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Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge 

följande halvårsrapport för koncernen under perioden januari - juni 2019.

  

OM INTUITIVE AERIAL

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag 
som utvecklar högteknologiska produkter för 
stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror 
inom både film- och TV-industrin. Bolaget riktar 

sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag 

som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och 

livesändning av rörliga bilder världen över. 

Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON - 

kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt 

DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets 

produkter och kamerasystem från tredje part. 

Företaget är även känt för produkten AERIGON 

- en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga 

proffskameror. 

Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping 

med närhet till både Linköpings Universitet och ett av 

Sveriges ledande startup-kluster. 

Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North 

Stockholm sedan januari 2015.

H1

HALVÅRSRAPPORT
JANUARI - JUNI 2019, INTUITIVE AERIAL AB

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - JUNI 2019
• Nettoomsättning: 6 233 (3 286) kSEK

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 285 (-4 055) kSEK

• Resultat efter skatt: -1 963 (-4 275) kSEK

• Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (35 073 581)

• Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,12) SEK

INTUITIVE AERIALS PRODUKTER 

NEWTON® är företagets produktserie av gyrostabiliserade kamerahuvuden (gimbaler) för systeminstallationer 

och är baserade på företagets egenutvecklade stabilisering- och sensorteknologi.

DOMINON är företagets produktserie av kontrollbord för fjärrstyrning av kamerahuvuden (gimbaler) och är 

baserad på företagets egenutvecklade operativsystem för styrenheter.

AERIGON®  är företagets avvecklade produktserie av obemannade luftfartyg (drönare) och gyrostabiliserande 

kamerahuvuden (gimbaler) för flygande applikationer baserade på företagets egenutvecklade stabilisering- och 

sensorteknologi. Den 28 februari 2019 meddelade Intuitive Aerial att man avslutar drönarverksamheten till förmån 

för kamera-stabilisering och NEWTON-produktserien.  
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UNDER PERIODEN 
» 7 februari säkrar Intuitive Aerial en order från 
Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK. 

» 12 februari levererar Intuitive Aerial bolagets första 
order till Frankrike. Ordern är till Louma Systems och 
har ett värde av 520 kSEK.

» 28 februari meddelar Intuitive Aerial att man avslutar 
drönarverksamheten till förmån för verksamheten 
inom kamera-stabilisering.

» 29 april erhåller Intuitive Aerial ytterligare en order 
från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK. 

» 28 maj hålls Intuitive Aerials årsstämma vilken 
beslutade om omval av Pelle Hjortblad och Magnus 
Sundelin samt nyval av Oscar Öberg (tidigare 
adjungerad ledamot) till ledamöter i styrelsen.  Pelle 
Hjortblad valdes till styrelsens ordförande. Henrik 
Stangel lämnar styrelsen men är adjungerad fram till 
dess att en ny ordinarie ledamot väljs vid en extra 
bolagsstämma. Årstämman beslutade vidare att 
Intuitive Aerial skall byta namn till Newton Nordic.  

EFTER PERIODEN
 
» 13 augusti meddelar Intuitive Aerial en ny order från 
Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

VD Robin Kahlbom presenterar NEWTON 

NAB Show

Las Vegas, USA
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Omsättningen har ökat med 3 MSEK, samtidigt 

som resultatet (EBITDA) förbättrats med 2,8 

MSEK jämfört med motsvarande period förra året. 

Försäljningen har fortsatt i jämn takt som de senaste 

fyra kvartalen, med samtidigt ökad lönsamhet.

Bolaget har under de senaste 12 månaderna 

överträffat tidigare kvartalsresultat med god marginal. 

Omsättningen har fördubblats och förlusten minskat 

med 80% i jämförelse med samma 12-månadersperiod 

ett år tidigare. Bolaget går emellertid fortfarande med 

förlust men med befintlig kostnadsmassa är steget till 

lönsamhet mindre än 1 systemförsäljning per månad. 

För att växla upp verksamheten bedrivs ett antal 

parallella utvecklingsprojekt idag internt som syftar till 

att öka marknadspotentialen, samtidigt som vi arbetar 

för att öka bolagets eftermarknadsintäkter.

Vår partnerstrategi framskrider och för året har vi som 

mål att sluta avtal med fler samarbetspartners samt 

att vidareutveckla och öka avkastningen från befintliga 

partnerskap. Under det första halvåret har diskussioner 

förts med partners gällande fördjupade samarbeten. 

Diskussionerna har berört strukturella samarbeten 

även av finansiell karaktär. Vi kommer under andra 

halvåret fortsätta arbetet med att undersöka dessa 

möjligheter närmare.

Idag används våra produkter primärt på räls- 

och vajerinstallationer inom event, sport och 

nöjessammanhang. Under perioden har vi genomfört 

ett pilotprojekt tillsammans med kunder för användning 

av NEWTON på kamera-kranar. En lyckad etablering 

inom detta segment skulle innebära en dubblerad 

försäljningspotential för våra produkter. Bolaget har 

inlett en satsning med tillhörande utvecklingsprojekt 

för att anpassa bolagets produktutbud för denna 

marknad.

Vi har under perioden framgångsrikt implementerat 

stöd för Augmented Reality (AR) i våra produkter 

genom ett produktsamarbete med Spidercam. I och 

med implementeringen av denna funktionalitet kan 

vi observera att intresset för AR med våra produkter 

tilltar. Nästa steg i detta projekt är att kommersialisera 

och göra funktionen tillgänglig som tillval för nya och 

befintliga kunder.

Under perioden säkrades ett antal nya order, bland 

annat till nya kunder i USA och Ryssland. Med 

nuvarande försäljningstakt beräknas närmare 100 

NEWTON system vara i drift inom internationell TV 

vid årets slut. Som ett led i det ökade antalet aktiva 

system på marknaden har vi som mål att under andra 

halvåret 2019 implementera support och service-avtal. 

Vi kommer även under dessa avtal att börja erbjuda 

befintliga kunder en möjlighet att hyra produkter av 

oss vid behov av extra kapacitet.

Bolaget har fortsatt drivits i enlighet med tidigare 

genomförda kostnadseffektiviseringar och med 

befintlig personal. Vi har gjort vissa interna 

organisationsförändringar där bland annat Sanna 

Gustafsson som anställdes som ekonom för ca ett 

år sedan utsetts till ny ekonomichef. Sanna kommer 

framledes att ansvara för ekonomifunktionen i ledning 

och mot styrelse.

Under slutet av första halvåret tog årsstämman beslut 

att bolaget skall byta namn till NEWTON NORDIC. 

Projektet med att byta namn inleddes direkt efter 

stämman och det nya varumärket, tillsammans med 

en ny grafisk profil kommer tas i drift under andra 

halvåret 2019.

Sammantaget är det glädjande att se att bolaget 

fortsätter att utvecklas positivt och i linje med 

våra förväntningar. Bolaget har uppvisat en jämn 

försäljningstakt under de senaste 12 månaderna med 

ökad lönsamhet. Sammantaget bedöms därmed att 

året 2019 kan fullföljas med fortsatt god finansiell 

status. 

Linköping, 28 augusti 2019

Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB

VD HAR ORDET
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NEWTON på räls

Polarpriset

Stockholm, Sverige
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Omsättning och resultat
Intuitive Aerial har under perioden ökat omsättningen 

med närmare 3 MSEK jämfört med samma period 

föregående år. Resultatmässigt har förlusten minskat 

med 2,8 MSEK på EBITDA nivå och 2,3 MSEK efter 

skatt. De övriga externa kostnaderna är halverade 

jämfört med samma period föregående år, vilket 

innebär en besparing om 1,6 MSEK.

• Nettoomsättning uppgick till 6 233 (3 286) kSEK

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 285 

(-4 055) kSEK

• Resultatet efter skatt uppgick till -1 963 (-4 275) kSEK 

Investeringar
Under perioden uppgick bruttoinvesteringarna 

i anläggningstillgångar till 986 kSEK (663 

kSEK). Av investeringarna utgörs aktivering av 

utvecklingskostnader 828 kSEK (633 kSEK). 

Anställda
Intuitive Aerial hade 12 (12) anställda vid utgången av 

juni 2019.

Bolagets aktie
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North 

Stockholm. Antal aktier vid periodens slut uppgick till 

57 561 935 stycken, vilket ger ett resultat per aktie på 

-0,03 SEK.

Vid bolagets årsstämma 14:e juni 2018 beslutades 

om teckningsoption TO 6, ett incitamentsprogram till 

personal och styrelse.

» En (1) teckningsoption TO 6 ger rätt att teckna en (1) 

ny aktie i bolaget till en teckningskurs som uppgår till 

0,56 kronor, inlösenperiod 1-15 oktober 2021.

» Personal och ledningsgrupp fulltecknade sina andelar 

av TO 6, 1 800 000 teckningsoptioner.

» Styrelsen har beslutat att avstå från teckning av TO 6 

eftersom det, i de delar vad avser att styrelsen deltar i 

samma program som anställda och ledning, kan strida 

mot god sed på aktiemarknaden.

LEI-kod: 549300SNIB1B3WO7WY09

ISIN-kod: SE0006504353

Redovisningsprinciper
Bolaget följer årsredovisningslagen och BFNAR. 

Redovisningsprinciperna framgår av årsredovisningen 

2018 och är oförändrade från förra bokslutet.

Information om bolagets finansiella 
rapportering
Intuitive Aerial publicerar finansiell information 

kvartalsvis. Efter andra och fjärde kvartalet 

publiceras mer omfattande finansiell information med 

resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 

(halvårsrapport respektive bokslutskommuniké).

Efter första och tredje kvartalet publiceras 

finansiell information i sammandrag i enklare 

kvartalsredogörelser. Skälet till att publicera 

kvartalsredogörelser istället för fullständiga 

kvartalsrapporter är att av kostnadsskäl begränsa den 

administrativa bördan för bolaget.

Övrig information 
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

E-mail: ca@gwkapital.se

Tel: 08-503 000 50

Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets 

revisorer. 

Finansiell kalender:
» Kvartalsredogörelse jul-sep 2019 

 2019-10-30

» Bokslutskommuniké 2019 

 2020-02-26

» Årsredovisning 2019

 2020-04-15

» Kvartalsredogörelse jan-mar 2020

 2020-05-07

» Årsstämma

 2020-05-14

VERKSAMHETEN
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

Belopp i kSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning 6 233 3 286 10 083

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga

varor och pågående arbete för annans räkning -1 358 313 -428

Aktiverat arbete för egen räkning 828 633 1 469

Övriga rörelseintäkter 55 68 18

Summa intäkter mm 5 758 4 301 11 142

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -629 -1 571 -3 374

Övriga externa kostnader -1 696 -2 667 -4 319

Personalkostnader -4 717 -4 117 -8 158

Av/nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -648 -416 -1 382

Övriga rörelsekostnader 0 0 0

Summa rörelsens kostnader -7 691 -8 772 -17 234

RÖRELSERESULTAT -1 933 -4 471 -6 092

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 74 359 594

Räntekostnader och liknande resultatposter -104 -163 -527

Summa resultat från finansiella investeringar -30 196 67

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 963 -4 275 -6 025

Resultat före skatt -1 963 -4 275 -6 025

Skatt på årets resultat 0 0 0

PERIODENS RESULTAT -1 963 -4 275 -6 025

Antal aktier 57 561 935 35 073 581 57 561 935

Antal aktier efter utspädning 59 361 935 46 477 973 59 361 935

Resultat per aktie, SEK -0,03 -0.12 -0.10

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,03 -0.09 -0.10
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Belopp i kSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 252 3 570 4 001

och liknande arbeten

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier verktyg och installationer 496 928 410

Finansiella anläggningstillgångar

Depositioner 131 117 131

Summa anläggningstillgångar 4 880 4 615 4 543

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Råvaror och förnödenheter 3 014 3 755 2 759

Varor under tillverkning 710 318 572

Förskott till leverantör 621 138 502

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 853 725 417

Övriga kortfristiga fordringar 274 693 204

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 237 0 224

Kassa och bank

Kassa och bank 5 677 7 242 8 837

Summa omsättningstillgångar 11 386 12 872 13 516

SUMMA TILLGÅNGAR 16 266 17 486 18 059
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i kSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 10 361 6 313 10 361

Ej registrerat aktiekapital 0 2 053 0

Övrigt tillskjutet kapital 47 419 46 302 47 422

Balanserade vinstmedel, inkl. periodens resultat -48 125 -44 778 -46 056

Summa eget kapital 9 656 9 890 11 727

Skulder

Avsättningar

Garantiskulder 187 154 271

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 1 544 2 810 2 177

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditintitut 1 266 1 266 1 266

Leverantörsskulder 1 071 1 288 482

Övriga kortfristiga skulder 640 1 138 826

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 903 940 1 310

Summa skulder 6 611 7 597 6 332

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 266 17 486 18 059
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

Belopp i SEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster -1 933 -4 471 -6 092

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. 459 219 1 783

Erhållen ränta 74 359 594

Erlagd ränta -104 -163 -527

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -1 504 -4 056 -4 243

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten -511 -437 -59

Förändring kundfordringar -436 -632 -324

Förändring av kortfristiga skulder 406 -158 -100

Förändring leverantörsskulder 590 771 -35

Förändring av kortfristiga fordringar -83 -341 -77

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 539 -4 852 -4 840

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -828 -633 -1 469

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -158 -30 -73

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 -19

Kassaflöde från investeringsverksamheten -986 -663 -1 562

Finansieringsverksamheten 

Nyemission -3 8 568 11 683

Amortering av lån -633 -633 -1 266

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -636 7 935 10 416

PERIODENS KASSAFLÖDE -3 160 2 419 4 014

Likvida medel

Likvida medel vid periodens början 8 837 4 823 4 823

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 5 677 7 242 8 837
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Belopp vid 2019 års ingång 10 361 47 422 -40 031 -6 025

Nyemission -3*

Personaloptionsprogram 1

Valutakursdifferens vid 
omräkning av utländska dotterbolag -107

Disposition enligt beslut av årets årsstämma -6 025 6 025

Periodens resultat -1 963

Belopp vid periodens utgång 10 361 47 419 -46 162 -1 963

* Kostnaderna härrör TO 5 där växling av teckningsoptionerna skedde vid årsskiftet 2018/2019.

              

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR AV 
EGET KAPITAL

NEWTON på Spidercam Light

Metallicas Europaturné

Göteborg, Sverige



Intuitive Aerial AB 

Lokstallsgatan 8

582 73 Linköping 

Telefon 013 - 99 13 990

info@intuitiveaerial.com

www.intuitiveaerial.com

Nytillverkade DOMINIONs

Intuitive Aerials lokaler

Linköping, Sverige

Kontaktpersoner

Pelle Hjortblad
Styrelseordförande

info@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom
VD
robin.k@intuitiveaerial.com

013 - 99 13 990


