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Med ”Bolaget” eller ”IVISYS” avses koncernen bestående av moderbolaget IVISYS AB med organisationsnummer 

556998-4981 samt de två helägda dotterbolagen IVISYS Sweden AB med organisationsnummer 556803-7898 och 

IVISYS ApS med CVR-nummer 32318665. 

 

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT 

 

FÖRSTA KVARTALET (2020-01-01 – 2020-03-31) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 380 (938) KSEK. 

- Rörelseresultatet uppgick till -4 587 (-4 723) KSEK. 

- Resultatet per aktie uppgick till -0,33 (-0,41) SEK. 

- Soliditeten uppgick till 9,8 (34,7) %. 
 

Definitioner 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 15 019 611 

stycken. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal 

föregående år. 

 

 

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 2020 
 

✓ IVISYS AB avslutade tisdag den 10 december 2019 sin företrädesemission som tillförde bolaget ca 6,1 MSEK 

efter emissionskostnader. Emissionen registrerades av Bolagsverket torsdag den 2 januari 2020. 

 

✓ IVISYS AB erhöll en första order på en IVISYS Pallet Inspector från LPR (La Palette Rouge). Värdet på 

beställningen är ca. EUR 130.000 och kommer att påverka resultatet under andra och tredje kvartalet 2020. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 

✓ IVISYS välkomnade Stefan Bohman, ny VD och koncernchef för IVISYS. 

 

✓ Vid utgången av det första kvartalet hade Bolaget kundfordringar om SEK 2m som förföll till betalning vid 

ingången av det andra kvartalet tillika SEK 1m övriga insättningar som har stärkt både soliditeten och 

likvida medel.  

 

✓ Med anledning av den pågående Covid-19 har IVISYS genomfört korttidspermittering av personal inom 

ett fåtal berörda enheter i enlighet med de riktlinjer som presenterats av den svenska regeringen. Berörda 

personal har permitterats på 60%. Denna åtgärd bedöms inte ha någon påverkan på IVISYS 

leveransförmåga. 

 

Kompletterande information 
Nyckeltalet ”bolagets intäkter” innefattar justeringar i produkter i arbete.  

Faktureringen i Q1 uppgick till 1 950k SEK mot 848k SEK i samma period 2019 (+130 %). 

Soliditeten och likvida medel utgör en ögonblicksbild, och täcker inte checkräkningar och liknande finansiella 

utrymmen, och redan i april 2020 förbättrades båda med närmare 3,0 MSEK.  
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✓ IVISYS AB (‘IVISYS’) erhöll en order på två IVISYS Logistic Inspector motsvarande tidigare levererad 

utrustning från IKEAs dotterbolag Logevo. Värdet på beställningen är ca. EUR 100.000 och kommer att 

påverka resultatet under andra kvartalet 2020. 

 

✓ IVISYS kallar till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig via IVISYS hemsida 

(www.ivisys.com).  

 

IVISYS VD Stefan Bohman kommenterar 

 

Att vara nytillträdd VD och koncernchef är alltid en spännande upplevelse, inte minst så när man får möjlighet att 

skriva en resultatkommentar så nära inpå starten. Att tidigare VD finns kvar i organisationen gör att stabilitet 

säkerställs och att vår tekniska kompetens tas väl omhand.  

Att komma till IVISYS har varit mycket givande. Första intryck, diskussioner och återkoppling från kunder lägger 

stort fokus på den mycket kompetenta personal som arbetar hårt med både utveckling och innovation parallellt 

med produktion för att fortsätta ligga i framkant. Det är även värt att uppmärksamma den positiva återkopplingen 

gällande den tekniska nivån på våra produkter, som visar att vi håller mycket hög klass vilket är erkänt både av 

kunder och internationella utmärkelser. Vi har en stark kundbas av multinationella företag, etablerade engagerade 

storägare och pågående affärsdiskussioner som bevisar att vårt erbjudande till kund står starkt gentemot andra 

alternativ.  

Siffrorna som presenterats för första kvartalet 2020 visar på en svag intäktssida till övervägande del grundat i 

förändringar av produkter i arbete. Vi kan se att fakturering och nettoomsättning baserat på både försäljning och 

servicearbete visar tydligt stigande kurvor och vi ser goda möjligheter att fortsätta denna ökning under det andra 

kvartalet. 2020 började med en hög säljaktivitet för att sedan påverkas av den allmänna ekonomiska avmattningen 

och osäkerheten och avsluta kvartalet på en lägre nivå.  

I nuläget fortlöper verksamheten med att färdigställa ett antal större projekt som kommer levereras i närtid, där 

bland annat vår första IVISYS Pallet Inspector är en viktig milstolpe. Vi har även drivit övrig verksamhet framåt 

genom uppföljning på patentansökningar i ett antal viktiga regioner, planering för fortsatt produktion samt 

analysarbete för framtida prissättning för att nämna några områden.   

Vi ser med tillförsikt på framtiden, den långsiktiga trenden som vi ser framför oss i dagsläget innebär hemflyttad 

produktion till Europa i kombination med ett önskemål om minskat personalberoende vilket ger oss en god position 

att expandera vår affär. IVISYS har många stora kunder som har behov av flera system framgent, och förväntade 

förändringar i den globala marknaden över tid har potential att ge oss en gynnsam position.  

 
Stefan Bohman, VD på IVISYS AB 

 

  

http://www.ivisys.com/
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IVISYS AB 
IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS 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 (AI) 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 industriproduktioner är IVISYS 

verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automationsbranschen drivs för närvarande starkt av 

tillvägagångssättet i Industry 4.0. 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. 

 

Koncernstruktur 

Koncernen består av moderbolaget IVISYS AB samt dess helägda dotterbolag IVISYS ApS (bildades 2013) och IVISYS 

Sweden AB (förvärvades i maj 2018). Huvudsakligen sker all operativ verksamhet via dotterbolagen.  

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. Dotterbolaget IVISYS Sweden AB förvärvades i maj 2018.  

 

Rörelseintäkter, resultat och finansiell ställning 
Bolagets intäkter under det första kvartalet 2020 uppgick till 380 (938) KSEK. Personalkostnaderna för det första 

kvartalet 2020 uppgick till -2 676 (-2 697) KSEK. Kassaflödet under det första kvartalet 2020 uppgick till  

-5 396 (3 904) KSEK. Likvida medel på balansdagen uppgick till 147 (6 394) KSEK. Bolaget har under det första 

kvartalet 2020 inte genomfört några investeringar.  

 

Finansiell information – koncernen 
 

Nyckeltal – koncernen 

 

    
jan-mar  

2020 

jan-mar  

2019 

jan-dec  

2019 

Fakturering (kSEK)   1 950 848 8 073 

Rörelseintäkter (kSEK)    380  938 9 115 

Rörelseresultat (kSEK)   -4 587 -4 723 -13 379 

Likvida medel (kSEK)    147 6 394 5 647 

Eget kapital (kSEK)   1 463 7 345 6 493 

Eget kapital/aktie (SEK)   0,10 0,56 0,43 

Soliditet (%)   9,8 34,7 30,5 

Balansomslutning (kSEK)   14 961 21 141 21 256 
 

     

Genomsnittligt antal aktier (st)   15 019 611 11 909 536 12 894 807 

Antal aktier vid periodens utgång (st)   15 019 611 13 060 533 15 019 611 

Resultat/aktie före och efter utspädning   -0,33 -0,41 -0,90 

 

 

Resultaträkning – koncernen 

 

(kSEK)   
jan-mar  

2020 

jan-mar  

2019 

jan-dec  

2019 

Fakturering (kSEK)   1 950 848 8 073 

Rörelsens intäkter    380  938 9 115 

Råvaror och förnödenheter   - 422 -1 228 -3 985 

Övriga externa kostnader   -1 342 -1 205 -4 888 

Personalkostnader   -2 676 -2 697 -11 484 

Av- och nedskrivningar   - 527 - 531 -2 137 

Rörelseresultat   -4 587 -4 723 -13 379 

Finansnetto   - 418 - 424 - 777 

Resultat efter finansiella poster   -5 005 -5 147 -14 156 

Skatt på årets resultat    105  323 2 508 

Periodens resultat   -4 900 -4 824 -11 648 
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Balansräkning – koncernen 

 

 

(KSEK)           31-mar-2020 31-dec-2019 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  6 520  7 040 

Materiella anläggningstillgångar   109 105 

Finansiella anläggningstillgångar  2 081 2 081 

Summa anläggningstillgångar  8 710 9 226 

 
      

Omsättningstillgångar     

Övriga omsättningstillgångar  6 104 6 383 

Kassa och bank    147 5 647 

Summa omsättningstillgångar  6 251 12 030 

 
      

Summa tillgångar   14 961 21 256 

 
      

Eget kapital och skulder      

Summa eget kapital   1 463 6 493 

 
      

Avsättningar      

Uppskjuten skatt    999 1 077 

Summa avsättningar    999 1 077 

      

Skulder       

Långfristiga skulder   8 858 7 500 

Kortfristiga skulder   3 642 6 186 

Summa skulder   12 500 13 686 

 
 

    

Summa eget kapital och skulder  14 961 21 256 
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Förändring eget kapital – koncernen 

 

(kSEK)   
jan-mar  

2020 

jan-mar  

2019 

jan-dec  

2019 
      

Eget kapital vid periodens ingång   6 493 5 560 5 560 

Nyemission/kapitaltillskott   0  6 592 12 625 

Periodens resultat   -4 900 -4 824 -11 648 

Omräkningsdifferens   -131 17 -43 

Eget kapital vid periodens utgång   1 463  7 345 6 493 

 

 

Kassaflödesanalys – koncernen 

(kSEK)   
jan-mar  

2020 

jan-mar  

2019 

jan-dec  

2019 
      

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 
  -4 478 -4 616 -12 019 

Förändringar i rörelsekapital   -2 265 2 196  839 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   - 6 743 -2 420 - 11 180 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -  11 -14 -  71 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    1 358 6 338  14 149 

Periodens kassaflöde   - 5 396 3 904  2 898 

Likvida medel vid periodens ingång    5 647 2 473  2 473 

Omräkningsdifferens likvida medel   -  104 17   276 

Likvida medel vid periodens utgång     147 6 394  5 647 
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Finansiell information – moderbolaget 
 

Resultaträkning – moderbolaget 

(kSEK)   
jan-mar  

2020 

jan-mar  

2019 

jan-dec 

2019 
      

Rörelsens intäkter   0 0 0 

Övriga externa kostnader   -77 -302 -604 

Personalkostnader   -81 0 -197 

Avskrivningar   -6 -6 -23 

Rörelseresultat   -  164 -  308 -  824 

Finansnetto 1)   -413 -504 -11 688 

Resultat efter finansiella poster   -  577 -  812 - 12 512 

Skatt på årets resultat   0 0 0 

Periodens resultat   -  577 -  812 - 12 512 

 

1) Nedskrivning av andelar i dotterbolaget Ivisys ApS, Danmark gjordes under 2019 med -10 902 KSEK  

Balansräkning – moderbolaget 

(KSEK) 
 31-mar-2020 31-dec-2019 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar   18  24 

Finansiella anläggningstillgångar  22 567 20 567 

Summa anläggningstillgångar  22 584 20 591 

       

Omsättningstillgångar     

Övriga omsättningstillgångar  1 497  602 

Kassa och bank    35 4 232 

Summa omsättningstillgångar  1 532 4 834 

       

Summa tillgångar   24 116 25 425 

       

Eget kapital och skulder     

Summa eget kapital   16 498 17 222 

      

Skulder       

Långfristiga skulder   7 500 7 500 

Kortfristiga skulder   117  703 

Summa skulder   7 617 8 203 

       

Summa eget kapital och skulder  24 116 25 425 

 

 



IVISYS AB (publ) – Delårsrapport jan-mar 2020 

Aktien 
IVISYS aktie noterades på Nasdaq First North i Stockholm den 13 april 2015, under symbolen ”IVISYS”. Per den  

31 mars 2020 uppgick antalet aktier i IVISYS till 15 019 611 stycken. Vid periodens ingång (2020-01-01) uppgick 

antalet aktier i IVISYS till 15 019 611 stycken. Genomsnittligt antal aktier i IVISYS under perioden  

2020-01-01 – 2020-03-31 var 15 019 611 aktier.  
 

Personal 
Medelantalet anställda i IVISYS uppgick för perioden 2020-01-01 – 2020-03-31 till 13, varav 3 är kvinnor.  
 

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 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB 

E-post: ca@skmg.se 

Telefon: +46 11 32 30 732 

 

Kommande finansiella rapporter 

Halvårsrapport, 2020 2020-08-27 

Delårsrapport 3, 2020 2020-11-27 

Bokslutskommuniké, 2020 2021-02-24 

 

Avlämnande av delårsrapport 
Stockholm, den 14 maj 2020 

IVISYS AB 

Styrelsen 

 

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

Telefon: +45 20 22 60 10 

E-post: jk@IVISYS.com  

http://www.ivisys.com/
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