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IVISYS AB (publ) – Delårsrapport jul-sept 2016 

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

Sammanfattning av delårsrapport 
 

Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 217 KSEK (575).  

- Rörelseresultatet uppgick till -7 467 KSEK (-5 235).  

- Resultatet per aktie uppgick till -0,84 SEK (-0,62).  

- Soliditeten uppgick till 57,3 % (93,8 %). 

 

Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 50 KSEK (0).  

- Rörelseresultatet uppgick till -2 799 KSEK (-1 820).  

- Resultatet per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,20).  

 
 

Definitioner 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 836 535 aktier per 2016-09-30. 

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år. 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 
 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. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 Den 10-13 oktober medverkar IVISYS på MOTEK, en internationell handelsmässa i Stuttgart för 

automatiserad produktion och tillverkning. 

 

 Den 14 oktober publicerar IVISYS kommuniké från extra bolagsstämma som hölls 14 oktober. För 

information kring fattade beslut finns kommunikén publicerad på bolaget hemsida (www.ivisys.com). 

 

 IVISYS avlägger den 21 oktober en nulägesrapport. 
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IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar 
Vi har precis avslutat ett händelserikt kvartal och jag vill därför passa på att sammanfatta 

några av kvartalets händelser och hur den närmsta framtiden ser ut.  

 

IVISYS har idag fler än 40 offerter på ute på marknaden, där projekten är olika nära utfall. 

Offerterna har ett värde om mer än 20 MSEK. Vi bedömer att alla aktuella offerter bör få ett 

utfall inom en 12 månaders period. Därtill tillkommer för närvarande ungefär 10 nya 

konkreta förfrågningar varje månad. Vi har därför förhoppningar om att IVISYS närmar sig 

marknadsgenombrott och att inflödet under Q4 kommer att visa detta med bolagets första kvartal med positivt 

resultat som följd. IVISYS har länge arbetat för att skapa en bredare kunskap om bolaget på den europeiska 

marknaden för fordonsindustri, en mycket försiktig och konservativ marknad med en mycket stor potential för 

IVISYS produkter. Fordonsindustrin har emellertid likt hela tillverkningsindustrin en mycket lång försäljningscykel, 

där beslutsfasen är lång.  

 

IVISYS befinner sig i förhandlande faser med flera potentiella kunder och för att bredda vår närvaro och hantera de 

ordrar som potentiellt kommer aktualiseras inom de närmaste 12 månaderna, har stämman genom extra 

bolagsstämma den 14 oktober bemyndigat styrelsen att i framtiden genomföra en nyemission om högst 1 500 000 

aktier och/eller teckningsoptioner. 

 

Utvecklingen av standardlösningar som exempelvis vår ”IVISYS Fastener Inspection System” har varit positiv och 

utöver möjliga uppföljningsorder från initiala kunder, finns också flera andra potentiella kunder som efterfrågar 

liknande lösningar. I linje med detta, erhöll vi i augusti en testorder från en global tillverkare av metallkomponenter 

som avsåg en lösning baserad på vår produkt ”IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station”. Härutöver erhöll vi 

under slutet av september även en order avseende en optimerad lösning för verifikation av korrekt fastsättning av 

exempelvis sprayhuvuden och skruvkorkar på plastbehållare.  

 

Generellt finns det ett växande intresse för automatiserad visionskontroll inom alla producerande industrier och 

marknaden växer stärkt. Det finns analysinstitut som bedömer att marknaden för datorvision ska växa från 6,6 

miljarder USD under 2015 till 48,6 miljarder USD 2022, varav robot vision och maskin vision bedöms utgöra cirka 

20-22 %1. Vi upplever att det växande intresset bekräftas på marknaden och det blir särskilt synbart när vi deltar på 

mässor som senast vid MOTEK i Stuttgart. Den ökande efterfrågan är inte enbart hänförlig till stora marknader som 

den tyska, utan kommer även från snabbt växande marknader. Detta kan illustreras genom vårt samarbete med 

FMach, vilket är en slovakisk leverantör inom konsulttjänster, automation och ingenjörsarbete som marknadsför 

IVISYS visionslösningar.  

 

Vi arbetar ständigt med att skydda våra immateriella rättigheter och patent är en del av vår långsiktiga strategi. I 

augusti erhöll vi ett officiellt godkännande från det japanska patentverket avseende ”Method and Device for Finding 

Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data och ger IVISYS 

skydd för sin teknik avseende sökningar i stora bilddatabaser. Sedan tidigare har vi denna teknik patenterad i 

Danmark och USA och genom detta patent står vi i ett ännu starkare läge när det gäller att säkra våra immateriella 

rättigheter.  

 

Avslutningsvis är det mycket glädjande att vi under Q3 fick plats på en lista över de 10 bästa ”machine vision”-

leverantörerna baserat på tekniska lösningar. En lista som också inkluderade flera andra större aktörer.  

 

 

Jakob Kesje, VD IVISYS AB  

                                                                        
1 www.tractica.com 
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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.  
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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 tredje kvartalet 2016 uppgick till 50 KSEK. Personalkostnaderna för kvartalet uppgick till -1 591 

KSEK och kassaflödet uppgick till -2 129 KSEK. Finansiella tillgångar har huvudsakligen bestått av kontanter. Likvida 

medel på balansdagen uppgick till 1 599 KSEK.  

 

Finansiell information – koncernen 
 

Nyckeltal – koncernen 

 

  
jul-sept  

2016 

jul-sept  

2015 

jan-sept  

2016 

jan-sept 

2015 

Nettoomsättning (kSEK)  50 0  217 575 

Rörelseresultat (kSEK) -2 799 -1 820 -7 467 -5 235 

Likvida medel (kSEK) 1 599 8 532 1 599 8 532 

Eget kapital (kSEK) 3 111 9 474 3 111 9 474 

Eget kapital/aktie (SEK) 0,46 1,41 0,46 1,41 

Soliditet (%) 57,3 93,8 57,3 93,8 

Balansomslutning (kSEK) 5 426 10 096 5 426 10 096 
     

Genomsnittligt antal aktier (st) 6 836 535 6 740 000 6 788 268 6 541 111 

Antal aktier vid periodens utgång (st) 6 836 535 6 740 000 6 836 535 6 740 000 

Resultat/aktie före och efter utspädning -0,32 -0,20 -0,84 -0,62 

 

 

Resultaträkning – koncernen 

 

(kSEK) 
jul-sept  

2016 

jul-sept  

2015 

jan-sept  

2016 

jan-sept 

2015 
     

Rörelsens intäkter 50 0 217 575 

Råvaror och förnödenheter -35 - 5 -114 - 5 

Övriga externa kostnader -1 223 - 883 -3 643 -2 921 

Personalkostnader -1 591 - 932 -3 927 -2 884 

Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 

Rörelseresultat -2 799 -1 820 -7 467 -5 235 

Finansnetto - 26 - 3 - 24 - 14 

Resultat efter finansiella poster -2 825 -1 823 -7 491 -5 249 

Skatt på årets resultat 667 443 1 777 1 187 

Periodens resultat -2 157 -1 380 -5 713 -4 062 
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Balansräkning – koncernen 

 

(kSEK) 30-sept-16 30-sept-15 31-dec-15 
    

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 94 - - 

Materiella anläggningstillgångar 0 53 - 

Finansiella anläggningstillgångar 1 909 257 42 

Summa anläggningstillgångar 2 003 310 42 
    

Omsättningstillgångar    

Övriga omsättningstillgångar 1 823 1 254 1 795 

Kassa och bank 1 599 8 532 6 488 

Summa omsättningstillgångar 3 423 9 786 8 283 
    

Summa tillgångar 5 426 10 096 8 326 
    

Eget kapital och skulder    

Summa eget kapital 3 111 9 474 7 829 
    

Skulder    

Långsiktiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 2 315 622 498 

Summa skulder 2 315 622 498 
    

Summa eget kapital och skulder 5 426 10 096 8 326 
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Förändring eget kapital – koncernen 

 

(kSEK) 
jul-sept  

2016 

jan-sept  

2016 

jan-dec 

2015 
    

Eget kapital vid periodens ingång 5 031 7 829 2 266 

Nyemission/kapitaltillskott  0  823 12 180 

Emissionskostnader  0  0 -866 

Periodens resultat -2 157 -5 713 -5 711 

Omräkningsdifferens  237  172 -40 

Eget kapital vid periodens utgång 3 111 3 111 7 829 

 

 

Kassaflödesanalys – koncernen 

(kSEK) 
jul-sept 

2016 

jul-sept 

2015 

jan-sept 

2016 

jan-sept 

2015 
     

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

 

- 2 835 

  

 20 

 

- 7 459 

 

- 3 406 

Förändringar i rörelsekapital 1 763 -374 1 863 -942 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 062 -  354 -5 596 - 4 348 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -  53 -94 -  53 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0   0 800 11 295 

Periodens kassaflöde -1 062 -  407 -4 890 6 894 

Likvida medel vid periodens ingång 2 617 8 841 6 488 1 562 

Omräkningsdifferens likvida medel 44   98 1   76 

Likvida medel vid periodens utgång 1 599 8 532   1 599 8 532 
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Finansiell information – moderbolaget 
 

Resultaträkning – moderbolaget 

(kSEK) 
jul-sept  

2016 

jul-sept  

2015 

jan-sept  

2016 

jan-sept 

2015 
     

Rörelsens intäkter 40 40 120 80 

Övriga externa kostnader -194 -51 -496 -542 

Personalkostnader 0 0 0 0 

Rörelseresultat -154 -11 -376 -462 

Finansnetto 0 -1 0 -1 

Resultat efter finansiella poster -154 -12 -376 -463 

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

Periodens resultat -154 -12 -376 -463 

 

Balansräkning – moderbolaget 

(kSEK) 30-sept-16 30-sept-15 31-dec-15 
    

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar  94 - - 

Finansiella anläggningstillgångar 11 446 3 995 5 460 

Summa anläggningstillgångar 11 540 3 995 5 460 
    

Omsättningstillgångar    

Övriga omsättningstillgångar  350 441 190 

Kassa och bank  301 7 322 6 007 

Summa omsättningstillgångar  651 7 763 6 197 
    

Summa tillgångar 12 191 11 758 11 657 
    

Eget kapital och skulder    

Summa eget kapital 11 993 11 751 11 546 
    

Skulder    

Långsiktiga skulder  0 0 0 

Kortfristiga skulder  198 7 111 

Summa skulder  198 7 111 
    

Summa eget kapital och skulder 12 191 11 758 11 657 
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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 september 2016 uppgick antalet aktier i IVISYS till 6 836 535 stycken. Vid 

periodens ingång (2016-07-01) uppgick antalet aktier i IVISYS till 6 836 535 stycken. Genomsnittligt antal aktier i 

IVISYS under perioden 2016-07-01 – 2016-09-30 var 6 836 535 aktier.  

 

Personal 
Medelantalet anställda i IVISYS uppgick för perioden 2016-07-01 – 2016-09-30 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 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 
Bokslutskommuniké 2016 2017-02-24 

Tid för bolagsstämma 2017-05-12 

 

Avlämnande av delårsrapport 
Alnarp, den 21 oktober 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 

 
 

 

 
 


