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Bokslutskommuniké
2016-01-01 – 2016-12-31
IVISYS AB | 556998-4981

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

Sammanfattning av bokslutskommuniké
Tolv månader (2016-01-01 – 2016-12-31)
-

Rörelsens intäkter uppgick till 400 (1 150) KSEK.

-

Rörelseresultatet uppgick till -10 680 (-7 148) KSEK.

-

Resultatet per aktie uppgick till -1,25 (-0,86) SEK.

-

Soliditeten uppgick till 85 (94) %.

Fjärde kvartalet (2016-10-01 – 2016-12-31)
-

Rörelsens intäkter uppgick till 183 (575) KSEK.

-

Rörelseresultatet uppgick till -3 213 (-1 913) KSEK.

-

Resultatet per aktie uppgick till -0,41 (-0,24) SEK.

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 836 535 aktier per 2016-12-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2016


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



Den 12 maj 2016 håller IVISYS årsstämma. Kommuniké från årsstämma finns publicerad på bolagets
hemsida, www.ivisys.com.



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



IVISYS meddelar även i slutet av maj att bolaget utvecklat en ny version av bolagets visionssystem IVISYS
Pro och gjort det kommersiellt tillgängligt. Den nya programversionen – IVISYS Pro III – innehåller en ny
GUI (Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt), precision på micronivå, automatisk
kamerakalibrering, streckkod och många andra funktioner som gör det möjligt för IVISYS system att
hantera ännu mer komplicerade kontroller.



IVISYS berättar i juni att bolaget öppnat kontor och etablerat ett samarbete i Polen. Närvaron i Polen sker
i samarbete med Marcoll S.C. Kontoret är baserat i ”Greater Krakow” vilket är ett område som omfattar ett
stort antal underleverantörer till den europeiska fordonsindustrin.



Den 15 juni meddelar IVISYS att de utökat sitt produktsortiment med en ny inspektionsstation. Den nya
”IVISYS Fastener Inspection Station” kan inspektera komplexa fästen och garantera att inga defekta delar
finns i monteringsprocessen.
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I slutet av juni meddelar IVISYS att bolaget blivit listat av branschtidningen Manufacturing Tech Insights
som en av de tio främsta branschleverantörerna. IVISYS blev utvalt tillsammans med bolag från USA och
Schweiz.



I juli meddelar IVISYS att bolaget etablerat partnerskap med slovakiska FMach S.R.O. (”FMach”) avseende
marknadsföring av bolagets produkter. FMach kommer att marknadsföra IVISYS visionslösningar som även
blir en del av FMachs produktkatalog.



I augusti erhåller IVISYS en testorder från en global tillverkare av metallkomponenter. Ordern avser en
lösning gällande en inspektionsstation för noggrann mätning av komponenter i serieproduktion.



Den 12 augusti erhåller IVISYS ett officiellt godkännande av japanska patentverket avseende bolagets
patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och
matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne.



IVISYS anställer i augusti en ny CFO samt förstärker ingenjörsteamet med två nyanställda ingenjörer.



I september erhåller IVISYS en order från en nordisk återförsäljare av hälsovårdsprodukter och mat. Ordern
avser en optimerad lösning för verifikation av korrekt fastsättning av exempelvis sprayhuvuden och
skruvkorkar på plastbehållare.



I slutet av september kallar IVISYS till extra bolagsstämma den 14 oktober 2016.



Den 14 oktober publicerar IVISYS kommuniké från extra bolagsstämma som hölls 14 oktober. För
information kring fattade beslut, se kommuniké publicerad på bolaget hemsida (www.ivisys.com).



IVISYS avlägger den 21 oktober en nulägesrapport.



Den 24 oktober meddelar bolaget att de beslutat att genomföra en företrädesemission av units.
Emissionen tillför vid fullteckning Bolaget cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader.



IVISYS meddelar i slutet av november att företrädesemissionen av units övertecknades motsvarande en
teckningsgrad om 225 procent.



IVISYS beviljas officiellt patent i Kina för metoden ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”.



IVISYS meddelar att den emission bolaget genomförde i november 2016 är registrerad hos Bolagsverket.



IVISYS erhåller förstudieorder från IKEA i Kina. Ordern avser två förstudier; en gällande identifiering av
defekter i svetsarna på insidan av metallrör och en gällande förmågan att identifiera repor på ytan av
möbelinsatser.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


IVISYS utser Larry Lind till bolagets COO (Chief Operating Officer). Den nya positionen har skapats för att
stärka IVISYS omsättning och organisationsutveckling.



IVISYS mottager en förstudieorder från Atlas Copco i Belgien.



IVISYS meddelar att dotterbolaget IVISYS ApS uppnått sin första lönsamma månad under januari 2017.



IVISYS publicerar en nulägesrapport gällande Bolagets pipeline.
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IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar
2016 har varit händelserikt för IVISYS och vidare har även 2017 startat
händelserikt. Jag tar härmed tillfället i akt att summera de viktigaste
händelserna under 2016 – jag börjar emellertid med att kommentera några
av de senaste händelserna.
Först och främst är det mycket roligt att kunna meddela att vårt danska
dotterbolag, IVISYS ApS, under januari hade den första lönsamma månaden i
IVISYS historia. Det är en milsten som visar vår utveckling och vi är glada att
ha tagit de första stegen mot lönsamhet. Vi ser givetvis fram emot fler
lönsamma månader i framtiden, även om vi förväntar oss en volatil framtid.
Vidare är det glädjande att uppleva hur vår pipeline med potentiella projekt
stadigt växer, vilket vi kommunicerat i vår senaste marknadsuppdatering.
När jag ser tillbaka på 2016 har vi erhållit flera viktiga ordrar. En av årets
viktigaste ordrar erhöll vi från IKEA Purchasing Service Co. Ltd (”IKEA”), som beställde två förstudier av IVISYS. Att
uppmärksammas och erhålla en order från IKEA är ett bevis på att IVISYS har blivit känt inom branschen – något
som även konfirmeras av att vi i juni blev utvalda av branschtidningen Manufacturing Tech Insights som ett av de
tio främsta bolagen inom visionsindustrin. Vidare konfirmerades detta även genom att vi under året erhöll patent i
Kina och Japan, två stora marknader.
Under 2016 har vi fortsatt att medverka under branschmässor, exempelvis på Hannover Messe, vilket är en av de
största handelsmässorna i världen, samt MOTEK och Elmia i Jönköping. Genom mässor knyter vi viktiga kontakter
för vår marknadsexpansion och får möjlighet att visa upp våra lösningar live. Möjligheter som dessa är bidragande
till vår kontinuerligt växande pipeline med potentiella projekt.
För att förbereda oss och IVISYS för ytterligare tillväxt genomförde vi i november 2016 en emission av units,
emissionen blev övertecknad motsvarande en teckningsgrad om 225 procent. Intresset är således stort för IVISYS
och det är glädjande att under investerarträffar erhålla frågor och funderingar kring vår framtid. Emissionslikviden
har gett oss en stark plattform att stå på och möjliggör en aggressiv marknadsexpansion, innebärande att vi kommer
kunna fortsätta ta nya ordrar, även om försäljningscykeln är lång. Vidare kan de vidhängande teckningsoptionerna
som emitterades i samband med emissionen i november 2016 tillföra IVISYS ytterligare resurser under 2017.
Som ett direkt resultat av det ökade antalet potentiella kunder tog vi beslutet att stärka vår ledning. Vi rekryterade
därför vid årsskiftet 2016/2017 Larry Lind som COO (Chief Operating Officer). Lind kommer att styra den dagliga
verksamheten samt fältförsäljningen och vara drivande i IVISYS affärsutveckling.
I enlighet med förväntning blev det fjärde kvartalet inte lönsamt. Ett antal betalningar senarelades till första kvartalet
2017 och dessa är nu erhållna. Vår syn på framtiden är därför fortsatt ljus. Vi är övertygade om att lönsamhet blir
en norm i ett senare stadie i IVISYS utveckling och att IVISYS ApS hade den första lönsamma månaden i januari visar
att vi är på rätt väg. Jag har stor tillförsikt inför 2017 och jag vill slutligen passa på att tacka alla befintliga och nya
aktieägare för förtroendet till IVISYS.

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 samt 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 januari till december 2016 uppgick till 400 (1 150) KSEK. Personalkostnaderna för året uppgick
till 5 839 (4 011) KSEK och kassaflödet uppgick till -1 884 (4 632) KSEK. För det fjärde kvartalet 2016 uppgick Bolagets
intäkter till 183 (575) KSEK. Finansiella tillgångar har huvudsakligen bestått av uppskjutet skattefordran. Likvida
medel på balansdagen uppgick till 4 654 (6 488) KSEK. Bolaget har under det fjärde kvartalet inte genomfört några
investeringar.

Finansiell information – koncernen
Nyckeltal – koncernen

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

okt-dec
2016
183
-3 213
4 654
6 291
0,80
84,9
7 408

okt-dec
2015
575
-1 913
6 488
7 829
1,16
94,0%
8 326

jan-dec
2016
400
-10 680
4 654
6 291
0,80
84,9
7 408

jan-dec
2015

7 010 448
7 836 535
-0,41

6 740 000
6 740 000
-0,24

6 845 988
7 836 535
-1,25

6 640 555
6 740 000
-0,86

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

Resultaträkning i sammandrag – 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

okt-dec
2016

okt-dec
2015

jan-dec
2016

jan-dec
2015

183
- 160
-1 324
-1 912
0
-3 213
0
-3 213
351
-2 861

575
5
-1 366
-1 127
-1 913
-78
-1 991
342
-1 649

400
- 274
-4 967
-5 839
0
-10 680
- 24
-10 704
2 128
-8 575

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

(KSEK)

2016-12-31

2015-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

94
0
2 247
2 341

42
42

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

414
4 654
5 068

1 795
6 488
8 283

Summa tillgångar

7 408

8 326

Eget kapital och skulder
Summa eget kapital

6 291

7 829

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

0
1 117
1 117

498
498

Summa eget kapital och skulder

7 408

8 326

Förändring eget kapital – koncernen
(KSEK)
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission/kapitaltillskott
Emissionskostnader
Periodens resultat
Omräkningsdifferens
Eget kapital vid periodens utgång

okt-dec
2016

jan-dec
2016

jan-dec
2015

3 110
6 500
- 313
-2 861
- 145
6 291

7 829
7 323
- 313
-8 575
27
6 291

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

Kassaflödesanalys – koncernen
(KSEK)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
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

okt-dec
2016

okt-dec
2015

jan-dec
2016

jan-dec
2015

-3 213

-1 774
-541
-2 315
53
-2 262
8 532
218
6 488

-10 672

-5 180
-1 483
-6 663
11 295
4 632
1 562
294
6 488

211
-3 001
0
6 007
3 006
1 599
49
4 654
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2 074
-8 597
-94
6 807
-1 884
6 488
50
4 654

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

okt-dec
2016

okt-dec
2015

jan-dec
2016

jan-dec
2015

40
-328
-77
-365
0
-365
0
-365

40
-51
-0
-11
-1
-12
-12

160
-773
-128
-741
0
-869
0
-869

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

Balansräkning – moderbolaget

(KSEK)

2016-12-31

2015-12-31

94
13 956
14 050

5 460
5 460

129
4 040
4 169

190
6 007
6 197

Summa tillgångar

18 219

11 657

Eget kapital och skulder
Summa eget kapital

17 816

11 546

0
403
403

111
111

18 219

11 657

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Skulder
Långfristiga 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 december 2016 uppgick antalet aktier i IVISYS till 7 836 535 stycken. Utöver
dessa finns 500 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Vid periodens ingång (2016-10-01) uppgick antalet
aktier i IVISYS till 6 740 000 stycken. Genomsnittligt antal aktier i IVISYS under perioden 2016-10-01 – 2016-12-31
var 6 836 535 aktier.

Teckningsoptioner av serie TO 2
IVISYS genomförde i november 2016 en emission av units. I samband med emissionen nyemitterades (utöver
1 000 000 aktier) 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningsoptionerna erhölls vederlagsfritt. Innehavare
av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 80
procent av genomsnittlig aktiekurs tio dagar innan teckningsperioden inleds. Priset kan emellertid ej understiga 6,5
SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 5 juni – 20 juni 2017.
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 beräknas till den 16 juni 2017.

Personal
Medelantalet anställda i IVISYS uppgick för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 till 9, 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.

Förslag till disposition av IVISYS resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 –
2016-12-31.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Räkenskaperna i IVISYS bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Årsredovisning tillgänglig
IVISYS årsredovisning för räkenskapsåret 2016 är planerad att publiceras på Bolagets hemsida i maj 2017.
Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas den 29 maj 2017 i Alnarp.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har ej granskats av IVISYS revisor.
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Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är IVISYS Certified Adviser.

Kommande finansiella rapporter
Kvartalsrapport 1, 2017

2017-05-15

Kvartalsrapport 2, 2017

2017-08-28

Kvartalsrapport 3, 2017

2017-11-27

Bokslutskommuniké, 2017

2018-02-26

Avlämnande av bokslutskommuniké
Alnarp, den 24 februari 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
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Box 283, Smedjevägen 2, 230 53 Alnarp | www.ivisys.com
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