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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen för IVISYS AB för räkenskapsåret 2014-12-23 

-- 2015-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 

årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 

kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 

som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 

koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 

revisionen enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 

yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 

rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 

och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 

utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 

beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 

för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 

för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 

som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 

syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 

av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 

uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 

övergripande presentationen i årsredovisningen och 

koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 

december 2015 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för 

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning för IVISYS AB för 

räkenskapsåret 2014-12-23 -- 2015-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 

förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 

om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 

revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 

ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 

handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg den 21 april 2016

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg

Auktoriserad revisor



IVISYS AB

Organisationsnummer 556998-4981

Årsredovisning och Koncernredovisning 2015

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna 

årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-12-23 - 2015-12-31



IVISYS AB

556998-4981

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse
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Kassaflödesanalys, moderbolaget
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Förvaltningsberättelse

Verksamheten

IVISYS har utveklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig såväl för massproducenter med långa

produktionsserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem

med lösningar för kvalitetskontroll. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och 

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

Väsentliga händelser under året

- Bolaget bildades 2015-12-16 och blev registrerat 2016-12-23.

Första kvartalet

- Första installationen såldes till Shiloh i Sverige.

- Bolaget genomförde en emission inför notering på Nasdaq First North i Stockholm. Genom emissionen tillfördes

IVISYS 435 nya aktieägare och cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. 1 740 000 aktier och 870 000 tecknings-

optioner nyemitterades genom emissionen. 

Andra kvartalet

- IVISYS noterades på Nasdaq First i Stockholm den 13 april 2015.

- US Patent and Trademark Office utfärdade ett officiellt godkännande av Bolagets patent för exceptionellt  snabb

processing inom "object recognition and tracking". 

- Bolaget deltog på mässan i Hannover, vilken är en av världens största för industriteknik.

Tredje kvartalet

- Bolaget ingick partnerskap med Scape Technologies, som tillhandahåller lösningar för "bin-picking".

Partnerskapet är en ömsesidig överenskommelse och täcker initialt Tyskland och Sverige.

Fjärde kvartalet

- US Patent and Trademark Office utfärdade ett officielt godkännande av Bolagets patent för "Method and 

Device for Finding Nearest Neighbor". Patentet täcker ett unikt och mycket snabbt sätt att söka i stora 

bilddatabaser, vilket är värdefullt även på många andra områden inom bildbehandling än det område som

Ivisys fokuserar på idag.

- Bolaget var representerat på Elmia-mässan i Jönköping.

- IVISYS erhöll en beställning på ett visionssystem för kvalitetskontroll från en svensk kund inom fordonsindustrin,

vilken bedöms påverka Bolagets resultat under fjärde kvartalet 2015 och andra kvartalet 2016.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

IVISYS första årsstämma kommer att hållas den 12 maj 2016.

Förväntad framtida utveckling

Bolaget reviderade sina målsättningar den 15 februari 2016. IVISYS räknar med att fjärde kvartalet 2016 kommer

att vara det första lönsamma kvartalet. Bolaget räknar med att uppnå en omsättning på 100 MSEK år 2018, vilket

också väntas bli det år då IVISYS passerar 200 installationer.
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Koncernen

Flerårsöversikt (tkr) 2015

Nettoomsättning 1 150

Resultat efter finansiella poster -7 240

Balansomslutning 8 326

Soliditet (%) 94%

Moderbolaget

Flerårsöversikt (tkr) 2015

Nettoomsättning 120

Resultat efter finansiella poster -668

Balansomslutning 11 657

Soliditet (%) 99%

Då bolaget är nybildat under året finns inga jämförelsetal att redovisa.

Ägarförhållanden

Bolaget har per 31 december 2015 totalt cirka 730 aktieägare, varav styrelse och företagsledning har ett sammanlagt ägande om 

4.871.496  motsvarande 72,3% av röster och kapital.

Resultatdisposition

(Belopp i kr)

Förslag till disposition av bolagets resultat:

Till årsstämmans förfogande står:

balanserad vinst -

överkursfond 11 000 956

årets resultat -667 539

10 333 417

Styrelsen föreslår att:

årets förlust -667.539 avräknas mot överkursfonden.

Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 

tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 

4(15)



IVISYS AB

556998-4981

Resultaträkning
Koncernen 

2014-12-23

Belopp i tkr Not 2015-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

 Nettoomsättning 1 150

Summa rörelsens intäkter 1 150

Rörelsens kostnader

 Övriga externa kostnader 4 -4 287

 Personalkostnader 5 -4 011

Summa rörelsens kostnader -8 298

Rörelseresultat -7 148

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2

 Räntekostnader och liknande resultatposter -94

Summa finansiella poster -92

Resultat efter finansiella poster -7 240

 Skatt på årets resultat 1 529

Årets resultat -5 711

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -5 711

Minoritetsintresse -

-5 711
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Balansräkning
Koncernen

Belopp i tkr Not 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 42

42

Summa anläggningstillgångar 42

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 8

Skattefordringar 1 589

Övriga fordringar 162

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37

1 796

Kassa och bank 6 488

Summa omsättningstillgångar 8 284

SUMMA TILLGÅNGAR 8 326
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Balansräkning
Koncernen

Belopp i tkr Not 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 213

Övrigt tillskjutet kapital 12 367

Annat eget kapital -40

Årets resultat -5 711

Summa eget kapital 7 829

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 303

Övriga skulder 192

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2

Summa kortfristiga skulder 497

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 326

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

Förändring av eget kapital
Koncernen Övrigt Annat eget

Aktie- tillskjutet kapital  inkl Summa

kapital kapital årets resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 2014-12-23 900 1 366 - 2 266

Nyemission 313 11 867 12 180

Emissionskostnader -866 -866

Årets omräkningsdifferens -40 -40

Årets resultat -5 711 -5 711

Belopp vid årets utgång 2015-12-31 1 213 12 367 -5 751 7 829

7(15)



IVISYS AB

556998-4981

Kassaflödesanalys
Koncernen

2014-12-23

Belopp i tkr Not 2015-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -7 148

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -

Erhållen ränta 2

Betald ränta -94

Betald skatt -

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 240

före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -207

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 497

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 950

Investeringsverksamheten

Förändring av långfristiga fordringar -19

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19

Finansieringsverksamheten

Nyemission,netto 11 314

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 314

Årets kassaflöde 4 345

Likvida medel vid årets början 2 266

Kursdifferens i likvida medel -123

Likvida medel vid årets slut 6 488
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Resultaträkning

2014-12-23

Belopp i tkr Not 2015-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

 Nettoomsättning 3 120

Summa rörelsens intäkter 120

Rörelsens kostnader

 Övriga externa kostnader 4 -774

 Personalkostnader 5 -13

Summa rörelsens kostnader -787

Rörelseresultat -667

Resultat från finansiella investeringar

 Räntekostnader och liknande resultatposter -1

Summa finansiella poster -1

Resultat efter finansiella poster -668

Resultat före skatt -668

 Skatt på årets resultat -

Årets resultat -668

Moderbolaget
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Balansräkning

Belopp i tkr Not 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 6 900

Fordringar hos koncernföretag 4 560

5 460

Summa anläggningstillgångar 5 460

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 120

Övriga fordringar 33

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37

190

Kassa och bank 6 007

Summa omsättningstillgångar 6 197

SUMMA TILLGÅNGAR 11 657

Moderbolaget
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Balansräkning
Moderbolaget

Belopp i tkr Not 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 213

1 213

Fritt eget kapital

Överkursfond 11 001

Balanserad vinst -

Årets resultat -668

10 333

Summa eget kapital 11 546

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 110

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1

Summa kortfristiga skulder 111

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 657

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

Förändring av eget kapital Balanserad

Moderbolaget Aktie- Över vinst  inkl. Summa

kapital kursfond årets resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 2014-12-23 900 - - 900

Nyemission 313 11 867 12 180

Emissionskostnader -866 -866

Årets resultat -668 -668

Belopp vid årets utgång 2015-12-31 1 213 0 10 333 11 546
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Kassaflödesanalys

2014-12-23

Belopp i tkr Not 2015-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -667

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -

Erlagd ränta -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -668

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -190

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 111

Kassaflöde från den löpande verksamheten -747

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -900

Förändring av långfristiga fordringar -4 560

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 460

Finansieringsverksamheten

Nyemission 12 214

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 214

Årets kassaflöde 6 007

Likvida medel vid årets början 0

Likvida medel vid årets slut 6 007

Moderbolaget
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd

BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. 

Redovisningsvaluta

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget  och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer 

än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt 

förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. 

I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet. 

Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets

nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Detta värde skrivs av koncernmässigt under en period 

uppgående till 10 år. Avskrivningstakten baseras på förvärvens långsiktiga strategiska betydelse för koncernen.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Vid omräkning av utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter 

balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser 

som därvid uppkommer förs direkt mot koncernens eget kapital.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört 

in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på

koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig

risk för värdefluktuation.

Värderingsprinciper m.m.

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

Intäktsredovisning

Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med 

äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Utförda tjänsteuppdrag till fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet utförs. Det innebär att intäkterna redovisas med

utgångspunkt från färdigställandegraden. Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete

i relation till beräknade totala uppdragsutgifter för att fullgöra uppdraget. För uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett

tillfredsställande sätt redovisas en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs så snart de är kända.

Utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning vinstavräknas i takt med att arbetet utförs.

Nedskrivningar

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger

tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det 

högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida 

betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.
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Inkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de 

fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt 

redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda 

värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för

närvarande är 22% i Sverige.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 

finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Moderbolaget har ett skattemässigt underskott om 1.536 tkr vilket inte redovisas som fordran av försiktighetsskäl, då osäkerhet

föreligger om när underskottet kommer att kunna utnyttjas.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde 

och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har 

terminssäkrats omräknas de till terminskurs.  

Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och 

det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en

tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara 

det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i 

redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av goodwill eller balanserade forsknings- och utvecklingsutgifter.

Koncernen har i dagsläget inte något av dessa tillgångsslag i balansräkningen.

Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så

beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader 

och nyttjandevärdet.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen

               Moderbolaget

2015

Andel av försäljningen som avser koncernföretag 100%

Andel av inköpen som avser koncernföretag 0%

Not 4 Övriga externa kostnader

Bland övriga externa kostnader ingår ersättning för styrelsearvode för externa ledamöter med 168 tkr.

Not 5 Medeltalet anställda samt löner och andra ersättningar

Medeltalet anställda Antal anställda Varav män

Moderbolaget

Sverige - -

Dotterföretag

Danmark 4,3 4,3

Totalt dotterföretag 4,3 4,3

Koncernen totalt 4,3 4,3
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IVISYS AB

556998-4981

Företagsledningen Kvinnor Män

Styrelsen - 5

VD och övriga företagsledningen - 2

2015

Löner och Sociala

Personalkostnader ersättningar kostnader

Moderbolaget

Styrelse och VD Se not 4 -

Ersättningar till externa styrelseledamöter redovisas under övriga externa kostnader.

Dotterföretag

Styrelse och VD 756 7

(varav pensionskostnad) (3)

Övriga anställda 3 131 36

(varav pensionskostnad) (15)

Koncernen totalt 3 887 43

(varav pensionskostnad) (18)

Not 6 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Organisations- Redovisat värde

Företag nummer Säte Antal Kapitalandel 2015-12-31

Ivisys ApS 32318665 Hvidovre, Danmark 1 000 100% 900

Dotterbolaget förvärvades genom apportemission 2014-12-16.

Not 7 Eget kapital

En aktie i Ivisys AB har ett kvotvärde om 0,18 kronor. Antalet aktier uppgår till 6.740.000 stycken och aktiekapitalet är 1.213.200 kr.

Alnarp 2016-04-21

Lau Normann Thomas Juul

Ordförande Styrelseledamot

Lars Holmqvist Moatasem Motlak Chehaiber 

Styrelseledamot Styrelseledamot

Jakob Kesje

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-04-21

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg

Auktoriserad revisor
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