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IVISYS AB (publ) – Delårsrapport jan-mars 2018 

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

 

Sammanfattning av delårsrapport 

 

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 1 941 (1 052) KSEK. 

- Rörelseresultatet uppgick till -601 (-1 317) KSEK. 

- Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,14) SEK. 

- Soliditeten uppgick till 89,5 (89,2) %. 

 
 

Definitioner 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 860 533 aktier per 2018-03-31.  

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

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

 

Väsentliga händelser under det första kvartalet 
 

✓ IVISYS erhåller den 28 mars en kompletterande order från GKN Sinter Metals i Italien. Den kompletterande 

ordern avser en uppgradering av en hårdvarukomponent. Ordervärdet är om cirka 10 000 EUR och 

förväntas påverka IVISYS resultat för Q1 2018.  

✓ IVISYS beviljas i början av mars 2018 patent i Kanada för metod att hitta ”nearest neighbor”. Patentet 

omfattar ett unikt och extremt snabbt sätt att söka i stora databaser. 

✓ IVISYS meddelar den 8 februari 2018 att Bolaget hade en lönsam månad under januari 2018 med 

inkommande intäkter om 1,4 MSEK. Omsättningen är väsentlig vid jämförelse mot den icke reviderade 

omsättningen för verksamhetsåret 2017, vilken uppgick till 2,4 MSEK.  

✓ IVISYS erhåller den 12 januari 2018 en order från GKN Sinter Metals i Italien. Ordern avser ett komplett 

system för automatisk felupptäckt av metalldelar i hög hastighet. Det totala ordervärdet är om mer än  

100 000 EUR och förväntas påverka IVISYS resultat för Q1 2018. 

✓ IVISYS meddelar den 10 januari 2018 att Bolaget har erhållit en tilläggsorder från en kompressortillverkare 

i Belgien. Ordern avser en skräddarsydd 3D-sensorlösning för inspektion av komplexa, rörliga metallobjekt. 

Det totala ordervärdet är cirka 40 000 EUR och förväntas påverka IVISYS resultat för Q1 2018. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

✓ IVISYS kallar den 27 april 2018 till årsstämma, vilken kommer att hållas den 28 maj 2018. Fullständig kallelse 

med föreslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.ivisys.com).  

✓ IVISYS meddelar den 23 april 2018 att Bolaget, villkorat av beslut om apportemission på årsstämman 2018, 

förvärvar ICS Image Control Systems AB (”ICS”). ICS är ett lönsamt bolag verksamt inom kvalitetskontroll 

inom vision med leveranser till kunder i både Europa och USA. 

http://www.ivisys.com/
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IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar 

 

Det är spännande tider för IVISYS. Slutförandet av sammanslagningen med 

ICS Image Control Systems kommer att ge båda parter ett ordentligt lyft av 

våra gemensamma tillväxtmål. Från IVISYS perspektiv kan ICS Image Control 

System bidra med en rad värdefulla komponenter, såsom väletablerade 

relationer med stora företag som nöjda kunder (t.ex. Scania, Novel Biocare, 

Tetra Pak, IKEA och Nolato); Fördjupad teknisk expertis med ungefär 200 

installationer under de senaste 8 åren; ytterligare ett antal beprövade 

standard-visionsinspektionssystem som kompletterar IVISYS produktutbud; 

en solid pipeline med projekt; och erfarna anställda med mer än 60+ år av 

kombinerad erfarenhet. 

 

Medan ICS bidrar med mycket värde till IVISYS som beskrevs ovan, så är 

sammanslagningen mycket fördelaktig för båda parter. ICS kommer, som en 

del av det kombinerade företaget gynnas av tillgången till IVISYS unika IDE-mjukvara baserat på våra patent istället 

för att behöva förlita sig på begränsade tredjepartsmjukvaror. Dessutom kommer IVISYS finansiella bas att 

möjliggöra snabbare säljtillväxt av standardprodukterna som ICS tar med sig till det sammanslagna kombinerade 

företaget. 

 

Med dessa synergier i åtanke, är det vår förväntan att vi snart kommer att se en snabbare tillväxt av vår topplinje, 

såväl som hälsosam utveckling av vår bottenlinje, med tanke på att vi kan kontrollera våra tillväxtkostnader bättre. 

 

Effekten av sammanslaningen med ICS kommer enbart att vara delvis synlig i Q2 2018, då det officiella datumet för 

förvärvet är den 28 maj, när årsstämman bekräftar sammanslagningen och överföringen överförs till säljarna. 

 

Siffrorna för första kvartalet av 2018 visar att vi har dubblat vår omsättning sedan förra året och halverat förlusten, 

vilket utlösts av ett starkt januari 2018, där vi även kunde publicera ett positivt resultat för månaden. Redan under 

Q1 2018 hade vi nästan passerat vår topplinje för 2017. Återigen såg vi order från befintliga kunder under Q1, vilket 

försäkrar oss om att kunderna är nöjda med det vi levererar. Ekonomiskt bibehåller vi bra balans i våra kostnader 

och vi börjar nu fördela fler resurser mot leveranser och mindre till utveckling. Därefter bör balansen luta i en lönsam 

riktning. 

 

När vi tittar på utfallet för resten av 2018, kommer det kombinerade företaget, när förvärvet är fullbordat, sikta på 

högre topplinjeresultat än tidigare och optimera utgången av våra sammantagna resurser och order-pipeline. Det 

säger sig själv att jag förväntar mig att det finansiella resultatet för 2018 kommer bli mycket bättre än förra året och 

förhoppningsvis kommer vi ha möjlighet att börja publicera riktlinjer med Q3-rapporten.  

 
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 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 det första kvartalet 2018 uppgick till 1 941 (1 052) KSEK. Personalkostnaderna för kvartalet 

uppgick till 1565 (1 489) KSEK och kassaflödet uppgick till -2 454 (-2 631) KSEK. Likvida medel på balansdagen 

uppgick till 5 952 (2 016) KSEK. Bolaget har under det första kvartalet inte genomfört några investeringar.  

 

Finansiell information – koncernen 
 

Nyckeltal – koncernen 

 

   
jan-mar  

2018 

jan-mar  

2017 

jan-dec  

2017 

Nettoomsättning (kSEK)  1 941  1 052 2 349 

Rörelseresultat (kSEK)  -601 -1 316 -7 754 

Likvida medel (kSEK)  5 952 2 016 8 395 

Eget kapital (kSEK)  9 097 5 183 9 639 

Eget kapital/aktie (SEK)  0,92 0,66 0,98 

Soliditet (%)  89,4 89,2 90,0 

Balansomslutning (kSEK)  10 181 5 812 10 715 
   

  

Genomsnittligt antal aktier (st)  9 860 533 7 836 535 8 033 174 

Antal aktier vid periodens utgång (st)  9 860 533 7 836 535 9 860 533 

Resultat/aktie före och efter utspädning  -0,06 -0,14 -0,77 

 

 

Resultaträkning – koncernen 

 

(kSEK)  
jan-mar  

2018 

jan-mar  

2017 

jan-dec  

2017 
      

Rörelsens intäkter  1 941 1 052 2 349 

Råvaror och förnödenheter  -184 -27 -127 

Övriga externa kostnader  -789 -847 -3 752 

Personalkostnader  -1 565 -1 489 -6 204 

Av- och nedskrivningar  -5 -5 -19 

Rörelseresultat  -601 -1 317 -7 754 

Finansnetto   0 -2  43 

Resultat efter finansiella poster  -601 -1 318 -7 710 

Skatt på årets resultat   49 217 1 542 

Periodens resultat  -552 -1 101 -6 168 
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Balansräkning – koncernen 

 

 

(KSEK) 
         31-mar-2018 31-dec-2017 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 61  66 

Materiella anläggningstillgångar 0  0 

Finansiella anläggningstillgångar 112  150 

Summa anläggningstillgångar 173  216 

 
      

Omsättningstillgångar     

Övriga omsättningstillgångar 4 055  2 104 

Kassa och bank   5 952 8 395 

Summa omsättningstillgångar 10 007 10 499 

 
      

Summa tillgångar  10 181 10 715 

 
      

Eget kapital och skulder      

Summa eget kapital  9 097 9 639 

 
      

Skulder       

Långfristiga skulder  0 0 

Kortfristiga skulder  1 083 1 075 

Summa skulder  1 083 1 075 

 
 

   

Summa eget kapital och skulder 10 181 10 715 
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Förändring eget kapital – koncernen 

 

(KSEK) 
jan-mar  

2018 

jan-mar  

2017 

jan-dec 

2017 
    

Eget kapital vid periodens ingång 9 639 6 291 6 291 

Nyemission/kapitaltillskott 0 0 9 667 

Emissionskostnader 0  0  0 

Periodens resultat -552 -1 101 -6 168 

Omräkningsdifferens 11 -7 -150 

Eget kapital vid periodens utgång 9 097 5 183 9 639 

 

 

Kassaflödesanalys – koncernen 

(KSEK)  
jan-mar 

2018 

jan-mar 

2017 

jan-dec 

2017 
     

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 
 

 

-547 

 

-1 318 

 

-7 102 

Förändringar i rörelsekapital  -1 944 -1 467 779 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 491 -2 785 -6 323 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  37 0 -36 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 154 9 914 

Periodens kassaflöde  -2 454 -2 631 3 556 

Likvida medel vid periodens ingång  8 395 4 654 4 654 

Omräkningsdifferens likvida medel  11 -7 186 

Likvida medel vid periodens utgång  5 952 2 016 8 395 
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Finansiell information – moderbolaget 
 

Resultaträkning – moderbolaget 

(KSEK)  
jan-mar  

2018 

jan-mar  

2017 

jan-dec 

2017 
     

Rörelsens intäkter  40 0 160 

Övriga externa kostnader  -165 -310 -743 

Personalkostnader  0 -15 -98 

Avskrivningar  -5 -5 -19 

Rörelseresultat  -130 -330 -700 

Finansnetto  0 0 0 

Resultat efter finansiella poster  -130 -330 -700 

Skatt på årets resultat  0 0 0 

Periodens resultat  -130 -330 -700 

 

Balansräkning – moderbolaget 

(KSEK) 
31-mar-2018 31-dec-2017 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 61  66 

Finansiella anläggningstillgångar 20 869 20 091 

Summa anläggningstillgångar 20 930 20 157 

       

Omsättningstillgångar     

Övriga omsättningstillgångar 239 167 

Kassa och bank   5 448 6 991 

Summa omsättningstillgångar 5 687 7 158 

       

Summa tillgångar  26 617 27 315 

       

Eget kapital och skulder     

Summa eget kapital  26 482 26 612 

       

Skulder       

Långfristiga skulder  0 - 

Kortfristiga skulder  135 703 

Summa skulder  135 703 

       

Summa eget kapital och skulder 26 617 27 315 
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Aktien 
IVISYS aktie noterades på Nasdaq First North i Stockholm den 13 april 2015, under symbolen ”IVISYS”. Per den  

31 mars 2018 uppgick antalet aktier i IVISYS till 9 860 533 stycken. Vid periodens ingång (2018-01-01) uppgick 

antalet aktier i IVISYS till 9 860 533 stycken. Genomsnittligt antal aktier i IVISYS under perioden 2018-01-01 –  

2018-03-31 var 9 860 533 aktier.  

 

Personal 
Medelantalet anställda i IVISYS uppgick för perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 till 9, varav 0 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 noteringen. Se IVISYS 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 
Halvårsrapport, 2018 2018-08-27 

Delårsrapport 3, 2018 2018-11-26 

Bokslutskommuniké, 2018 2019-02-25 

 

Avlämnande av delårsrapport 
Alnarp, den 14 maj 2018 

IVISYS AB 

Styrelsen 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jakob Kesje, VD, IVISYS AB 

Telefon: +45 20 22 60 10 

E-post: jk@IVISYS.com  

http://www.ivisys.com/
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