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ÅRET I KORTHET

Q1

Q3

JANUARI-MARS

JULI-SEPTEMBER

Stratigiska ordrar

Företaget meddelade att fyra
strategiskt viktiga order av
produkterna NEWTON och
DOMINION säkrats till ledande
nordeuropeiska aktörer.

Första produktserien klar

Företaget slutlevererade den
första produktionsserien av
NEWTON och DOMINION.

Eurovision Song Contest

Företaget säkrade två nya
order från NEP Sweden av
NEWTON och DOMINION för
användning under Eurovision
Song Contest.

Malibu Boats utvärderar
NEWTON

Bolaget och lyxbåtstillverkaren Malibu Boats från USA
utvärderar NEWTON i reklamfilmsprojekt.

Q2

Q4

APRIL-JUNI

OKTOBER-DECEMBER

Försärkt ledningsgrupp

Bolaget rekryterade en erfaren CFO, Anna-Lena Rahm,
som har lång erfarenhet från
verksamhetsstyrning, operativ
ledning och projektredovisning i listade och internationellt verksamma tillväxtbolag.

FAA tillstånd i USA

Det amerikanska dotterbolaget inhämtar flygtillstånd av
amerikanska luftfartsmyndig-
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Övertecknad emission

Bolaget genomförde en företrädesemission om 12,4 Mkr
som blev övertecknad.

heten FAA att bedriva flygningar i kommersiellt syfte
med produkten AERIGON.

Rekrytering inom Marknad

Bolaget rekryterade en erfaren Marknad- och Kommunikationsansvarig, Ina Nehr, som
har lång erfarenhet av strategiskt marknads- och kommunikationsarbete i listade och
internationellt verksamma tillväxtbolag.
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Marknadsnärvaro i USA

Bolaget medverkar vid två
stora branschmässor; North
American Broadcasters Conference (NAB) i Las Vegas,
USA samt CineGear i Hollywood, Los Angeles.

Ny styrelseledamot

Vid bolagets ordinarie årsstämma valdes Rolf Schytt,
VD CybAero, in som ny ledamot i Intuitive Aerials styrelse.

Prestigeorder

Bolaget erhåller NEWTONorder från det tyska bolaget
Professional Motion Technology GmbH, (PMT).

Workshop i Kenya

Bolaget
genomför
en
workshop på Kenyas största
universitet Kenyatta i Nairobi.
Totalt anmälde sig 570 deltagare till eventet.

Export lån från ALMI

Bolaget erhåller ett exportlån
på 5 miljoner kronor från ALMI
Företagspartner för ökade
satsningar mot internationella
marknader.

The Fourth Phase

AERIGON gör succé i Travis
Rice´s senaste snowboardfilm
”The Fourth Phase”.

Leverantörsavtal med BBC

Bolaget erhåller order och
tecknar leverantörsavtal med
det brittiska publicservie bolaget BBC.

BBC

Den brittiska enheten för naturfilmer, BBC Natural History
Unit utvärderar NEWTON inför kommande inspelningar av
högprofils dokumentärer.

Order till NRK

Bolagets erhåller strategisk
order på två NEWTON-system till det norska publicservice bolaget NRK.

Ny styrelseordförande

Bolagets styrelse utser ledamot Peter Ahlgren till ny
styrelseordförande.
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VD HAR ORDET

Under året har Intuitive Aerials målsättning att bli marknadsledande i
europa inom stabiliserade kamerasystem stärkts. Våra satsningar inom
utveckling och marknadsintroduktion av bolagets produkter har fått
genomslag och resulterat i en fördubbling av omsättningen 2016.

Ny strategi stärker bolaget

Året 2016 har inneburit en strategiförskjutning avseende våra produkter, från att tidigare haft fokus på
vår multirotor- helikopter AERIGON till ökat fokus på
vårt gyrostabiliserande kamerahuvud NEWTON. Produkten har fått ett väldigt bra mottagande på marknaden. Intresset för Bolagets produkter märks även i
sociala medier.

“2016 var ett händelserikt
och viktigt år för bolaget”
ROBIN KAHLBOM, VD

Våra produkter

Produkterna som vi lanserade under 2015, NEWTON
och DOMINION, stod för en betydande del av bolagets omsättning under 2016. Produkterna låg helt rätt
i tid och bolaget fick ett mycket positivt gensvar från
både nya och potentiella kunder vilket stärkte vår position på en krävande marknad.

NEWTON

Under 2016 sålde bolaget 24 NEWTON, varav över 90
procent levererades på den europeiska marknaden.
Detta kan förklaras av att vi tidigt fick ett antal strategiskt viktiga kunder och referensproduktioner under
början av året som varit avgörande för framgången.
Medverkan i produktioner med högt referensvärde,
som exempelvis Eurovision Song Contest, skapar tillit
till våra produkter och en ökad efterfrågan.
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AERIGON

Bolagets drönare AERIGON håller idag en mycket hög
kvalitet och har fortfarande marknadens bästa prestanda. AERIGON är mycket uppskattad av de kunder som använder den idag i sina produktioner. Under
året har vi sett en fortsatt användning och efterfrågan
för produkten. AERIGON har bland annat medverkat
i en mängd uppmärksammade produktioner, där kvalitetskraven är mycket höga. Den har bland annat används vid inspelningen av Steven Spielberg kommande långfilm- Ready Player One.
Drönarbranschen genomgår en snabb teknisk utveckling och långsiktigt bedöms drönarbranschen
ha väldigt stor potential. Regulatoriska hinder håller dock tillbaka
försäljningsvolymerna. Marknaden befinner sig i en utvecklingsfas och kunskapen om vad man kan göra med drönare inom bland
annat film-, tv- och reklamproduktion behöver utvecklas och breddas hos användarna.
Den långsiktiga satsningen på AERIGON fortsätter
via ökad marknadsbearbetning och behovsdriven utveckling.

Nya applikationsområden

Vi har under året märkt av en kraftigt ökad använd
ning av räls- och torn-baserade system inom marknaden för TV och Broadcast. Bolagets produkt NEWTON har här blivit mycket populär för an
vändning
inom underhållning, sport och eventproduk
tioner.
Inom dessa applikationer höjs systemprestandan med
avsevärt förbättrad bildkvalitet och högre dynamik i
kamerarörelserna.

Under andra halvåret såg vi även en ökande trend för
användning på vajer-baserade system för drönar-lika
bilder i arenor och över folksamlingar.
Marknaden för exempelvis reklamfilm, spel
film och
drama bedömer bolaget också kommer efterfråga
mer applikationer med kameraupphängning på olika
typer av fordon.

kryterat inom logistik och inköp för mer ekonomisk
hantering av lager och inköp. Med den stärkta organisationen har vi tagit ytterligare ett steg i vår
pågående resa till att bli ett renodlat industriellt företag.

Framtidsutsikter

Kamerainstallationer på fordon, fram
för allt båt, är
tekniskt mycket krävande eftersom kameran utsätts
för konstanta rörelser och höga accelerationer. Bolagets kärnteknologi står sig här stark med mark
nadsledande prestanda och vi ser goda möjligheter
för expansion inom detta applikationsområde.

Bolaget går nu in i en ny fas. Vi ser att vi har en kraftigt
växande kundbas med varumärkesstärkande referenser med nöjda och stolta kunder. Vår organisation är
förstärkt och ett flertal rekryteringar pågår. Vi ser
också ett ökat intresse för våra produkter inom flera nya applikationsområden. Tillsammans skapar det
fram
tidstro och ut
sikter om kommande tillväxt och
framgångar för bolaget.

Förstärkt organisation

Linköping 2017-05-12

Bolagets organisation har förstärkts med ett antal
nytillsatta ledande befattningshavare, bland annat
ny ekonomichef, produktionschef samt en marknad- och kommunikationsansvarig. Vi har även re-

Robin Kahlbom
VD, Intuitive Aerial AB
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VERKSAMHETEN

Intuitive Aerial AB är ett svenskt, Linköpingsbaserat företag som utvecklar
och tillverkar det gyro-stabiliserade kamerahuvudet NEWTON, drönaren
AERIGON samt kontrollenheten DOMINION för den professionella film- tv
och reklambranschen.

Om bolaget

Intuitive Aerial utvecklar, tillverkar och marknadsför
professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner.
Bolaget erbjuder NEWTON ® , ett stabiliserat kamerahuvud som motverkar de skakningar och vibrationer
som uppstår när en kamera hanteras. NEWTON har
stor potential inom flera olika marknadssegment och
kan monteras på ett flertal applikationer som är i rörelse som till exempel båt, bil, motorcycklar och skotrar.
Andra applikationer kan vara kranar, räls, wire-system,
jib-armar med mera.
AERIGON ® är bolagets multirotorhelikopter som är
anpassad för att flyga kameror för professionellt bruk.
AERIGON är den första professionella flygande kameraplattformen skräddarsydd för film- och TV-produktioner med prestanda och precision som krävs för
filmning med moderna HD- och UltraHD-kameror.
Med marknadsledande lastkapacitet kan filmare idag
använda AERIGON tillsammans med i stort sett alla
moderna produktionskamerar.
DOMINION är den egenutvecklade kontrollenheten
som styr NEWTON- och AERIGON-systemen.

Produktion

Intuitive Aerial har vidareutvecklat en process för att
kvalitetssäkra produkterna vid tillverkningen. Bolaget
beställer komponenter, producerar och slutmonterar
produkterna i egna lokaler. Detta ger bolaget en god
möjliget att styra tillverkningen och optimera resurserna vilket möjliggjort kortare leveranstider.

AFFÄRSIDÉ
Intuitive Aerial skall vara den ledande
innovatören och tillverkaren av
förstklassiga fjärrstyrda gyrostabiliserande kamerastativ och
flygande kamerariggar för
professionella film- och
broadcastföretag världen över.

Forskning och Utveckling

Företaget har under året vidareutvecklat produkten
NEWTON för att möta marknadens ökade krav på
kamerastabilisering och sensorteknologi. Bolaget
har även utvecklat ett flertal kvalificerade tillbehör
till NEWTON vilka gör produkten ytterligare konkurrenskraftig på marknaden samt även ökar produktens stabiliseringsprestanda.
Under året har även en omfattande uppgradering av
AERIGON utvecklats för ökad prestanda och driftsäkerhet.
Det löpande arbetet kring bolagets utveckling av produktionsverktyg, produktionsrutiner och kvalitetsprocesser för att säkerställa leveranskapacitet och
kvalitetssäkring har fortskridit under året.

VISION
Intuitive Aerial skall vara branschledande av högkvalitativa
stabliliseringsprodukter inom
den professionella
film- och tv världen.

Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på
avancerad reglerteknik, möjliggör bolagets produkter
kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från
luften som på marken. Systemen har använts i en rad
storskaliga film- och TV-produktioner såsom Eurovision Song Contest, James Bond SPECTRE, Disneys
Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och
flera naturdokumentärer från BBC.
Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är
listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari
2015.
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VERKSAMHETEN

Omsättning och Resultat

Nettoomsättningen för 2016 var 9 580tkr (4 818 tkr)
vilket innebär en kraftig ökning i jämförelse med
föregående år. Detta är ett tydligt resultat av de
satsningar bolaget genomfört avseende produkterna NEWTON och DOMINION.
Resultatet efter skatt uppgick till -8 846 tkr (-12 315
tkr). Totalt har kostnadsmassan minskat som en
direkt följd av de kostnadsbesparingar och förändrade arbetssätt som initierades under året.

Investeringar

Under perioden uppgick bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar till 1 455 TSEK (2 211 TSEK).
Av investeringarna utgörs aktivering av utvecklingskostnader 892 TSEK (1 377 TSEK).

Anställda

Intuitive Aerial hade 12 anställda vid utgången av
2016.

Eget kapital

I början av 2016 genomfördes en företrädesemission med tillhörande överteckningsemission om 12,4
MSEK.

Bolagets aktie

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
Stockholm. Antal aktier vid årets början uppgick till
4 466 094 stycken. I mars genomfördes en nyemission varav 2 072 937 stycken nya aktier gavs ut.
Antal aktier vid periodens slut (2016-12-31) uppgick till
6 539 031 stycken.
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STRATEGIER
Intuitive Aerial AB har under året genomfört en genomlysning av
bolagets strategi och finansiella mål. Intuitive Aerial kommer framledes att öka satsningen på det gyro-stabiliserade kamerasystemet
NEWTON.
Genom den nya strategin tar Intuitive Aerial sikte på
att bli europeiskt marknadsledande inom fjärrstyrda
kamerasystem. Den långsiktiga satsningen på AERIGON fortsätter via ökad marknadsbearbetning och
behovsdriven vidareutveckling.
Bolaget har även för avsikt att starta tjänsteverksamhet i egen regi med AERIGON, då antalet potentiella
uppdrag inom drönarapplikationer är under kraftig
tillväxt. Därigenom skapas möjligheter för att tidigt
identifiera nya affärsområden och innovationer samt
bidra till marknadens utveckling.
Den nya strategin utgår i huvudsak från tre strategiska områden för tillväxt: europeiskt marknadsledarskap med internationell expansion, kostnadseffektiv
paketering av befintlig kärnteknologi-plattform med
produktserier samt införandet av drönartjänster för
marknadsutveckling och identifiering av ytterligare
affärsområden.

Nya finansiella mål

Under året 2016 bestod en klar majoritet av bolagets
försäljning av produkten NEWTON. Intuitive Aerial
sålde under året 24 NEWTON-system, detta trots
mycket begränsade försäljningsresurser och där VD
enkom stod för 95 procent av denna försäljning, och
med NEWTON som helt ny produkt på marknaden.
Rekrytering av ytterligare exportsäljare har påbörjats tillsammans med parallell bearbetning av internationella försäljningspartners. Det bedöms som rimligt
att försäljningsutfallet kommer öka till minst 45 system under 2017, vilket motsvarar break-even nivån för
bolagets nuvarande kostnadsmassa.
Målsättningen är att bolaget senast år 2020 ska nå en
årlig omsättning på 80 – 90 miljoner kronor med en
rörelsemarginal (EBIT) på minst 15 procent. Styrelsen
bedömer att detta är ett realistiskt mål, men att det
kräver en breddning av NEWTON-systemet till fler
produktvarianter för olika applikationsområden.

Bakgrund till ökat fokus för NEWTON

NEWTON ger ökad marknadspotential

NEWTON har stor potential inom flera olika
marknadssegment och kan monteras på ett flertal applikationer som är i rörelse, till exempel från båt, bil,
motorcyklar och skotrar. Andra applikationer kan vara
kranar, räls, wire-system, jib-armar med mera.

För att möta en ökad efterfrågan på marknaden kommer bolaget därför ta fram två ytterligare produktvarianter av NEWTON för nya applikationsområden
med marknadsintroduktion under 2018. De nya produktversionerna bedöms väsentligt öka försäljningspotentialen för NEWTON.

Både NEWTON och AERIGON bygger på samma
kärnteknologi, det vill säga avancerad programvara,
algoritmer och teknik för att detektera rörelser, styra
och gyro-stabilisera kameror i realtid.

Bolaget har sålt NEWTON till flera professionella och
strategiskt viktiga kunder, till exempel det norska public service-bolaget NRK, brittiska BBC, Professional
Motion Technology GmbH (PMT), samt NEP Sweden,
som tillhör världens största leverantör av teknik och
tjänster för TV, media och eventproduktion. NEWTON
har använts i flera större och inflytelserika TV-produktioner, till exempel Eurovision Song Contest, The
Voice, X-Factor, Melodifestivalen och ett antal globalt
uppmärksammade sport-evenemang.
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Satsning på uthyrningsverksamhet

Drönarbranschen genomgår en snabb teknisk utveckling och långsiktigt bedöms drönarbranschen ha
väldigt stor potential. Regulatoriska hinder håller dock
tillbaka de stora försäljningsvolymerna. Marknaden
befinner sig i en utvecklingsfas och kunskapen om
vad man kan göra med drönare inom bland annat
film-, tv- och reklamproduktion behöver utvecklas
och breddas hos användarna.

Gensvaret från bolagets kunder har varit mycket positivt och bolagets produkter har tagit en position på en
krävande marknad.

Bolagets helikoptersystem AERIGON håller hög kvalitet, har marknadens bästa prestanda och är uppskattad av kunderna.

NEWTON har ungefär samma försäljningspris som
AERIGON och samma bruttomarginal, men betydligt
större försäljningspotential i det korta till medellånga perspektivet. NEWTON kräver kortare upplärningsprocess samt kortare beslutstid för kunden och
är därmed lättare att sälja. Framför allt är NEWTON
betydligt enklare att sälja via distributör och bedöms
kunna nå större försäljningsvolymer snabbare.

Intuitive Aerial märker ett starkt ökat intresse för att
kunna hyra bolagets helikoptersystem. Bolaget avser
därför att under våren 2017 möta denna efterfrågan
med ett nytt affärsområde för tjänsteuppdrag med
försiktig allokering av kapital och resurser för att hålla
risknivån på en rimlig nivå.

NEWTON fungerar också som “ambassadör” för
AERIGON och kan därför på sikt öka försäljningen
av AERIGON. Sammantaget är det därför logiskt att
satsningen på försäljning och vidareutveckling av
NEWTON ökar i det närmaste perspektivet.
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En försiktigt beräknad marknadspotential för bolagets befintliga version av NEWTON bedöms uppgå
till minst 150 system per år.

Ett viktigt skäl till att starta uthyrningsverksamhet är
att hjälpa potentiella kunder som vill testa att använda drönare i sin verksamhet. Vidare innebär uthyrningsverksamhet att Intuitive Aerial får ökad kompetens om kundens verkliga behov, vilket kan återföras
till den egna produktutvecklingen.
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VÅRA PRODUKTER

NEWTON är företagets produktserie

av gyro-

stabiliserade kamerahuvuden för systeminstallationer
och är baserade på företagets egenutvecklade
stabilisering- och sensorteknologi.
NEWTON används primärt inom TV-inspelningar,

Intuitive Aerial levererar och erbjuder lösningar som är helt anpassade
för den professionella mediebranschen.

livesändningar

samt

film

och

reklamfilms-

sammanhang för att behålla en av kameramannen
vald kamerariktning och få bort de skakningar och
vibrationer som uppstår när kranar, rälssystem,
vajersystem eller fordon sätts i rörelse.

Den egenutvecklade kamerastabiliseringen bygger
på avancerad reglerteknik baserad på sensordata
från elektroniska gyron, accelerometrar och magnetometer vilket ger möjlighet för kreativt och intuitivt skapande.
NEWTON och AERIGON bygger på samma kärnteknologi, det vill säga avancerad programvara, algoritmer och teknik för att detektera rörelser, styra
och gyro-stabilisera kameror i realtid.
Kunderna för NEWTON och AERIGON har i grund
och botten samma behov av stabiliserande kameralösningar för sin film- och tv-produktion. NEWTON
används vid filmningar med utrustning på marken
och AERIGON möjliggör filmande från luften.

Produkterna är designade från grunden för att användas på stora fillminspelningar och kan hantera
en förstklassig kamerautrustning, utan kompromisser på bildkvalitet.
DOMINION är en bärbar styrenhet som gör det möjligt för kameraoperatörena att styra kamerarörelser, fokus och andra kamerainställningar på NEWTON och AERIGON under använding.

AERIGON

är

obemannade

luftfartyg

företagets
och

produktserie

av

gyro-stabiliserande

kamerahuvuden för flygande applikationer baserade
på företagets egenutvecklade stabilisering- och
sensorteknologi. AERIGON har en hög lyftkapacitet

Produkterna tas fram i en kontrollerad tillverkningsprocess och levereras tillsammans med ett paket
av stödprodukter, tillbehör, utbildning och assistans
med certifering i enlighet med nationella bestämmelser världen över.

och används primärt inom film, reklamfilm och
direktsändningar av TV för att åstadkomma nya,
innovativa kameraförflyttningar och spara kostnader
genom

att

ersätta

traditionella

metoder

som

exempelvis fullstora helikoptrar och kranar.

Intuitive Aerials produkter utgör det absoluta
toppsegmentet av produkter avsedda för digital
filmning via fjärrstyrda kamerasystem.

AERIGON har bland annat används under inspelning
av produktioner som James Bond Spectre, Mission
Impossible Rouge Nation och BBC Return of Africa’s
Giant Killers.

DOMINION är företagets produktserie av styrenhet för fjärrstyrning av kamerahuvden och är baserad på företagets egenutvecklade operativsystem för
styrenheter. DOMINION används både till NEWTON
och AERIGON för att styra riktningen på kamerahuvudet och kontrollera tredjepartsutrustning som exempelvis kameror och objektiv.
DOMINION har ett användarvänligt gränssnitt, stor
möjlighet till användaranpassning och erbjuder robust uppkoppling och styrning både trådlöst och
över kabel.
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AKTIEN

Intuitive Aerial AB, med organisationsnummer 556819-1984, är ett
publikt svenskt aktiebolag och bedriver sin verksamhet enligt denna
associationsform, vilket regleras av aktiebolagslagen. Bolaget bildades
år 2010 och har sitt säte i Linköping.

Anslutning till Euorclear

Bolaget har avstämningsförbehåll i bolagsordningen,
vilket innebär att Bolagets aktier ska vara registrerade
i ett avstämningsregister enligt Lag (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och
dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear (tidigare VPC) som central värdepappersförvaltare
och clearingorganisation.
Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan
transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg,
genom registrering i VP-systemet av behöriga banker
och andra värdepappersinstitut.

Aktiens utveckling

Intuitive Aerials B-aktie är sedan den 13 januari 2015
listad på First North med kortnamn (”ticker”) INTU.
Handelsposten är 1 aktie.
Under de senaste tolv månadernas handel har omsättningen uppgått till i genomsnitt 13 600 aktier per
handelsdag med en genomsnittskurs på 4,70 kronor,
vilket motsvarar en daglig omsättning på 64 000 kronor (254 handelsdagar).
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Aktier och aktiekapital

Aktierna i Intuitive Aerial är denominerade i svenska
kronor och har emitterats i enlighet med svensk rätt,
och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna
kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som
anges i Aktiebolagslagen (2005:551).
Intuitive Aerial har totalt 6 539 031 aktier. Samtliga
aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar, vinst, utdelning och eventuellt överskott vid likvidation. Totalt
uppgår aktiekapitalet till 1 177 026 kronor.
Enligt Bolagets nuvarande bolagsordning, vilken antogs på extra bolagsstämma den 26 januari 2017, får
antalet aktier i Bolaget uppgå till lägst 5 000 000
stycken och till högst 20 000 000 stycken.
Aktiekapitalet får uppgå till lägst 900 000 kronor och
till högst 3 600 000 kronor.

Ägarförteckning per den 31 december 2016
Aktieägare
Jonas Lindqvist
ALMI Invest AB
ALMI Invest Östra Mellansverige AB
Blue Carrot AB (Mårten Svanfeldt)
AVANZA Pension
KEMC AB (Kenth Ericson)
Torkel Danielsson
LEK AB (Leif Erlandsson)
Handelsbanken LIV
Robin Kahlbom (privat och via bolag)
TP Games AB (Tommy Palm)
Björn Hansson
Robert Forchheimer
Övriga ägare
Totalt

Antal aktier
763 750
520 825
375 000
331 025
310 461
243 565
148 325
132 720
105 000
89 050
83 325
65 391
62 475
3 308 119
6 539 031
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%
11,7
8,0
5,7
5,1
4,8
3,7
2,3
2,0
1,6
1,4
1,3
1,0
1,0
38,7
100,0
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Årets resultat

Balanserat resultat

4 466 094
4 326 559
-2,76
-2,85

Övrigt tillskjutet
kapital

6 539 031
6 072 620
-1,35
-1,46

Belopp i KR
2016-12-31
Belopp vid årets ingång
Nyemission

803 897

20 986 983

373 129

9 703 044

Värde av anställdas tjänstgöring

-12 314 961

72 850

Årets aktiverade utvecklingskostnader

892 512

-892 512

Disposition enligt beslut av årets årsstämma
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

-6 965 008

-12 314 961

12 314 961

0

0

-8 846 362

892 512 30 690 027

-20 099 631

-8 846 362

0
1 177 026

0

MODERBOLAGET
Förändring av eget kapital
2015

2014

2013

2012

9 131
-7 548
15 234
11
44
-48
-114

4 293
-10 796
12 032
10
33
-88
-268

5 107
-4 281
5 054
14
10
-83
-882

2 282
-1 800
4 346
6
31
-41
-132

362
-408
1 867
4
2
-22
0

Belopp i KR
2016-12-31
Belopp vid årets ingång
Nyemission

Antal aktier vid periodens slut, st
6 539 031 4 466 094
Genomsnittligt antal aktier, st
6 072 620 4 326 559
Resultat per aktie, kr
-1,35
-2,76
Reslutat per genomsnittligt antal aktier, kr
-1,46
-2,85

Årets resultat

2016

Balanserat resultat

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet, %
Avkastning på totalt eget kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

4 818
-12 315
11 056
11
23
-111
-490

Övrigt tillskjutet
kapital

MODERBOLAGET

9 580
-8 846
12 497
12
31
-69
-232

Fond för utvecklingskostnader

Antal aktier vid periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Reslutat per genomsnittligt antal aktier, kr

2015

Aktiekapital

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet, %
Avkastning på totalt eget kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

2016

Aktiekapital

KONCERNEN

Fond för utvecklingskostnader

KONCERNEN
Förändring av eget kapital

FLERÅRSÖVERSIKT

803 897

20 986 983

373 129

9 703 044

Värde av anställdas tjänstgöring

-10 796 165

72 850

Årets aktiverade utvecklingskostnader

892 512

-892 512

Disposition enligt beslut av årets årsstämma

-10 796 165

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

-6 965 008

1 177 026

-

10 796 165

-

-

-7 548 126

892 512 30 690 027

-18 580 835

-7 548 126

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad förlust

-18 580 835

Överkursfond

30 690 027

Årets resultat

-7 548 127
4 561 065

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres 4 561 065.
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Koncernens och moderbolagets resultat och
ställning i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i KR
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning,
färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Not

0

2

0

KONCERNENS BALANSRÄKNING
Tillgångar
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

9 580 489

4 818 033

2 230 254
889 234
683 659
13 383 636

367 491
1 050 618
14 444
6 250 586

-6 773 696
-6 421 409
-7 433 682

-4 502 865
-6 868 681
-6 086 252

-1 230 309
-340 112
-22 199 208
-8 815 572

-892 754
-18 350 552
-12 099 966

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster

3
4
0
0

251 781
-282 571
-30 790
-8 846 362

1 308
-216 303
-214 995
-12 314 961

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

0
o
0

-8 846 362
0
-8 846 362

-12 314 961
0
-12 314 961
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Belopp i KR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier verktyg och installationer
Finansiella tillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Not

3 472 095

3 654 845

1 158 021

750 822

110 582
4 740 698

109 817
4 515 484

4 653 445
303 769
309 889

2 404 370
153 282
855 615

2 224 907
232 774
94 131

1 426 054
525 761
161 094

-62 913

1 014 322

7 756 000
12 496 698

6 540 498
11 055 982

6

9

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2015-12-31

5

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Förskott till leverantör

Kassa och bank
Kassa och bank

2016-12-31

13

0
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Eget kapital och skulder
Belopp i KR
Eget kapital
Aktiekapital (6 539 031 st)
Fond för utvecklingskostnader
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel, inkl årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar

Not

0

2016-12-31

2015-12-31

1 177 027
892 512
30 690 027
-28 945 993
3 813 572

803 897
20 986 983
-19 279 969
2 510 911

263 374

300 000

Belopp i KR
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

4 616 570

0
0

1 086 138
424 209
1 054 760
331 125
906 949
12 496 698

663 958

496 290
1 312 600
1 940 943
3 177 436
653 844
11 055 982

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

26

INTUITIVE AERIAL | ÅRSREDOVISNING 2016

Not

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

0

-8 815 572
1 266 535
251 781
-282 571

-12 099 966
1 192 754
1 308
-216 303

-7 579 827

-11 122 207

-1 853 835
-798 853
359 951
-886 183
-3 481 597
-14 240 343

-2 804 017
-1 339 870
233 852
1 224 272
2 895 251
-10 912 719

-892 512
-562 248
-765
-1 455 525

-1 377 461
-833 764
-109 817
-2 321 042

14 340 679

0

10 076 173
5 000 000
-457 540
14 618 633
-1 077 235

0

1 014 322
-62 913

350 953
1 014 322

10

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

0

0
0

0

-443 549
13 897 130
663 368
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KR
Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning,
färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Not

0

2

0

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Tillgångar

2016-01-01
2016-12-31
9 130 679

2015-01-01
2015-12-31
4 293 249

2 230 254
889 234
683 659
12 933 826

367 491
1 050 618
14 444
5 725 802

-6 782 447
-5 412 675
-6 685 619

-4 215 099
-5 860 893
-5 346 832

-1 230 309
-340 112
-20 451 162
-7 517 336

-892 754
-16 315 578
-10 589 776

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3
4
4

251 781
-282 571
-7 548 126

423
-206 812
-206 389

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

0
6
0

-7 548 126
0
-7 548 126

-10 796 165
0
-10 796 165

Belopp i KR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Not

2016-12-31

2015-12-31

5

3 472 095

3 654 845

6

1 051 840

750 822

7
8
9

120 304
3 022 697
110 582
7 777 518

116 581
1 890 760
109 817
6 522 825

4 634 623
303 768
309 889

2 404 370
153 282
855 615

2 025 706
232 773
94 131

528 094
525 761
161 094

-144 276

880 510

7 456 614
15 234 132

5 508 726
12 031 551

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Förskott till leverantör
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Eget kapital och skulder
Belopp i KR
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (6 539 031 st)
Fond för utvecklingskostnader
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Not

2016-12-31

1 177 026
892 512

0

10
0

0

0
0
0

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

2015-12-31

803 897
-

30 690 027
-18 580 835
-7 548 127
6 630 603

20 986 983
-6 965 008
-10 796 165
4 029 707

263 374
263 374

300 000
300 000

4 616 570
4 616 570

1 086 138
424 209
968 691
90 702
246 896
906 949
3 723 585
15 234 132

663 958
663 958

496 290
907 693
1 892 985
33 189
3 185 176
522 553
7 037 886
12 031 551

Belopp i KR
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Not

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

0

-7 517 336
1 193 683
251 781
-282 571

-10 589 776
1 192 754
423
-206 812

-6 354 443

-9 603 411

-1 835 013
-1 497 614
-2 907 005
-924 294
359 951
-13 158 418

-2 804 017
-441 910
-1 656 908
1 178 178
2 398 118
-10 930 017

-892 512
-456 067
-1 136 425
-2 485 004

-1 377 394
-833 764
-226 398
-2 437 556

0

10 076 173
5 000 000
-457 540
14 618 633
-1 024 789

14 340 679
-443 549
13 897 130
529 557

0

880 510
-144 279

350 953
880 510

0

0
0

0
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs, där anskaffningskurs
används. Kursdifferenser på rörelsefordringar och
rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas
bland finansiella poster.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten
som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som
är förknippade med ägandet av varan har överförts
från företaget till köparen. Avsättningar görs för de
risker för intäktsreduktioner som kvarstår genom att
koncernen och moderbolaget tillämpar garantivillkor.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas
till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det
beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Förändring av koncernens sammansättning
Koncernens sammansättning är oförändrad jämfört
med föregående år.
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på
annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska
fördelar.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i
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koncernredovisningen från och med tidpunkten för
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över
dotterföretaget.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster
elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar
ett nedskrivningsbehov.
Förändring av intern nettoomsättning samt internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i
resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurs
under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer
redovisas direkt i eget kapital.

Forskning och utveckling

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I redovisningen
tillämpas aktiveringsmodellen för internt upparbetade immateriella tillgångar. Avskrivningar görs linjärt
över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden
för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter läggs
till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation
och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för alla typer av
materiella tillgångar. Avskrivningstiden för materiella
anläggningstillgångar uppgår till fem år.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande
livslängd.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid
hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och
skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
Anläggningstillgångar

% per år

Immateriella anläggningstillgångar

20

Materiella anläggningstillgångar

20

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med
reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument
som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och
låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och företaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller
på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta
som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som
ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från
det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas
och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då
en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då
en samtida avyttring av tillgången och reglering av
skulden avses ske.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts
för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om
värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.
Leasing - leasingtagare
Koncernen redovisar all finansiell leasing som finansiell. Moderbolaget redovisar samtliga leasingavtal,
såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som
en kostnad linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulagret, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats.
I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och
skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid
värdering har inte hänsyn tagits till kapacitetsutnyttjande.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Skatt

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns
en legal rätt till kvittning.

åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i
takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.
Pensioner
Under räkenskapsåret har avtal med Länsförsäkringar
tecknats gällande personalens tjänstepensioner.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt,
redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas
direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är
sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid
framtida beskattning.

Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har en aktierelaterad ersättningsplan där
koncernen erhåller tjänster från anställda och som
vederlag utger Intuitive Aerial AB egetkapitalinstrument i form av aktieoptioner till de anställda. Det
totala belopp som ska kostnadsföras redovisas i resultaträkningen som en personalkostnad och i eget
kapital i posten Övrigt tillskjutet kapital, fördelat över
intjänandeperioden.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser, såsom
garantireparationer, gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår
och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till
den tidpunkt då de ska infrias.

När en bedömning ändras för hur många egetkapitalinstrument som kommer att tjänas in, redovisas
denna avvikelse i resultaträkningen i den period den
ändrade bedömningen görs. De sociala avgifter som
uppkommer på tilldelningen av aktieoptioner redovisas som en personalkostnad och en skuld. Efterföljande omvärderingar redovisas i resultaträkningen.

Ersättningar till anställda

Kassaflödesanalys

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön,
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro,
sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal
eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda
avgifter till ett annat företag och har inte någon legal
eller informell förpliktelse att betala något ytterligare
även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men
före extraordinära intäkter och kostnader.

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
balansomslutningen.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat
eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
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Not 2

Not 5

Koncernen

Koncernen och Moderbolaget

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda per land
Sverige
USA
Totalt

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

11

9

1

1

12

10

Moderbolaget
Medelantalet anställda per land

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Sverige

11

9

Totalt

11

9

Belopp i KR

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden

5 376 309

3 998 915

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-1 721 464

-921 761

-1 075 262

-799 703

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Koncernen

Koncernen

-2 796 726

-1 721 464

3 472 095

3 654 845

2016-12-31

2015-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Övriga ränteintäkter

251 781

1 308

Totalt

251 781

1 308

Belopp i KR anställda per land
Ingående anskaffningsvärden

859 961

26 197

Inköp

751 077

833 764

Försäljning/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moderbolaget

Ingående avskrivningar
2016-01-01

2015-01-01

Belopp i TKR anställda per land

2016-12-31

2015-12-31

Övriga ränteintäkter (varav koncern intern del)

251 781 (0)

423 (0)

251 781

423

Totalt

5 376 309

Årets avskrivningar

Not 6

Belopp i KR anställda per land

1 377 394

6 268 821

Ingående avskrivningar

Not 3

Ränteintäkter och liknande resultatposter

892 511

Försäljningar/utrangeringar

-270 974

0

1 340 064

859 961

-109 139

-16 155

82 143

0

Årets avskrivningar

-155 047

-92 984

Utgående ackumulerade avskrivningar

-182 043

-109 139

Utgående redovisat värde

1 158 021

750 822

2016-12-31

2015-12-31

859 961

26 197

Inköp

644 896

833 764

Försäljning/utrangeringar

-270 974

0

1 233 883

859 961

-109 139

-16 155

82 143

0

Not 4

Räntekostnader och liknande resultatposter

Moderbolaget

Koncernen

Belopp i KR anställda per land
2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

Övriga räntekostnader

-282 571

-216 303

Totalt

-282 571

-216 303

Belopp i KR anställda per land

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Moderbolaget
Belopp i KR anställda per land
Övriga räntekostnader (varav koncern intern del)
Totalt
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2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

-282 571 (0)

-216 303 (0)

-282 571

-206 812

Årets avskrivningar

-155 047

-92 984

Utgående ackumulerade avskrivningar

-182 043

-109 139

1 051 840

750 822

Utgående redovisat värde
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Not 7

Not 10

Moderbolaget

Koncernen och Moderbolaget

Andelar i koncernföretag

Avsättningar

Belopp i KR
Belopp i KR anställda per land
Ingående anskaffningsvärden
Förvärv

2016-12-31

2015-12-31

116 581

0

0

116 581

3 723

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

120 304

116 581

Utgående redovisat värde

120 304

116 581

Omräkningsdifferens

2016-12-31

2015-12-31

Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång

300 000

0

Årets avsättningar

278 000

300 000

-14 624

0

Under året ianspråktagna belopp
Under året återförda belopp

-300 000

0

263 374

300 000

263 374

300 000

263 374

300 000

Specifika övriga avsättningar
Garantiåtaganden

Not 8

Fordringar hos koncernbolag

Företaget lämnar garanti på sålda varor omfattande ett år från försäljningsdatum. Garantiåtagandet utgör avsättningar för
årets försäljning minus i anspråkstagna garantier.

Moderbolaget
Belopp i KR

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 890 760

0

1 131 937

1 890 760

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 022 697

1 890 760

Utgående redovisat värde

3 022 697

1 890 760

Tillkommande fordringar

Not 11

Ställda säkerheter

Koncernen och Moderbolaget
Belopp i KR anställda per land

2016-12-31

2015-12-31

För egna skulder och avsättningar

Not 9

Företagsinteckningar

Andra långfristiga fordringar

7 800 000

1 200 000

7 800 000

1 200 000

Koncernen och Moderbolaget
Belopp i KR
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar

2016-12-31

2015-12-31

109 817

0

765

23 367

Omklassificeringar

86 450

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

110 582

109 817

Utgående redovisat värde

110 582

109 817
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Not 12

Händelser efter balansdagen
» Vid extra bolagsstämma den 26 januari 2017 godkände
stämman enhälligt styrelsens förslag från 22 december 2016
om att ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordningen.
Stämman beslutade även enhälligt om bemyndigande att
genomföra företrädesemission. Stämman beslutade också
enhälligt om bemyndigande att genomföra riktad emission
i samband med företrädesemission (så kallad överteckningsemission).
» Bolaget har aviserat om att en genomlysning av bolaget
har gjorts, och att en ny strategi och finansiella mål är framtagna.

» Bolaget har aviserat att kapitalanskaffning genom nyemission kommer att genomföras under våren 2017.

»

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial AB om cirka 8,2
miljoner kronor har övertecknats.

Preliminära sammanställningen visar att totala teckningen
uppgår till cirka 8,6 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 105 procent. Av beloppet har cirka 5,1 mnkr
(62 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 3,5 mnkr har tecknats utan företrädesrätt
av cirka 200 tecknare.
Efter emissionskostnader om cirka 1,6 mnkr (varav kostnader
för garantikonsortium cirka 0,35 mnkr) och den del av emissionslikviden som erlagts medelst kvittning (0,2 mnkr) kommer Bolaget netto att tillföras cirka 6,8 mnkr i likvida medel.

Linköping 2017-05-12

Peter Ahlgren

Rolf Schytt

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Kenth Ericson

Leif Erlandsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Robin Kahlbom
Verksällande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Robert Söderlund

Magnus Brändström

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Intuitive Aerial AB
(publ), org.nr 556819-1984
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Intuitive Aerial AB
(publ) för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets
och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dessas finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
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och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/
showdocument/documents/rev_dok/revisors_
ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-

cernredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Intuitive Aerial AB (publ) för år 2016
samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
och koncernens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens ekonomiska situation,
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder

som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet,
är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i
något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/
revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del
av revisionsberättelsen.
Norrköping den 12 maj 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Robert Söderlund
Magnus Brändström
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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STYRELSE

Peter Ahlgren
Styrelseordförande

Kenth Ericson
Styrelseledamot

Leif Erlandsson
Styrelseledamot

Rolf Schytt
Styrelseledamot

Invald i styrelsen: 2015
Född: 1950

Invald i styrelsen: 2014
Född: 1953

Invald i styrelsen: 2014
Född: 1958

Invald i styrelsen: 2016
Född: 1960

Ahlgren driver idag sitt eget bolag Triple 8 AB som
främst jobbar med kinesiska förvärv och investeringar.
Ahlgren har haft ledande internationella roller inom
Alfa Laval, Gambro och Cardo koncernerna och har
även haft VD roller i USA, Hamburg, Hong Kong och
Kina. Ahlgren har också haft flera Ordförandeskap i
noterade teknik bolag samt styrelseuppdrag i USA
och Asien.

Ericson har grundat och drivit flera företag med stark
tillväxt inom främst IT sektorn. Flera har förvärvats
av internationella aktörer. Ericson har lång erfarenhet
av professionellt styrelsearbete i teknikbaserade
företag.

Erlandsson har verkat som delägare och VD i globalt
verksamma teknikföretag som Innovativ Vision AB
och CybAero och besitter en bred internationell
kompetens. Erlandsson har dessutom varit grundare
och delägare inom varierande teknikområden och
arbetat som affärscoach vid inkubatorerna LEAD
och Wahlink i Linköping. Erlandsson är civilekonom i
Internationell ekonomi vid Linköpings Universitet.

Schytt är VD på CybAero AB. Schytt har sedan 2014
varit engagerad i CybAero som operativ chef och
tillförordnad VD. Dessförinnan har Schytt verkat
som operativ chef vid Ocean Modules Sweden AB
(som utvecklar obemannade ubåtar), som VD vid
Expander System Sweden AB (2009-2013), VD
Motalaverken AB (2006-2009) samt VD Animex AB
(2002-2006). Vidare har Schytt arbetat i ledande
befattningar med produktutveckling och produktion
inom olika branscher.

Övriga styrelseuppdrag:
Kentima Holding AB, Ledamot
Redsense Medical AB, Ledamot
Triple 8 AB, VD samt Ledamot
Sweden-China Trade Council (Eko.för), Ledamot

Antal aktier: 30 000
Teckningsoptioner: 15 000 TO 2

Övriga styrelseuppdrag:
Active Partners East Sweden AB, Ordförande
Kemrisk Sweden AB, Ordförande
OnSlip AB, Ordförande
Realtime Embedded AB, Ordförande
RTE Group AB, Ordförande
SCHEMAGI AB, Ordförande
Redig & Partners Management Service AB,
Ordförande
Ledningsbolaget i Skandinavien AB, Ordförande
Maskinia Invest AB, Ledamot
Wematter AB, Ledamot
Cavarosa AB, Ledamot
Cavarosa Wine AB, Ledamot
Kenth Ericson Management Consulting AB,
Ledamot, VD, delägare

Övriga styrelseuppdrag:
Cavarosa AB, Ordförande
Tiny Cloud AB, Ledamot
UCS IT Solutions, Ledamot
Euroforest AB, Ledamot
WoodEye AB, Ledamot

Antal aktier: 152 320 (via bolag och privat)
Teckningsoptioner: 15 000 TO 2

Övriga styrelseuppdrag:
Vendi Diem AB, Ordförande
NGL Vatten & Energiteknik, Ordförande
AWTRAMS AB, Ledamot
CybAero AB, Ledamot
Antal aktier: 2 000
Teckningsoptioner: 0

Antal aktier: 278 853 (via bolag och privat)
Teckningsoptioner: 15 000 TO 2
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LEDNING

Robin Kahlbom

Anna-Lena Rahm

Ina Nehr

Mårten Svanfeldt

Staffan Sjöqvist

Carl Wetterhall

Verkställande direktör

CFO

Marknad & Kommunikationsansvarig

Teknikchef

Produktutvecklingsledare

Produktionschef

Född: 1987

Född: 1970

Född: 1972

Född: 1984

Född: 1987

Född: 1990

Robin Kahlbom har 10 års
erfarenhet inom civil luftfart både
på ledningspositioner och som
pilot. Har tidigare grundat och
drivit ett uppstartsföretag inom
mjukvara. Kahlbom är utbildad
trafikpilot vid Swedish Aviation
Academy. Anställd sedan 2013, VD
från 2014.

Anna-Lena Rahm kommer närmast
från CybAero AB där hon varit
verksam som CFO. Före det innehade
hon samma roll vid Innovativ Vision
AB. Rahm har bred erfarenhet
från verksamhetsstyrning, operativ
ledning och projektredovisning i
listade och internationellt verksamma
tillväxtbolag. Rahm tillträdde tjänsten
i april 2016.

Ina Nehr har varit engagerad i
bolaget sedan juni 2016. Hon
kommer senast från CybAero
AB där hon varit verksam som
Marknad- och Kommunikationsansvarig. Dessförinnan verkade hon
som Ansvarig för Kommunikation
och PR vid statliga
Specialfastigheter Sverige AB. Nehr har
lång erfarenhet av kommunikativt
arbete och ledarskap från bland
annat Saab Combitech DocEye,
tidigare WM-data samt Innovativ
Vision AB.

Mårten Svanfeldt är en av Bolagets
grundare och han har lång
erfarenhet av stora mjukvaruprojekt inom bl.a. datorspel och
realtidssystem i dynamiska team
tillsammans med djupa kunskaper
i modern elektronikkonstruktion.
Mårten har de senaste fem
åren varit ledande för Bolagets
tekniska utveckling inom samtliga
områden. Han har god insyn och
kontakter i sourcing i Östasien.
Mårten Svanfeldt är civilingenjör i
Teknisk Fysik och Elektroteknik vid
Linköpings Universitet.

Staffan Sjöqvist har arbetat
inom Bolaget sedan 2012. Har en
bakgrund inom elektronikdesign
där han arbetat bland annat på
Texas Instruments. Medgrundare
till produktionsbolag inom live-TV.
Sjöqvist har läst civilingenjör inom
elektronikdesign vid Linköpings
Universitet.

Carl
Wetterhall
har
arbetat
på bolaget sedan 2012 med
produktion, utveckling, support
och testning. Pilot för företagets
drönare AERIGON. Wetterhall är
Högskoleingenjör i Maskinteknik
vid Linköpings Universitet.

Antal aktier: 89 050
(via bolag och privat)
Teckningsoptioner: 50 000 TO 2

Antal aktier: 0
Teckningsoptioner: 0

Antal aktier: 760
Teckningsoptioner: 0
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Antal aktier: 0
Teckningsoptioner: 0

Antal aktier: 51 625
(via bolag och privat)
Teckningsoptioner: 15 000 TO 2

Antal aktier: 331 025
(via bolag och privat)
Teckningsoptioner: 15 000 TO 2
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ÖVRIG INFORMATION

Bolaget

Finansiell kalender

Intuitive Aerial AB (publ)
Lokstallsgatan 8
SE-582 73 Linköping

» 2017-05-12
Årsredovisning 2016

Kontaktuppgifter
Telefon: +46 13 99 13 990
E-post: hello@intuitiveaerial.com
Hemsida: www.intuitiveaerial.com

» 2017-06-13
Årsstämma, Linköping

Kontaktpersoner

Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
Telefon: 0730-70 32 02

» 2017-08-30
Halvårsrapport 2017
» 2017-11-03
Kvartalsredogörelse jan-sep 2017
» 2018-02-28
Bokslutskommuniké 2017

Anna-Lena Rahm, CFO
anna-lena.r@intuitiveaerial.com
Telefon: 0706-35 15 60
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