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Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 
IVISYS AB kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade 
algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys. 

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (Al) och enastående kvalitet inom ljus-
och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av 
standardlösningar som kan integreras i de flesta industri produktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. 
Automationsbranchen drivs for närvarande starkt av industrins 4,0 tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för 
de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används 
i branschen idag. 

Väsentliga händelser under året 
- Bolaget genomförde en riktad nyemission till Athanase  Industrial  Partner ("Athanase") som tillför Bolaget cirka 6,6 MSEK. Athanase tog 
även över IVISYS tidigare lån om 4,5 MSEK och Athanase kommer att äga rätt att konvertera lånet till aktier. 

- Bolaget erhöll en första order kombinerad med en avsiktsförklaring värd mer än 5,0 MSEK från Nobel Biocare tillsammans med 
Goodtech AB. 

- Bolaget erhöll en  repeat  order på en  Implant Inspector  från Nobel Biocare. 

-På bolagets årsstämma valdes en ny styrelse för bolaget: Fredrik Schultz och Daniel Nyhren. 

-Vid stämman bestämdes också att bolagets huvudkontor skall flyttas från Köpenhamn till Stockholm. 

- I samband med att Sedermera slutade erbjuda stöd som certifierad rådgivare till alla sina kunder, bytte bolaget certifierad rådgivare. 
Den nya certifierade rådgivaren är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB. 

- Bolaget erhöll en fjärde repeatorder värd cirka 80.000 EUR för ett inspektionssystem från Orkla  Home  Care. 

- Bolaget mottog  repeat  order från Logevo (del av  Inter  IKEA-gruppen) på en IVISYS  Logistic Inspector. 

-De svenska patentmyndigheterna har utfärdat ett officiellt godkännande av patentet "Uniform Light Distribution". Patentet definierar en 
metod för att optimera hur ljus fördelas över ett inspektionsområde för att få bästa möjliga ljusförhållanden vid ytavsyning av fel. 

-Bolaget erhöll en order på en  Shape Inspector  från Gnutti Carlo. 

- Bolaget erhöll en order på två IVISYS  Pallet Inspectors  från ICA Gruppen AB. 

-IVISYS AB avslutade tisdag den 10 december sin företrädesemission. Emissionen om ca: 6,5 MSEK tecknades till ca: 9,5 MSEK, vilket 
motsvarar en teckningsgrad om cirka 147 %. 

-Bolagets styrelse har utsett Stefan Bohman till ny VD för koncernen. Nuvarande VD Mikael Sjöholm kommer att fortsätta inom IVISYS 
men i rollen som CTO. 
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Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
- Bolaget erhöll en första order på en IVISYS  Pallet Inspector  från LPR (La  Palette  Rouge). 

- Bolagets nya VD, Stefan Bohman, kommer att tillträda under Q2 2020, dock senast den 27:e maj. 

- Efter periodens utgång har marknaden och samhällen drabbats av spridningen av Covid-19. Den rådanande osäkerheten har för 
närvarande me haft betydande påverkan på pågående leveranser men bolaget har sett en negativ påverkan på orderingången under det 
första kvartalet 2020. Det är svårt att kvantifiera virusspridningens fortsatta påverkan på verksamheten resterande del av 2020 och 
IVISYS bedömer situationen framåt som osäker. 

Koncernen 

2019 2018 2017 2016 Flerårsöversikt (tkr) 

Nettoomsättning 9 115 6 726 2 349 400 

Resultat efter finansiella poster -14 156 -12 926 -7 711 -10 715 

Likvida medel 5 647 2 473 8 396 4 654 

Balansomslutning 21 256 18 845 10 714 7 617 

Soliditet (%) 31% 30% 90% 82% 

Medeltal anställda 15,0 10,0 9,5 8,5 

Moderbolaget 

    

Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 0 160 160 160 

Resultat efter finansiella poster -12 514 -16 193 -700 -752 

Balansomslutning 25 425 23 049 27 315 18 347 

Soliditet (%) 68% 74% 97% 97% 

Medeltal anställda 0,0 0,5 0,5 0,5 

Ägarförhållanden 

Av aktierna i IVISYS AB äger Kesje  Holdings  ApS 21,83%, Athanase  Industrial  Partners 16,32%, Chehaiber  Holding  ApS 13,07% 
och MLTS  TECH  AB 7,07 %. 

Resultatdisposition 

(Belopp i kr) 

Förslag till disposition av bolagets vinst: 

Till bolagsstämmans förfogande står: 

   

överkursfond 27 031 802 

årets resultat -12 513 810 

Styrelsen föreslår att: 

årets förlust avräknas mot överkursfonden, 

14 517 992 

varefter överkursfonden uppgår till: 14 517 992 
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Arsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Resultaträkning 
Koncernen 

Belopp i tkr Not 

2019-01-01 

2019-12-31 

2018-01-01 

2018-12-31 

Rörelsens intäkter m.m. 

   

Nettoomsättning 

 

9 115 6 726 

Summa rörelsens intäkter 

 

9 115 6 726 

Rörelsens kostnader 

   

Råvaror och förnödenheter 

 

-3 985 -4 303 

Övriga externa kostnader 4 -4 888 -5 082 

Personalkostnader 5 -11 484 -8 514 

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

 

-2 137 -1 227 

Summa rörelsens kostnader 

 

-22 494 -19 126 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella investeringar 

 

-13379 -12400 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 81 16 

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -858 -542 

Summa finansiella poster 

 

-777 -526 

Resultat efter finansiella poster 

 

-14156 -12926 

Skatt på årets resultat 8 2 504 2 143 

Årets resultat 

 

-11 652 -10 783 
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Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Balansräkning 

Belopp i tkr Not 

Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

   

Marknadsposition, utvecklingsutgifter, licenser och liknande rättigheter 9 5 050 6 544 

Goodwill 10 1 990 2 572 

  

7 040 9 116 

Materiella anläggningstillgångar 

   

Inventarier, verktyg och installationer 11 105 95 

  

105 95 

Finansiella anläggningstillgångar 

   

Uppskjutna skattefordringar 8 2 081 477 

Andra långfristiga fordringar 14 

    

2 081 477 

Summa anläggningstillgångar 

 

9 226 9 688 

Omsättningstillgångar 

   

Varulager m.m. 

   

Råvaror och förnödenheter 

 

0 386 

Varor under tillverkning 

 

2 833 1 598 

  

2 833 1 984 

Kortfristiga fordringar 

   

Kundfordringar 

 

2 892 2 010 

Aktuella skattefordringar 

 

638 1 886 

Övriga fordringar 

 

20 563 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

0 241 

  

3 550 4 700 

Kassa och bank 

 

5 647 2 473 

Summa omsättningstillgångar 

 

12 030 9 157 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

21 256 18 845 

Sida 6 



Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Balansräkning 

Belopp i tkr Not 

Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 15 

  

Aktiekapital 

 

2 704 2 012 

Övrigt tillskjutet kapital 

 

46 710 34 778 

Annat eget kapital 

 

-31 269 -20 447 

Årets resultat 

 

-11 652 -10 783 

Summa eget kapital 

 

6 493 5 560 

Avsättningar 

   

Uppskjutna skatteskulder 8 1 077 1 390 

Övriga avsättningar 

 

0 1 000 

Summa avsättningar 

 

1 077 2 390 

Långfristiga skulder 16 

  

Övriga skulder 

 

7 500 4 500 

Summa långfristiga skulder 

 

7 500 4 500 

Kortfristiga skulder 

   

Checkräkningskredit 

 

0 506 

Förskott från kunder 

 

1 297 1 785 

Leverantörsskulder 

 

3 070 2 230 

Övriga skulder 

 

1 283 410 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

536 1 464 

Summa kortfristiga skulder 

 

6 186 6 395 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

21 256 18 845 

Förändring av eget kapital 
Koncernen 

Belopp i tkr 

Övrigt Annat eget 
Aktie- tillskjutet kapital inkl Summa 

kapital kapital årets resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2019-01-01 2 012 34 778 -31 230 5 560 
Nyemission 692 11 941 

 

12 633 
Årets omräkningsdifferens 

  

-48 -48 
Årets resultat 

  

-11 652 -11 652 

Belopp vid årets utgång 2019-12-31 2 704 46 719 -42930 6 493 
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Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr Not 

Koncernen 

2019-01-01 2018-01-01 

2019-12-31 2018-12-31 

Den löpande verksamheten 

   

Rörelseresultat 

 

-13379 -12400 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 17 2 428 1 249 

Erhållen ränta 

 

81 16 

Betald ränta 

 

-858 -542 

Betald skatt 

 

1 568 1 568 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 

 

-10160 -10109 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 

   

Minskning(+)/ökning(-) av varulager 

 

-848 -1 982 

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 

 

1 218 -688 

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 

 

230 2 264 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 

-9560 -10515 

Investeringsverksamheten 

   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

 

-10 -14 

Förvärv av nettotillgångar i koncernföretag 

 

-2 076 -998 

Förändring av långfristiga fordringar 

 

0 42 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

 

-2 086 -970 

Finansieringsverksamheten 

   

Nyupptagna finansiella skulder 

 

3 000 4 500 

Förändring checkräkningskredit 

 

-506 506 

Nyemission, netto 

 

12 591 500 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

15 085 5 506 

Årets kassaflöde 

 

3 439 -5 979 

Likvida medel vid årets början 

 

2 473 8 396 

Kursdifferens i likvida medel 

 

-265 56 

Likvida medel vid årets slut 18 5 647 2 473 

Sida 8 



Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 

Moderbolaget 

2019-01-01 2018-01-01 

2019-12-31 2018-12-31 

Rörelsens intäkter m.m. 

Nettoomsättning 

 

0 160 

Summa rörelsens intäkter 

 

0 160 

Rörelsens kostnader 

   

Övriga externa kostnader 4 -606 -987 

Personalkostnader 5 -197 

 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 

 

-23 -19 

Summa rörelsens kostnader 

 

-826 -1 006 

Rörelseresultat 3 -826 -846 

Resultat från finansiella investeringar 

   

Resultat från andelar i koncernföretag 12 -10 902 -15 000 

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -786 -347 

Summa finansiella poster 

 

-11 688 -15 347 

Resultat efter finansiella poster 

 

-12 514 -16 193 

Resultat före skatt -12514 -16193 

Skatt på årets resultat 8 

Arets resultat -12514 -16193 
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Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Balansräkning 

Belopp i tkr Not 

Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

   

Anläggningstillgångar 

   

Immateriella anläggningstillgångar 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 9 24 47 

  

24 47 
Finansiella anläggningstillgångar 

   

Andelar i koncernföretag 12 19 650 20 962 

Fordringar hos koncernföretag 13 917 500 

  

20 567 21 462 

Summa anläggningstillgångar 

 

20 591 21 509 

Omsättningstillgångar 

   

Kortfristiga fordringar 

   

Fordringar hos koncernföretag 

 

602 160 

Övriga fordringar 

 

0 39 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

0 131 

  

602 330 

Kassa och bank 

 

4 232 1 210 

Summa omsättningstillgångar 

 

4 834 1 540 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

25 425 23 049 
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Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Balansräkning 

Belopp i tkr Not 

Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

15 

  

Aktiekapital 

 

2 704 2 012 

  

2 704 2 012 

Fritt eget kapital 

   

Överkursfond 

 

27 032 31 292 

Arets resultat 

 

-12 514 -16 193 

  

14 518 15 099 

Summa eget kapital 

 

17 221 17 111 

Avsättningar 
Övriga avsättningar 

 

0 1 000 

Summa avsättningar 

 

0 1 000 

Långfristiga skulder 16 

  

Övriga skulder 

 

7 500 4 500 

Summa långfristiga skulder 

 

7 500 4 500 

Kortfristiga skulder 

   

Leverantörsskulder 

 

428 67 

Skulder till koncernföretag 

   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

275 371 

Summa kortfristiga skulder 

 

703 438 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

25 424 23 049 

Förändring av eget kapital 
Moderbolaget 

Belopp i tkr 

Aktie- 

kapital 

Överkurs- 

fond 

Balanserad 

vinst inkl. 

årets resultat 

Summa 

eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2019-01-01 2 012 31 292 -16193 17 111 

Resultatdisposition enligt årsstämma: 

    

Omföring av föregående års resultat 

 

-16193 16 193 0 

Nyemission 692 12 365 

 

13 058 

Emissionskostnader 

 

-433 

  

Arets resultat 

  

-12514 -12514 

Belopp vid årets utgång 2019-12-31 2 704 27 031 -12514 17 655 
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Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr Not 

Moderbolaget 

2019-01-01 2018-01-01 

2019-12-31 2018-12-31 

Den löpande verksamheten 

   

Rörelseresultat 

 

-826 -846 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 17 -977 19 

Erlagd ränta 

 

-786 -347 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 

 

-2 589 -1174 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 

   

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 

 

-472 -163 

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 

 

265 -265 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

 

-2 796 -1 602 

Investeringsverksamheten 

   

Investering i koncernföretag 

 

-9 589 -8 679 

Förändring av långfristiga fordringar 

 

-217 -500 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

 

-9806 -9179 

Finansieringsverksamheten 

   

Nyupptagna finansiella skulder 

 

3 000 4 500 

Nyemission, netto 

 

12 624 500 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

 

15 624 5 000 

Årets kassaflöde 

 

3 022 -5 781 

Likvida medel vid årets början 

 

1 210 6 991 

Likvida medel vid årets slut 18 4 232 1 210 
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Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (1(3) tillämpas vid upprättandet 

av 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. 

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt 

hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning, 

medan resterande del tillförts koncernens eget kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har beräknats till den aktuella 

skattesatsen per 2019-12-31, 21,4%. 

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 fors direkt mot koncernens eget kapital. 

Andelar i koncernföretag 

I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter 

som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet. 

Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet om värdenedgången 

kan antas vara bestående. 

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 

koncemkonto 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. 

Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. 
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Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga 

avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. 

Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och koncemföretag. 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 5 år 

Marknadspostioner och utvecklingsutgifter 5 år 

Goodwill 5 år 

Goodwill skrivs av på 5 år baserat på bedömningen att det förvärv som tillgången är hänförlig till kommer att 

generar fördelar under minst denna tid. 

Fordringar och skulder 1 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. 

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. 

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  firms  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 21,4%. 

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

finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 

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 immateriella tillgångar, respektive värdering av andelar i dotterbolag. 

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. 
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IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen 

Moderbolaget 

2019 2018 

Andel av försäljningen som avser koncernföretag 

Andel av inköpen som avser koncernföretag 

Not 4 Övriga externa kostnader 

100% 100% 

0% 0% 

Bland övriga externa kostnader ingår ersättning för styrelsearvode för externa ledamöter med 218 (218) tkr. 

Not 5 Medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar 

Medelantalet anställda 

2019 

Antal anställda Varav män 

2018 

Antal anställda Varav män 

Moderbolaget 

    

Sverige 0 0 0,0 0,0 

Dotterföretag 

    

Sverige 13 11 5 4 

Danmark 2 2 5 4 

Totalt dotterföretag 15 13 10 8 

Koncern en totalt 15,0 13,0 10,0 8,0 

 

2019 

 

2018 

 

Företagsledningen Kvinnor Män Kvinnor Män 

Styrelsen 

 

4 

 

5 

VD och övriga företagsledningen 1 2 

 

2 

 

2019 

 

2018 

  

Löner och Sociala Löner och Sociala 

Personalkostnader ersättningar kostnader ersättningar kostnader 

Moderbolaget 

    

Styrelse och VD Se Not 4 

 

Se Not 4 

 

Övriga anställda 0 o o o 

(varav pensionskostnad) 

 

(0) 

 

0 

Dotterföretag 

    

Styrelse och VD 668 210 1 374 121 

(varav pensionskostnad) 

 

(81) 

 

(13) 

Övriga anställda 7 650 1 964 6 880 848 

(varav pensionskostnad) 

 

(135) 

 

(104) 

Koncern en totalt 8 318 2 174 8 254 969 

(varav pensionskostnad) 

 

(216) 

 

(117) 
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Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen 

2019 2018 

Moderbolaget 

2019 2018 

Ränteintäkter koncernföretag 

    

Ränteintäkter övriga 81 16 

  

Summa 81 16 

  

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 

     

Koncernen Moderbolaget 

 

2019 2018 2019 2018 

Räntekostnader koncernföretag 

    

Räntekostnader övriga -858 -542 -786 -347 

Summa -858 -542 -786 -347 

Not 8 Skatt på årets resultat 

     

Koncernen Moderbolaget 

 

2019 2018 2019 2018 

Aktuell skatt 592 1 711 

  

Uppskjuten skatt 1 912 432 

  

Summa 2 504 2 143 0 0 

Teoretisk skatt 

    

Redovisat resultat före skatt -14 156 -12 926 -12 514 -16 193 

Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% 2019 och 22% 2018 3 029 2 845 2 678 3 562 

Avstämning av redovisad skatt 

    

Effekt av avskrivning koncernmässig goodwill -125 -75 

  

Effekt av ej avdragsgilla kostnader 

  

-2 398 -3 300 

Effekt av emissionskostnader redovisade direkt mot eget kapital -93 

   

Effekt av ej värderade underskottsavdrag -308 -629 -280 -262 

Effekt från tidigare år 

 

2 

  

Summa 2 504 2 143 

  

De skattemässiga underskottsavdragen i Moderbolaget uppgår till 5.086 tkr (3.895), och är upptagna till 0 tkr (0). 

Uppskjuten skattefordran i koncernen uppgår till 2 081 tkr (477). 

Uppskjuten skatteskuld i koncernen uppgår till 1 076 tkr (1 390). 

Uppskjutna skattefordringar 

 

Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31 

Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 477 118 

  

Övertaget vid förvärv 0 477 

  

Nyttjat under året 1 600 -118 

  

Arets omräkningsdifferens 4 0 - 

 

Redovisat värde 2 081 477 0 0 
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Not 9 Marknadsposition, utvecklingsutgifter, licenser och liknande rättigheter 

Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31 

Moderbolaget 

2019-12-31 201 8-1 2-31 

Ingående anskaffningsvärde 7 449 94 94 94 

Rörelseförvärv 0 7 355 

  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 449 7 449 94 94 

Ingående avskrivningar -905 -28 -47 -28 

Årets avskrivningar -1 494 -877 -23 -19 

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 399 -905 -70 -47 

Redovisat värde 5 050 6 544 24 47 

Not 10 Goodwill 

     

Koncernen Moderbolaget 

 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 2 912 

   

Rörelseförvärv 

 

2 912 

  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 912 2 912 0 0 

Ingående avskrivningar -340 

   

Årets avskrivningar -582 -340 

  

Utgående ackumulerade avskrivningar -922 -340 0 0 

Redovisat värde 1 990 2 572 0 0 

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 

     

Koncernen Moderbolaget 

 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 300 

   

Övertaget vid förvärv 

 

416 

  

Inköp 72 14 

  

Försäljningar och utrangeringar 

 

-130 

  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 372 300 0 0 

Ingående avskrivningar -205 

   

Övertaget vid förvärv 

 

-325 

  

Årets avskrivningar -62 -10 

  

Försäljningar och utrangeringar 

 

130 

  

Utgående ackumulerade avskrivningar -267 -205 0 0 

Redovisat värde 105 95 0 0 
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Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Not 12 Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 

    

Redovisat värde 

Företag Org nr Säte Antal Kapitalandel 2019-12-31 2018-12-31 

IVISYS ApS 32318665 Hvidovre, 

Danmark 

1 000 100% 0 9 770 

IVISYS Sweden AB 556803-7898 Stockholm 500 100% 19 650 11 192 

  

Sverige 

         

19 650 20 962 

 

Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 20 962 20 091 

Lämnade aktieägartillskott 9 512 7 679 

Förvärv 78 8 192 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 552 35 962 

Ingående nedskrivningar 

  

Årets nedskrivningar -10902 -15000 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -10902 -15000 

Redovisat värde 19 650 20 962 

Rörelseförvärv 
IVISYS AB förvärvade under det andra kvartalet 2018  ICS  Image  Control  Systems AB med tillträde 2018-05-28. Bolaget har därefter 
namnändrats till Ivisys  Sweden  AB. 

Köpeskillingen uppgick till 7 192 tkr varav 1 000 KSEK betalades kontant samt resterande del om 6 192 tkr utbetalades genom riktad emission 
av 1 200 000 nya aktier i IVISYS AB. De nyemitterade aktierna har värderats till kursen sista dagen för transaktionen, vilken uppgick till 5,16 
SEK/aktie. Emissionen blev registrerad 2018-06-13. En kontant tilläggsköpeskilling har under våren 2019 utgått om 
922 tkr. 

Förvärvsanalysen innebär att övervärden om totalt netto 8 649 tkr fördelats enligt följande: Marknadsposition 3 432 tkr, utvecklingsutgifter 3 
923 tkr, goodwill 2 912 tkr samt uppskjuten skatteskuld 1 618 tkr. Avskrivningstid för samtliga övervärden är 5 år. Likvida medel i det 
förvärvade bolaget uppgick till 2 tkr. 

Not 13 Fordringar hos koncernföretag 

Koncernen 

201 9-1 2-31 201 8-1 2-31 

Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 

 

- 500 

 

Årets utlåning 

  

217 500 

Redovisat värde 0 0 717 500 

Not 14 Andra långfristiga fordringar 

     

Koncernen Moderbolaget 

 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 

 

42 

  

Återbetalda depositioner 

 

-42 

  

Omräkningsdifferens 

    

Redovisat värde 0 0 0 0 
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Not 15 Eget kapital 

Antalet aktier uppgår till 15 019 611 (11177 083) och kvotvärdet är 0,18 (0,18) kronor per aktie. 

Not 16 Långfristiga skulder 

Övriga skulder avser konvertilbellån som kan konverteras till aktier. 

Inga skulder förfaller senare än 5 år efter balansdagen. 

Not 17 Ej kassaflödespåverkande poster 

Koncernen 

2019-12-31 2018-12-31 

Moderbolaget 

2019-12-31 2018-12-31 

Avskrivningar 2 137 1 227 23 19 

Övriga avsättningar -1 313 - -1 000 

 

Uppskjuten skatt 1 604 - 

  

Omräkningsdifferens interna transaktioner - 22 

  

Summa 2 428 1 249 -977 19 

Not 18 Likvida medel 

     

Koncernen 

 

Moderbolaget 

 

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Banktillgodohavanden 5 647 2 473 4 232 1 210 

Summa likvida medel 5 647 2 473 4 232 1 210 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

- Bolaget erhöll en första order på en IVISYS  Pallet Inspector  från LPR (La  Palette  Rouge). 

- Bolagets nya VD, Stefan Bohman, kommer att tillträda under 02 2020, dock senast den 27:e maj. 

- Efter periodens utgång har marknaden och samhällen drabbats av spridningen av Covid-19. Den rådanande osäkerheten har för närvarande 
me haft betydande påverkan på pågående leveranser men bolaget har sett en negativ påverkan på orderingången under det första kvartalet 
2020. Det är svårt att kvantifiera virusspridningens fortsatta påverkan på verksamheten resterande del av 2020 och IVISYS bedömer 
situationen framåt som osäker. 

Not 20 Transaktioner med närstående 

Förutom sedvanliga löner till ledande befattningshavare har inga transaktioner med närstående skett. 
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niel Nyhran Edeen 

Ledamot 

Mikael Sjöhol 

Ledamot, Verkställande direktör 

Årsredovisning 2019-12-31 
IVISYS AB 
Organisationsnummer 556998-4981 

Not 21 Resultatdisposition 

(Belopp i kr) 

Förslag till disposition av bolagets vinst: 

Till bolagsstämmans förfogande står: 

överkursfond 

årets resultat 

Styrelsen föreslår att: 

årets förlust avräknas mot överkursfonden, 

varvid överkursfonden därefter uppgår till : 

27 031 802 

-12 513 810 

14 517 992 

14 517 992 

Stockholm 2020-03-27 

Frådrik Schultz 

Ledamot 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-

 

Allians Revision och Redovisning AB 

Av «-

 

Peter Asheim 

Auktoriserad revisor 
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REVISION & REDOVISNING AB 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Ivisys AB för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund for uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar  RV  bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen  firms  på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm 2020-04-23 

Allians revision och redovisning AB 

Peter Åsheim 
Auktoriserad revisor 

Ivisys AB, Org.nr 556998-4981 
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REVISION & REDOVISNING AB 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Ivisys AB 
Org.nr 556998-4981 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Ivisys AB för räkenskapsåret 2019. 

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 2019-12-31 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grand för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 2019-05-06 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisomsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Ivisys AB, Org.nr 556998-4981 
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