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Delårsrapport
2016-01-01 – 2016-03-31
IVISYS AB | 556998-4981

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

Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31)
-

Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK (184).

-

Rörelseresultatet uppgick till -2 011 KSEK (1 358).

-

Resultatet per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,22).

-

Soliditeten uppgick till 99,6 % (89,4).

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 740 000 aktier per 2015-12-31. Notera att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO
1 ägt rum efter periodens utgång, vilket innebär att antalet aktier ökat med 96 535 stycken. Det totala antalet aktier uppgår efter registrering hos
Bolagsverket till 6 836 535 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet


Bolaget reviderade sina målsättningar den 15 februari 2016. IVISYS räknar med att Q4 2016 kommer att
vara det första lönsamma kvartalet och räknar med att uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor år
2018, vilket också väntas bli det år då IVISYS passerar 200 installationer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


Under perioden 13-27 april 2016 ägde nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 rum. Genom
teckningsoptionerna tillfördes Bolaget cirka 0,9 MSEK före emissionskostnader. Bolagets totala antal aktier
ökade i och med optionsnyttjandet med 96 535 aktier. VD och styrelseledamot Jakob Kesje nyttjande
50 000 teckningsoptioner av serie TO 1.



Den 12 maj 2016 hölls årsstämma i IVISYS. Kommuniké från årsstämma finns på Bolagets hemsida,
www.ivisys.com.



IVISYS kunde i slutet av maj meddela att Bolaget levererat ett inspektionssystem till en svensk tillverkare
specialiserad på svarvade produkter. Den aktuella kunde placerade utöver aktuell leverans även en
uppföljningsorder.



Bolaget meddelade även i slutet av maj att man utvecklat och gjort en ny version av bolagets visionssystem
IVISYS Pro kommersiellt tillgänglig. Den nya programversionen – IVISYS Pro III – innehåller en ny GUI
(Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt),

precision på micron nivå, automatisk

kamerakalibrering, streckkod och många andra funktioner som gör det möjligt för IVISYS system att
hantera ännu mer komplicerade kontroller.
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IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar
Under perioden som passerat har arbetet inom IVISYS fortskridit enligt plan. Vi deltog under
några dagar i april vid Hannover Messe. Som vanligt mötte vi ett stort intresse för våra
produkter bland besökarna, vilket givetvis är trevligt att se. Att närvara vi mässor som den i
Hannover är viktigt för oss då det är ett sätt för oss att göra IVISYS mer synligt och samtidigt
nätverka med befintliga och potentiella nya intressenter.
I april inföll även nyttjandeperioden för de teckningsoptioner som emitterades i samband
med den listningsemission vi genomförde under 2015. Genom teckningsoptionerna tillfördes Bolaget ungefär 900
kSEK – kapital som vi använder till fortsatta marknadsförings- och säljaktiviteter.
Mot bakgrund av de flertalet offerter vi har ute i marknaden och vår stadigt växande pipeline fasthåller vi
förväntningarna och ser fram emot ett profitabelt resultat för Q4. Så även om IVISYS inte i dagsläget behöver ta in
ytterligare kapital för sin utveckling, är det glädjande att så många tecknade nya aktier och ser bolagets stora
potential, även om dagskursen inte översteg teckningskursen.
Vi kunde i maj meddela att vi utvecklat en ny version av IVISYS Pro, närmare bestämt IVISYS Pro III. Den här versionen
har bland annat ett nytt användargränssnitt och erbjuder ytterligare precision. Alla nya funktioner kommer att vara
tillgängliga för nya kunder och befintliga kunder som skulle begära en uppgradering av deras IVISYS Pro-modul(er).
IVISYS Pro III lanserades den 27 maj 2016.
Jag vill passa på att tacka samtliga av IVISYS aktieägare för den tro ni visar Bolaget och den verksamhet vi bedriver.
Nu ser vi framemot ett fortsatt framgångsrikt 2016!

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

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 2016 uppgick till 0 KSEK. Personalkostnaderna för kvartalet uppgick till -1 038
KSEK och kassaflödet uppgick till -2 004 KSEK. Finansiella tillgångar har huvudsakligen bestått av kontanter. Likvida
medel på balansdagen uppgick till 4 484 KSEK. Bolaget har under det första kvartalet inte genomfört några
investeringar.

Finansiell information – koncernen
Nyckeltal – koncernen
jan-mar
2016
0
-2 011
4 588
6 342
0,94
99,6%
6 369

Nettoomsättning (kSEK)
Rörelseresultat (kSEK)
Likvida medel (kSEK)
Eget kapital (kSEK)
Eget kapital/aktie (SEK)
Soliditet (%)
Balansomslutning (kSEK)
Genomsnittligt antal aktier (st)
Antal aktier vid periodens utgång (st)
Resultat/aktie före och efter utspädning

184
-1358
845
12160
1,98
89,4%
13606

jan-dec
2015
1 150
-7 148
6 488
7 829
1,16
94,0%
8 326

6 740 000
6 740 000
-0,23

6 143 333
6 740 000
-0,22

6 640 555
6 740 000
-0,86

jan-mar
2016

jan-mar 2015

jan-dec
2015

0
0
-973
-1 038
0
-2011
7
-2004
476
-1527

184
-117
-831
-962
0
-1726
-3
-1729
371
-1358

1 150
-4 287
-4 011
-7 148
-92
-7 240
1 529
-5 711

jan-mar 2015

Resultaträkning – koncernen
(kSEK)
Rörelsens intäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat
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Balansräkning – koncernen
(kSEK)

31-mar-16

31-dec-15

81
81

42
42

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 700
4 588
6 288

1 795
6 488
8 248

Summa tillgångar

6 369

8 326

Eget kapital och skulder
Summa eget kapital

6 342

7 829

27
27

498
498

6 369

8 326

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Skulder
Långsiktiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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Förändring eget kapital – koncernen
jan-mar
2016

jan-mar 2015

jan-dec
2015

7 829
0
0
-1 527
40
6 342

2 266
12 180
-866
-1 358
-62
12 160

2 266
12 180
-866
-5 711
-40
7 829

jan-mar
2016

jan-mar 2015

jan-dec
2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

-1 972

-1 360

-5 180

Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens ingång
Omräkningsdifferens likvida medel
Likvida medel vid periodens utgång

100
-1 872
0
-39
-1 911
6 488
11
4 588

-10 623
-11 983
0
11 295
-688
1 562
-29
845

-1 483
-6 663
11 295
4 632
1 562
294
6 488

(kSEK)
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission/kapitaltillskott
Emissionskostnader
Periodens resultat
Omräkningsdifferens
Eget kapital vid periodens utgång

Kassaflödesanalys – koncernen
(kSEK)
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Finansiell information – moderbolaget
Resultaträkning – moderbolaget
(kSEK)
Rörelsens intäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

jan-mar
2016

jan-mar 2015

jan-dec
2015

40
-138
0
-98
0
-98
0
-98

0
-243
0
-243
0
-243
0
-243

120
-774
-13
-667
-1
-668
-668

Balansräkning – moderbolaget
(kSEK)

31-mar-16

31-dec-15

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

6 960
6 960

5 460
5 460

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

244
4 357
4 601

190
6 007
6 197

Summa tillgångar

11 561

11 657

Eget kapital och skulder
Summa eget kapital

11 448

11 546

0
113
113

111
111

11 561

11 657

Skulder
Långsiktiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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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 2016 uppgick antalet aktier i IVISYS till 6 740 000 stycken. Vid
periodens ingång (2016-01-01) uppgick antalet aktier i IVISYS till 6 740 000 stycken. Genomsnittligt antal aktier i
IVISYS under perioden 2016-01-01 – 2016-03-31 var 6 740 000 aktier. Notera att nyttjandeperioden för
teckningsoptioner av serie TO 1 ägt rum efter periodens utgång, vilket innebär att antalet aktier ökat med 96 535
stycken. Det totala antalet aktier uppgår efter registrering hos Bolagsverket till 6 836 535 aktier.

Personal
Medelantalet anställda i IVISYS uppgick för perioden 2016-01-01 – 2016-03-31 till 8, 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

2016-08-26

Kvartalsrapport 3

2016-11-25

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-24

Avlämnande av delårsrapport
Alnarp, den 30 maj 2016
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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Box 283, Smedjevägen 2, 230 53 Alnarp | www.ivisys.com
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