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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 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 

 

- HELÅR (2019-01-01 – 2019-12-31) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 9 115 (6 726) KSEK. 

- Rörelseresultatet uppgick till -13 379 (-12 400) KSEK. 

- Resultatet per aktie uppgick till -0,90 (-1,02) SEK. 

- Soliditeten uppgick till 30,5 (29,5) %. 

 
 

Definitioner 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 12 894 807 stycken.  

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

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

 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  
 

 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. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2019 
Q4 

 IVISYS mottar repeat order från Logevo (del av Inter IKEA-gruppen) på en IVISYS Logistic Inspector. Ordern 

kommer levereras innan slutet på 2019, och kommer påverka resultatet positivt under kvartal 4, 2019. 

 

 IVISYS meddelar att de svenska patentmyndigheterna har utfärdat ett officiellt godkännande av patentet 

“Uniform Light Distribution”. Patentet definierar en metod för att optimera hur ljus fördelas över ett 

inspektionsområde för att få bästa möjliga ljusförhållanden vid ytavsyning av fel. Patentet har godkänts utan 

några anmärkningar under ansökningsprocessen, vilket indikerar patentets nyhetsvärde och att patentet 

sticker ut jämfört med andra patent inom jämförbara processer.  

 

 IVISYS erhöll en order på en Shape Inspector från Gnutti Carlo. Värdet på beställningen är ca. 120.000 EUR 

och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020.  

 

 Styrelsen i IVISYS AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2019 beslutat att 

genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 6,3 

MSEK före emissionskostnader vid full teckning. 

 

 IVISYS erhöll en order på två IVISYS Pallet Inspectors från ICA Gruppen AB. Värdet på beställningen är  

ca. 220.000 Euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020. 

 

 IVISYS har mottagit teckningsförbindelser till ett värde av 6,46 MSEK, motsvarande 100 % av den kommande 

emissionen. 

 

 IVISYS styrelse har utsett Stefan Bohman till ny VD för IVISYS. Nuvarande VD Mikael Sjöholm kommer att 

fortsätta inom IVISYS men i rollen som CTO. Bytet kommer att ske under Q2 2020 dock senast 27:e maj. 

- Q4 (2019-09-01 – 2019-12-31) 

- Rörelsens intäkter uppgick till 2 594 (1 127) KSEK. 

- Rörelseresultatet uppgick till -3 832 (-7 037) KSEK. 

- Resultatet per aktie uppgick till -0,17 (-0,56) SEK. 
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 IVISYS AB avslutade tisdag den 10 december sin företrädesemission. Emissionen om ca: 6,5 MSEK tecknades 

till ca: 9,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 147 %. 

Q3 

 IVISYS ('IVISYS') har erhållit en fjärde repeatorder värd cirka 80.000 EUR för ett inspektionssystem från Orkla 

Home Care, levererat tillsammans med en ny produktionslinje från Östrand & Hansen som kommer att vara 

IVISYS kund för denna leverans.  

 

Q2 

 På IVISYS årsstämma valdes en ny styrelse för bolaget, och IVISYS välkomnade två nya styrelseledamöter: 

Fredrik Schultz och Daniel Nyhren. Båda har omfattande kunskap inom den globala tillverkningsindustrin 

och kommer styrka bolaget med deras gedigna erfarenhet. 

 

 Vid stämman bestämdes också att IVISYS huvudkontor skall flyttas från Köpenhamn till Stockholm. Alla 

våra anställda i Köpenhamn har erbjudits en position i Stockholm. 

 

 I samband med att Sedermera slutade erbjuda stöd som certifierad rådgivare till alla sina kunder, har 

IVISYS bytt certifierad rådgivare. Den nya certifierade rådgivaren är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB. 

 

 Under kvartalet mottogs ett antal mindre order från befintliga kunder. Dessa rörde sig både om utökningar 

av existerande anläggningar, såsom uppgraderingar och större service order. Kunder omfattade Cromtryck 

AB, Norsk Lastbærer Pool AS, Gnosjö Automatsvarvning och TC Tech. 

Q1 

 IVISYS genomför en riktad nyemission till Athanase Industrial Partner (”Athanase”)  som tillför Bolaget cirka 

6,6 MSEK. Athanase tar även över IVISYS tidigare lån om 4,5 MSEK och Athanase kommer den 29 februari 

2020 att äga rätt att konvertera lånet till aktier på samma villkor som tidigare långivare hade. 

 

 IVISYS meddelar att per den 4 februari 2019 har Bolaget inneliggande order till fakturering om strax över 

10,0 MSEK för leverans jämnt över hela året 2019. Då återstår 10,0 MSEK för att uppnå tidigare publicerad 

mål på 20,0 MSEK för helåret 2019. 

 

 IVISYS erhåller en första order kombinerad med en avsiktsförklaring värd mer än 5,0 MSEK. IVISYS ska 

leverera ett antal installationer till Nobel Biocare tillsammans med Goodtech AB, ett automationsföretag 

utvalt som Nobel Biocares leverantör för ett antal automatiserade inspektionsceller. 

 

 IVISYS erhåller en repeat order på en Implant Inspector till Nobel Biocare, liknande de två redan 

installerade system hos Nobels tillverkningsanläggning i Karlskoga. Ordervärdet är över 40.000 Euro och 

kommer att påverka Q1 av 2019. 
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IVISYS VD Mikael Sjöholm kommenterar 

Året 2019 har kännetecknats av stora förandringar för IVISYS, framförallt överflyttningen av resurser och personal från 

Danmmark till Sverige vilket varit en förutsättning för att få en effektiv produktion framöver. Vi har haft stora 

utmaningar beträffande produktionen av inneliggande order under året, men med våra samlade resurser i Stockholm 

kommer vi att väsentligt förbättra vår förmåga beträffande leveranseffektivitet. 

 

Koncentrationen till Stockholm har även medfört att vi parallellt med befintliga order kunnat utveckla ett antal nya 

mycket avancerade produkter med stor potential bland annat för IKEA och Nobel Biocare. 

 

Vi har också under året anpassat vår personalstyrka så att vi skall kunna hantera de service- och produktionsbehov 

som kommer att medfölja serieleveranser till bland annat ovan nämda kunder, vi har dessutom flyttat in i nya lokaler 

som skall klara vår planerade expansion. 

 

Vårt fokus framöver kommer nu att gå från att hantera sammanslagningen av IVISYS och Image Control Systemes 

(idag Ivisys Sweden AB) och  dess leveranser av äldre projekt till att sälja vårt nya sammanslagna produktsortiment 

baserat på vår uppgraderade IVISYS Pro-mjukvara, vilken kommer att kunna konfigureras för att användas i IVISYS 

samtliga standardsystem framgent. Detta kommer också att öka vår produktionskapacitet väsentligt samt ge oss 

resurser till att vidareutveckla nya och befintliga produkter och därigenom hålla vår position som teknikledande i våra 

huvudbranscher. 

 

Finansiellt tog vi ett steg tillbaka 2019, bland annat på grund av att vi ökat kostnadsbilden med nyanställningar, 

omstrukturering samt kostnader för koncentrationen av bolaget till Stockholm, dock ökade vi omsättningen med 

35%, vilket vi inte är nöjda med men som vi är övertygade om kommer förbättras väsentligt med vår nya 

produktportfölj. 

 

Glädjande är att IVISYS fortsatt kunnat stärka sin position även under det fjärde kvartalet. I november erhöll vi en av 

årets största ordrar, från ICA Gruppen, av två IVISYS Pallet Inspector, leveransen som är den första av vår 

nyutvecklade produkt ”IVISYS Pallet Inspector” kommer nu under våren att anpassas till ICA:s krav för att levereras 

innan sommaren. Pallet Inspector är en unik produkt som kommer att ersätta den manuella och mekaniska kontroll 

som nu utförs och är vår första produkt där vi använder ny teknik såsom Deep Learning. 

 

Årets intensiva försäljningsarbete av IVISYS Pallet Inspector har resulterat i starkt intresse från ett flertal andra 

aktörer, primärt i Sverige, men  även i Tyskland, Frankrike och England, som följer vår första leverans med stort 

intresse. Detsamma gäller IVISYS Logistic Inspector, som skall visas på LogiMat i Stuttgart i Mars. En lösning som i 

princip alla som skickar och mottar gods på pall kan ha ett värde av. Dessa två produkter, utgör tillsammans med 

vår IVISYS Tray Inspector vårt erbjudande till logistikföretag generellt. 

 

Inom några månader skall jag lämna över taktpinnen till vår nya VD Stefan Bohman, som med sin gedigna 

industribakgrund skall ta IVISYS från ett renodlat utvecklingsbolag till serieproducerade bolag med vår nya 

produktportfölj. Det är en resa vi alla ser fram emot och tror kommer att göra IVISYS till en av de större spelarna 

inom Optisk inspektion. Själv kommer jag att fokusera på den tekniska utvecklingen och att ta fram nya lösningar till 

våra kunder vilket är det jag brinner för.  

 

Det händer mycket som talar för IVISYS. Från flera håll har vi under året kunnat läsa om ett kontinuerligt ökat krav 

på automatisering och tillförlitlig kvalitetskontroll inom industrin, och vi är stolta över att alltfler stora aktörer vänder 

sig till oss eftersom vi kan leverera robusta lösningar med tekniska lösningar som ligger i den absoluta toppen. Våra 

lösningar minskar inte bara risker utan bidrar även till en mer effektiv produktion för våra kunder. Vår målbild – att 

sälja, tillverka och underhålla våra egenutvecklade standardprodukter – är därför oförändrad även om den tagit 

något längre tid att realisera.  

 

Året 2020 ser mycket lovande ut för IVISYS då vi redan intecknat repeat order bland annat för Nobel Biocare 

(GoodTech) och Logevo/IKEA, så vi ser fram emot det nya året med stor tillförsikt. 

 

Mikael Sjöholm, VD på IVISYS AB 
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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 verksam 

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 räkenskapsåret 2019 uppgick till 9 115 (6 726) KSEK och intäkterna under det fjärde kvartalet 

2019 uppgick till 2 594 (1 127) KSEK. Personalkostnaderna för räkenskapsåret 2019 uppgick till  

11 484 (8 514) KSEK och personalkostnaderna för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 2 891 (2 823). Kassaflödet 

under räkenskapsåret 2019 uppgick till 2 898 (-5 621) KSEK och kassaflödet under det fjärde kvartalet 2019 uppgick 

till 5 268 (-943). Likvida medel på balansdagen uppgick till 5 647 (2 473) KSEK.  

 

Finansiell information – koncernen 
 

Nyckeltal – koncernen 

 

  
okt-dec  

2019 

okt-dec  

2018 

jan-dec  

2019 

jan-dec  

2018 

Rörelseintäkter (kSEK) 2 594 1 127 9 115 6 726 

Rörelseresultat (kSEK) -3 832 -7 037 -13 379 -12 400 

Likvida medel (kSEK) 5 647 2 473 5 647 2 473 

Eget kapital (kSEK) 6 493 5 560 6 493 5 560 

Eget kapital/aktie (SEK) 0,43 0,50 0,43 0,50 

Soliditet (%) 30,5 29,5 30,5 29,5 

Balansomslutning (kSEK) 21 256 18 845 21 256 18 845 
      

Genomsnittligt antal aktier (st) 13 529 008 11 123 875 12 894 807 10 540 608 

Antal aktier vid periodens utgång (st) 15 019 611 11 177 083 15 019 611 11 177 083 

Resultat/aktie före och efter utspädning -0,17 -0,56 -0,90 -1,20 

 

 

Resultaträkning – koncernen 

 

(kSEK)  
okt-dec  

2019 

okt-dec  

2018 

jan-dec  

2019 

jan-dec  

2018 
      

Rörelsens intäkter  2 594 1 127 9 115 6 726 

Råvaror och förnödenheter  -1 268 -2 892 -3 985 -4 303 

Övriga externa kostnader  -1 730 -1 876 -4 888 -5 082 

Personalkostnader  -2 891 -2 823 -11 484 -8 514 

Av- och nedskrivningar  - 537 -573 -2 137 -1 227 

Rörelseresultat  -3 832 -7 037 -13 379 -12 400 

Finansnetto  - 229 - 341 - 777 -526 

Resultat efter finansiella poster  -4 061 -7 378 -14 156 -12 926 

Skatt på årets resultat   1 814  1 188 2 508 2 143 

Periodens resultat  -2 247 -6 190 -11 648 -10 783 
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Balansräkning – koncernen 

 

 

(kSEK) 

           31-dec-2019 

 

31-dec-2018 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar   7 040 9 116 

Materiella anläggningstillgångar    105 95 

Finansiella anläggningstillgångar   2 081 477 

Summa anläggningstillgångar   9 226 9 688 

 
       

Omsättningstillgångar      

Övriga omsättningstillgångar   6 383 6 684 

Kassa och bank     5 647 2 473 

Summa omsättningstillgångar   12 030 9 157 

 
       

Summa tillgångar    21 256 18 845 

 
       

Eget kapital och skulder       

Summa eget kapital    6 493 5 560 

 
       

Avsättningar       

Uppskjuten skatt     1 077 1 390 

Övriga avsättningar      0 1 000 

Summa avsättningar     1 077 2 390 

       

Skulder        

Långfristiga skulder    7 500 5 006 

Kortfristiga skulder    6 186 5 889 

Summa skulder    13 686 10 895 

 
 

     

Summa eget kapital och skulder   21 256 18 845 
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Förändring eget kapital – koncernen 

 

(kSEK)  
okt-dec  

2019 

okt-dec  

2018 

jan-dec  

2019 

jan-dec  

2018 
      

Eget kapital vid periodens ingång  2 701 11 135 5 560 9 639 

Nyemission/kapitaltillskott  6 033 500 12 625 6 692 

Periodens resultat  -2 247 -6 190 -11 648 -10 783 

Omräkningsdifferens   6 115 - 43 12 

Eget kapital vid periodens utgång  6 493 5 560 6 493 5 560 

 

 

Kassaflödesanalys – koncernen 

(kSEK)  
okt-dec  

2019 

okt-dec  

2018 

jan-dec  

2019 

jan-dec  

2018 
      

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 
 - 3 524 

 

-6 805 -12 019 -11 096 

Förändringar i rörelsekapital  3 559 4 830 839 -149 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  35 -1 975 - 11 180 -11 245 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -  46 -14 -  71 -975 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   5 279 1 046  14 149 6 599 

Periodens kassaflöde   5 268 -943  2 898 -5 621 

Likvida medel vid periodens ingång    238 3 548  2 473 8 395 

Omräkningsdifferens likvida medel    141 -132   276 -302 

Likvida medel vid periodens utgång   5 647 2 473  5 647 2 473 
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Finansiell information – moderbolaget 
 

Resultaträkning – moderbolaget 

(kSEK)  
okt-dec  

2019 

okt-dec  

2018 

jan-dec  

2019 

jan-dec 

2018 
      

Rörelsens intäkter  0 120 0 160 

Övriga externa kostnader  -63 -304 -604 -987 

Personalkostnader  -92 0 -197 0 

Avskrivningar  -5 -5 -23 -19 

Rörelseresultat  -  160 -189 -  824 -846 

Finansnetto 1), 2)  -11 037 -15 296 -11 688 -15 347 

Resultat efter finansiella poster  - 11 197 -15 485 - 12 512 -16 193 

Skatt på årets resultat  0 0 0 0 

Periodens resultat  - 11 197 -15 485 - 12 512 -16 193 

 

1) Nedskrivning av andelar i dotterbolaget Ivisys ApS, Danmark med 15 000 KSEK gjordes under 2018 

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

Balansräkning – moderbolaget 

(kSEK) 

  31-dec-2019 

 

 

31-dec-2018 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar    24 47 

Finansiella anläggningstillgångar   20 567 21 462 

Summa anläggningstillgångar   20 591 21 509 

        

Omsättningstillgångar      

Övriga omsättningstillgångar    602 330 

Kassa och bank     4 232 1 210 

Summa omsättningstillgångar   4 834 1 540 

        

Summa tillgångar    25 425 23 049 

        

Eget kapital och skulder      

Summa eget kapital    17 222 17 111 

        

Avsättningar       

Övriga avsättningar     0 1 000 

Summa avsättningar     0 1 000 

       

Skulder        

Långfristiga skulder    7 500 4 500 

Kortfristiga skulder     703 438 

Summa skulder    8 203 4 938 

        

Summa eget kapital och skulder   25 425 23 049 
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Aktien 
IVISYS aktie noterades på Nasdaq First North i Stockholm den 13 april 2015, under symbolen ”IVISYS”. Per den  

31 december 2019 uppgick antalet aktier i IVISYS till 15 019 611 stycken. Vid periodens ingång (2019-01-01) uppgick 

antalet aktier i IVISYS till 11 177 083 stycken. Genomsnittligt antal aktier i IVISYS under perioden  

2019-01-01 – 2019-12-31 var 12 894 807 aktier.  
 

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 bokslutskommunikéns upprättande 
Räkenskaperna i IVISYS bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). 

 

Granskning av revisor 
Bokslutskommunikén 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 
Delårsrapport 1, 2020 2020-05-14 

Halvårsrapport, 2020 2020-08-27 

Delårsrapport 3, 2020 2020-11-27 

Bokslutskommuniké, 2020 2021-02-24 

 

Avlämnande av bokslutskommuniké 
Stockholm, den 24 februari 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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