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IVISYS AB (publ) – Halvårsrapport 2015 

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

 

Sammanfattning av halvårsrapport 
 

Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 575 KSEK. 

- Rörelseresultatet uppgick till -3 415 KSEK. 

- Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK. 

- Soliditeten uppgick till 95  % 

 

Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 391 KSEK.  

- Rörelseresultatet uppgick till -1 689 KSEK.  

- Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK.  

 

IVISYS AB bildades den 16 december 2014 och har således inga jämförande siffror från föregående år (2014) att redovisa. 

 

Definitioner 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 740 000 aktier per 2015-06-30.  

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015 
 

 IVISYS meddelande den 1 april 2015 att Nasdaq godkänt Bolaget för listning på Nasdaq First North i 

Stockholm. Första dag för handel i IVISYS aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 var den 13 april 2015. 

 

 Den 16 april 2015 meddelade IVISYS att de deltog i Hannover Messe, som är en av världens största mässor 

för industriteknik, där de presenterade sin senaste produkt, IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station 

(MAS600XUL).  

 

 IVISYS meddelade den 28 april att US Patent and Trademark Office har utfärdat ett officiellt godkännande 

av Bolagets patent för exceptionellt snabb processing inom ”object recognition and tracking”.  

 

 Den 30 april 2015 meddelade IVISYS att Bolagets årsstämma utgår av den anledningen att Bolaget bildades 

den 16 december 2014 och således ej upprättat årsbokslut. Nästkommande årsbokslut kommer att 

innefatta komplettering i form av räkenskaper för perioden 2014-12-16 – 2014-12-31. 

 

 IVISYS rekryterade i juni Elisabeth Carlund som ny sales manager. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

 IVISYS meddelade den 4 augusti 2015 att Bolaget ingått ett ömsesidigt partnerskap med Scape 

Technologies, som tillhandahåller lösningar för ”bin-picking”. Partnerskapet är en ömsesidig 

överenskommelse och täcker initialt Tyskland och Sverige. 

 

 IVISYS rekryterade i juni Holger Kämpfer som installation manager. 
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IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar 
”Så har det andra kvartalet gått och jag tar här tillfället att sammanfatta det 

gångna kvartalet och perioden fram till idag. 

 

Den 13 april passerade IVISYS en milstolpe när bolaget noterades på Nasdaq 

First North i Stockholm efter en lyckad emission av units som tillförde bolaget 

initialt cirka 12,2 MSEK, men som också resulterat i överskjutande 

emissionskostnader som naturligtvis påverkar resultatet för det andra 

kvartalet. Efter kapitaltillskottet har vi som planerat kunnat fortsätta vårt 

arbete med att öka personalstyrkan, marknadsföringen och 

försäljningsinsatserna med syftet att öka tillväxten. Vi kan redan nu se resultat 

– jämfört med det första kvartalet har vi ökat omsättningen och vi har lagt 

fram ett antal erbjudanden till potentiella kunder. Marknadens respons på 

våra produkter stärker våra förväntningar att nå break-even i 2016. 

 

Vi har fortsatt att rekrytera till säljteamet och har välkomnat en ny sales manager, Elisabeth Carlund. Elisabeth har 

en bakgrund och erfarenhet som gett henne stor insikt i behovet av kvalitetskontroll inom industrin, då hon tidigare 

haft flera uppdrag som strategisk inköpare – senast på SKF i Sverige. Vi har även välkomnat Holger Kämpfer som 

installation manager. Tidigare har Holger arbetat på liknande poster inom visionindustrin och han är således en 

perfekt match för oss och vårt behov av kompetens inom projektering och kundsupport. 

 

Som vi kunde nämna i rapporten för det första kvartalet 2015 deltog vi på Hannovermässan i Tyskland, som är en 

av de största mässorna inom industriteknik. Vi presenterade där det senaste tillskottet i IVISYS produktportfölj – 

IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station. En ytterligare betydelsefull händelse under kvartalet som gått är att 

vi i april erhöll officiellt USA-patent för exceptionellt snabb processering inom ”object recognition and tracking”. 

Patentet har tidigare godkänts i Danmark och ansökning om godkännande har även inlämnats i Europa, Kanada, 

Kina, Japan och Indien. Som bolag har vi en långsiktig strategi och är fokuserade på global tillväxt samt att skydda 

våra immateriella rättigheter. 

 

I början av augusti kunde vi meddela att IVISYS inlett ett samarebet med Scape Technologies. Scape Technologies 

är marknadsledande för standardiserade ”bin-picking”-lösningar – system som möjliggör för robotarmar att hitta 

och gripa komponenter som slumpmässigt placeras i lådor och kartonger. Många av de företag som Scape 

Technologies arbetar med kräver kamerabaserade system för automatisk kvalitetskontroll, vilket IVISYS erbjuder. 

Scape Technologies har bland annat levererat lösningar till Volvo Group och Audi AG. Detta gör Scape Technologies 

till en mycket bra partner för IVISYS och vi ser samarbetet som en kvalitetsstämpel på det vi arbetar med. Vi har 

förhoppningar om att avtalet både kommer att skapa värde för våra kunder och öka vår synlighet på marknaden. Vi 

kommer att fortsätta att söka möjligheter att ingå sådana partnerskap med ytterligare distributörer. 

 

Det har varit en hektisk period och det finns ingenting som tyder på att vi kommer att vara mindre upptagna under 

de kommande månaderna, vilket bidrar till min optimism för verksamhetens fortsatt positiva utveckling.” 

  
 

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. IVISYS har för avsikt att under 2015 bygga upp ett 

partnersamarbete med olika europeiska partners som har goda kontakter med underleverantörer av komponenter 

till bilindustrin. Under 2015 kommer även partnerskapsprogram och belöningssystem att utvecklas för att 

möjliggöra ökad försäljning via partners. 

 

Finansiell information 
Moderbolaget IVISYS AB bildades den 16 december 2014. Koncernförhållande uppstod således den 16 december 

2014. Härav finns inga räkenskaper för jämförandeperioder avseende moderbolaget IVISYS AB eller koncernen. 

Dotterbolaget IVISYS ApS bildades 2013. 

 

Omsättning, resultat och finansiell ställning 
Bolagets intäkter för perioden januari till juni 2015 uppgår till 575 KSEK. Personalkostnaderna för samma period 

uppgår till -1 952 KSEK och kassaflödet uppgår till -7 301 KSEK. Finansiella tillgångar består huvudsakligen av 

uppskjutna skattefordringar. Likvida medel på balansdagen uppgår till 8 841 KSEK. Bolaget har under perioden inte 

genomfört några investeringar. 

 

Finansiell information – koncernen 
 

Nyckeltal – koncernen 

 

(KSEK)       apr - jun 2015 jan - jun 2015 

Nettoomsättning  391 575 

Rörelseresultat   -1 689 -3 415 

Likvida medel   8 841 8 841 

Eget kapital   10 833 10 833 

Eget kapital/aktie (SEK)  1,61 1,61 

Soliditet (%)   94,7% 94,7% 

Balansomslutning  11 435 11 435 

        

Genomsnittligt antal aktier (st)  6 740 000 6 416 666,33 

Antal aktier vid periodens utgång (st) 6 740 000 6 740 000 

Resultat/aktie före och efter utspädning -0,20 -0,42 

Aktiekurs på balansdagen   6,9 6,9 
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Resultaträkning i sammandrag – koncernen 

 

(KSEK)       apr - jun 2015 jan - jun 2015 

        

Rörelsens intäkter   391 575 

Råvaror och förnödenheter  117 0 

Övriga externa kostnader  -1 207 -2 038 

Personalkostnader   -990 -1 952 

Av- och nedskrivningar   0 0 

Rörelseresultat   -1 689 -3 415 

Finansnetto   -8 -11 

Resultat efter finansiella poster  -1 697 -3 426 

Skatt på årets resultat   373 744 

Periodens resultat   -1 324 -2 682 

 

Balansräkning – koncernen 

 

(KSEK)         30 juni 2015 31 dec 2014 

Tillgångar        

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar  - - 

Materiella anläggningstillgångar   - - 

Finansiella anläggningstillgångar   1 714 994 

Summa anläggningstillgångar   1 714 994 

        

Omsättningstillgångar       

Övriga omsättningstillgångar   880 40 

Kassa och bank     8 841 1 562 

Summa omsättningstillgångar   9 721 1 602 

        

Summa tillgångar    11 435 2 596 

        

Eget kapital och skulder       

Summa eget kapital    10 833 2 266 

        

Skulder        

Långfristiga skulder    - - 

Kortfristiga skulder    602 330 

Summa skulder    602 330 

        

Summa eget kapital och skulder   11 435 2 596 

 

Förändring eget kapital – koncernen 

 

(KSEK)       apr - jun 2015 jan - jun 2015 

Eget kapital vid periodens ingång  12 160 2 266 

Nyemission/kapitaltillskott  - 12 180 

Emissionskostnader   - -866 

Periodens resultat   -1 324 -2 682 

Omräkningsdifferens   -3 -65 

Eget kapital vid periodens utgång  10 833 10 833 

 

 

Kassaflödesanalys – koncernen 
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(KSEK)       apr - jun 2015 jan - jun 2015 

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -2 066 -3 426 

Förändringar i rörelsekapital  10 055 -568 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 989 -3 994 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 11 295 

Periodens kassaflöde   7 989 7 301 

Likvida medel vid periodens ingång 845 1 562 

Omräkningsdifferens likvida medel 7 -22 

Likvida medel vid periodens utgång   8 841 8 841 

 

Finansiell information – moderbolaget 

Resultaträkning – moderbolaget 

(KSEK)       apr - jun 2015 jan - jun 2015 

       

Rörelsens intäkter   40 40 

Övriga externa kostnader  -248 -491 

Personalkostnader   0 0 

Rörelseresultat   -208 -451 

Finansnetto   0 0 

Resultat efter finansiella poster  -208 -451 

Skatt på årets resultat   0 0 

Periodens resultat   -208 -451 

 

Balansräkning – moderbolaget 

(KSEK)       30 juni 2015 31 dec 2014 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar        

Finansiella anläggningstillgångar   2 795 900 

Summa anläggningstillgångar   2 795 900 

         

Omsättningstillgångar        

Övriga omsättningstillgångar   388 - 

Kassa och bank     8 646 - 

Summa omsättningstillgångar   9 034 0 

         

Summa tillgångar    11 829 900 

         

Eget kapital och skulder        

Summa eget kapital    11 763 900 

         

Skulder         

Långfristiga skulder    0 - 

Kortfristiga skulder    66 - 

Summa skulder    66 0 

         

Summa eget kapital och skulder   11 829 900 
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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 2015 uppgick antalet aktier i IVISYS till 6 740 000 stycken. Vid periodens 

ingång (2015-04-01) uppgick antalet aktier i IVISYS till 6 740 000 stycken. Genomsnittligt antal aktier i IVISYS under 

perioden 2015-04-01 – 2015-06-30 var 6 740 000 aktier. 

 

Teckningsoptioner av serie TO 1 
IVISYS genomförde i februari/mars 2015 en emission inför listning på Nasdaq First North i Stockholm. I samband 

med listningsemissionen nyemitterades (utöver 1 740 000 aktier) 870 000 teckningsoptioner av serie TO 1. 

Teckningsoptionerna erhölls vederlagsfritt. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, 

teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 8,95 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner 

kan äga rum under perioden 13 april – 27 april 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 

beräknas till den 25 april 2016. 

 

Personal 
Medelantalet anställda i IVISYS uppgick för perioden 2015-01-01 – 2015-06-30 till 12, 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 listningsemission. Se bolagets 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 
Kommande rapporter är planerade enligt följande: 
 

Delårsrapport 3  2015-11-15 

Bokslutskommuniké för 2015 2016-02-15 

 

Avlämnande av halvårsrapport 
Alnarp, den 14 augusti 2015 

IVISYS AB 

Styrelsen 

 

http://www.ivisys.com/
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jakob Kesje, VD, IVISYS AB 

Telefon: +45 20 22 60 10 

E-post: jk@ivisys.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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