-2 011).  

- Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,23).  

- Soliditeten uppgick till 89,2 % (99,6 %). 
 

Definitioner 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 836 535 aktier per 2017-03-31. 

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

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

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 
 

✓ Den 11 januari 2017 meddelade IVISYS meddela att Bolaget har utsett en COO, en position skapad för att 

stärka IVISYS omsättning och organisationsutveckling. 

✓ Den 18 januari 2017 lät Bolaget kungöra att de mottagit en förstudieorder från AtlasCopco, Belgien. Ordern 

har ett värde om mindre än 10 000 EUR och studien avses ske under första kvartalet 2017. 

✓ Den 22 februari kunde IVISYS AB meddela att dotterbolaget IVISYS ApS gjorde sin första lönsamma månad 

under januari 2017. Omsättningen för januari slutade på 727 000 SEK, medan det oreviderade resultatet 

uppgick till en EBIT om 73 000 SEK.  

✓ Den 23 februari delgav Bolaget en marknadsuppdatering med fokus på Bolagets nuvarande situation. 

Antalet potentiella projekt uppgick till 53 stycken, vars samlade potentiella värde kan komma att hamna 

på 2,7 MEUR. Bolagets ambition om att ha tio nya projektförslag ute för kund på månadsbasis är ihållande. 

✓ Den 28 februari gick IVISYS ut med att Bolaget fått en order på en automatiserad lösning för klassificering 

av päls från Kopenhagen Fur, ett stort pälsauktionshus. Ordern är tänkt att levereras under andra kvartalet 

2017 och har ett värde om 20 000 EUR 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

✓ Den 27 april kallar IVISYS till årsstämma. Årsstämman kommer att hållas den 29 maj 2017. Kallelse finns 

tillgänglig på Bolagets hemsida (www.ivisys.com).  

✓ Den 27 april 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. 

 

http://www.ivisys.com/
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IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar 
Under kvartalet som nu är bakom oss har IVISYS mottagit flera goda nyheter som är 

förenliga med vår långsiktiga vision. Som helhet har vi varit mycket nöjda med 

utvecklingen så här långt under 2017 eftersom vi bedömer att de nyheter vi har kunnat 

offentliggöra enbart är de första stegen på en resa av tillväxt. Denna bedömning 

bygger på det faktum att IVISYS nu återkommande erhåller ordrar samt det faktum 

att vi ser inkommande omsättning till följd av flera månaders arbete med att nå 

potentiella kunder. 

 

En av dessa nyheter publicerade vi i januari, när vi med glädje kunde meddela att vi 

mottagit en förstudieorder från AtlasCopco. Ordern gäller mindre än 10 000 EUR, men 

vittnar samtidigt om ett intresse bland globala aktörer för vår verksamhet och det 

mervärde vi kan förse tillverkningsindustrin.  

 

Dotterbolaget IVISYS ApS kunde, i februari 2017, fortsätta trenden av positiva nyheter genom att visa på sin första 

lönsamma månad i januari 2017. Vi ser givetvis fram emot fler lönsamma månader i framtiden, även om vi förväntar 

oss en volatil framtid. 

 

IVISYS kunde meddela i april 2017 att vi erhållit en märkningsprojektorder från en dansk paketeringstillverkare. 

Verifiering av korrekt produkt skiljer sig nämnvärt mot att kontrollera godtyckliga defekter, vilket har varit den typ 

av projekt som vi har varit mest involverade i hittills. Variationerna i antalet produkter i kombination med 

hastigheten på produktionslinjen kommer att ge oss ett bra tillfälle att verkligen sätta vår 

bildbehandlingsprogramvara i arbete. Dessutom kommer detta projekt att fungera som en viktig referens IVISYS 

verksamhet. 

 

Med betydelsefulla framsteg för Bolaget att blicka tillbaka på har IVISYS lagt fortsatt fokus på att kontinuerligt 

expandera vår pipeline för att underbygga den tillväxt som vi nu står inför. Antalet offerter ute i marknaden uppgick 

i slutet av februari till 53, att jämföra med de 40 offerter som beskrevs i oktober 2016. Skulle dessa 53 offerter 

resultera i likvärdiga samarbeten handlar det om ett värde på 2,7 MEUR. Spektrumet av offerter riktar sig till allt från 

mindre enheter till multinationella företag. Dessa är i olika stadier med avseende på specifikationer samt 

förhandlingar till slutgiltigt godkännande eller avslag. Det finns emellertid ingen säkerhet att detta belopp kommer 

att falla ut av dessa offerter. 

 

Till sist vill jag tacka samtliga aktieägare av IVISYS för ert fortsatta förtroende i Bolaget, vår verksamhet och den resa 

vi har framför oss under 2017. 

 

Jakob Kesje  

VD, IVISYS AB 
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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 första kvartalet 2017 uppgick till 1 052 KSEK. Personalkostnaderna för kvartalet uppgick till  

1 489 KSEK och kassaflödet uppgick till -2 628 KSEK. Finansiella tillgångar har huvudsakligen bestått av kontanter. 

Likvida medel på balansdagen uppgick till 2 016 KSEK. Bolaget har under det första kvartalet inte genomfört några 

investeringar.  

 

Finansiell information – koncernen 
 

Nyckeltal – koncernen 

 

  
jan-mar  

2017 

jan-mar  

2016 

jan-dec 

2016 

Nettoomsättning (kSEK)  1 052 0   400 

Rörelseresultat (kSEK) - 1 317 -2 011 - 10 691 

Likvida medel (kSEK)  2 016 4 588  4 654 

Eget kapital (kSEK)  5 183 6 342  6 213 

Eget kapital/aktie (SEK) 0,66 0,94 0,79 

Soliditet (%) 89,2% 99,6% 81,6% 

Balansomslutning (kSEK)  5 812 6 369  7 617 
    

Genomsnittligt antal aktier (st) 7 836 535 6 740 000 6 845 988 

Antal aktier vid periodens utgång (st) 7 836 535 6 740 000 7 836 535 

Resultat/aktie före och efter utspädning -0,14 -0,23 -1,25 

 

 

Resultaträkning – koncernen 

 

(kSEK) 
jan-mar  

2017 

jan-mar  

2016 

jan-dec 

2016 
    

Rörelsens intäkter  1 052 0   400 

Råvaror och förnödenheter -  27 0 -  274 

Övriga externa kostnader -  847 -973 - 4 815 

Personalkostnader - 1 489 -1 038 - 5 993 

Av- och nedskrivningar -  5 0 -  9 

Rörelseresultat - 1 317 -2 011 - 10 691 

Finansnetto -  2 7 -  24 

Resultat efter finansiella poster - 1 318 -2 004 - 10 715 

Skatt på årets resultat   217 476  2 128 

Periodens resultat - 1 101 -1 528 - 8 587 
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Balansräkning – koncernen 

 

(kSEK) 31-mar-17 31-dec-16 
   

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   80   85 

Materiella anläggningstillgångar   0   0 

Finansiella anläggningstillgångar   2   156 

Summa anläggningstillgångar   81   241 
   

Omsättningstillgångar   

Övriga omsättningstillgångar  3 715  2 722 

Kassa och bank  2 016  4 654 

Summa omsättningstillgångar  5 731  7 376 
   

Summa tillgångar  5 812  7 617 
   

Eget kapital och skulder   

Summa eget kapital  5 183  6 213 
   

Skulder   

Långsiktiga skulder   0   0 

Kortfristiga skulder   629  1 404 

Summa skulder   629  1 404 
   

Summa eget kapital och skulder  5 812  7 617 
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Förändring eget kapital – koncernen 

 

(kSEK) 
jan-mar  

2017 

jan-mar  

2016 

jan-dec 

2016 
    

Eget kapital vid periodens ingång  6 213  7 829  7 829 

Nyemission/kapitaltillskott   0   0  7 324 

Emissionskostnader   0   0 -  380 

Periodens resultat - 1 101 - 1 527 - 8 587 

Omräkningsdifferens   71   40   27 

Eget kapital vid periodens utgång  5 183  6 342  6 213 

 

 

Kassaflödesanalys – koncernen 

(kSEK) 
jan-mar  

2017 

jan-mar  

2016 

jan-dec 

2016 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital 
- 1 315 - 2 004 - 10 724 

Förändringar i rörelsekapital - 1 467   0  2 106 

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 2 782 - 2 004 - 8 618 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   0   0 -  208 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   154   0  6 942 

Periodens kassaflöde - 2 628 - 2 004 - 1 884 

Likvida medel vid periodens ingång  4 654  6 488  6 488 

Omräkningsdifferens likvida medel -  10   0   50 

Likvida medel vid periodens utgång  2 016  4 484  4 654 
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Finansiell information – moderbolaget 
 

Resultaträkning – moderbolaget 

(kSEK) 
jan-mar  

2017 

jan-mar  

2016 

jan-dec 

2016 
    

Rörelsens intäkter 0 40 160 

Övriga externa kostnader -310 -138 -621 

Personalkostnader -15 0 -282 

Avskrivningar -5 0 -9 

Rörelseresultat -330 -98 -752 

Finansnetto 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster -330 -98 -752 

Skatt på årets resultat 0 0 0 

Periodens resultat -330 -98 -752 

 

Balansräkning – moderbolaget 

(kSEK) 31-mar-17 31-dec-16 
   

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   80   85 

Finansiella anläggningstillgångar  15 656  13 956 

Summa anläggningstillgångar  15 736  14 041 
   

Omsättningstillgångar   

Övriga omsättningstillgångar   204   266 

Kassa och bank  1 725  4 040 

Summa omsättningstillgångar  1 930  4 306 
   

Summa tillgångar  17 666  18 347 
   

Eget kapital och skulder   

Summa eget kapital  17 408  17 738 
   

Skulder   

Långsiktiga skulder   0   0 

Kortfristiga skulder   258   609 

Summa skulder   258   609 
   

Summa eget kapital och skulder  17 666  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 31 mars 2017 uppgick antalet aktier i IVISYS till 7 836 535 stycken. Vid 

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

IVISYS under perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 var 7 836 535 aktier. 

 

Personal 
Medelantalet anställda i IVISYS uppgick för perioden 2017-01-01 – 2017-03-31 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 listningen. Se Bolagets hemsida www.IVISYS.com. 

 

Principer för delårsrapportens upprättande 
Räkenskaperna i IVISYS delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). 

 

Granskning av revisor 
Delårsrapporten har ej granskats av IVISYS revisor. 

 

Certified Adviser 
Sedermera Fondkommission är IVISYS Certified Adviser. 

 

Kommande finansiella rapporter 
Kvartalsrapport 2 2017-08-28 

Kvartalsrapport 3 2017-11-27 

Bokslutskommuniké 2017 2018-02-26 

 

Avlämnande av delårsrapport 
Alnarp, den 15 maj 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 

 

 

 

 

 



IVISYS AB (publ) – Delårsrapport jan-mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Box 283, Smedjevägen 2, 230 53 Alnarp | www.IVISYS.com 

 
 

 

 
 

 

 


