Bokslutskommuniké
januari-december 2017

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

januari-december 2017 Intuitive Aerial AB

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed
avge följande bokslutskommuniké för perioden januari-december 2017.

Q4

•
•
•
•

Perioden januari-december 2017

Nettoomsättningen uppgick till: 5 943 tkr (9 580 tkr)
Rörelseresultatet uppgick till: -11 732 tkr (-8 816 tkr)
Resultat efter skatt uppgick till: -12 440 tkr (-8 846 tkr)
Resultat per aktie uppgick till: -1,24 kr (-1,35 kr )

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. Under 2017 presenterade bolaget en ny
strategi med fokus på marknadsföring och försäljning
av NEWTON-serien.
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.

Intuitive Aerials produkter

®

® är företagets produktserie

DOMINON är företagets produktserie av

AERIGON

kamerahuvuden

kontrollbord för fjärrstyrning av kamera-

av obemannade luftfartyg (drönare)

(gimbaler) för systeminstallationer och

huvuden (gimbaler) och är baserad på

och gyro-stabiliserande kamerahuvuden

är baserade på företagets egenutveck-

företagets egenutvecklade operativsys-

(gimbaler) för flygande applikationer

lade stabilisering- och sensorteknologi.

tem för styrenheter.

baserade på företagets egenutvecklade

NEWTON
av

är företagets produktserie

gyro-stabiliserade

stabilisering- och sensorteknologi.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Januari

Juni

försäljning av det gyrostabiliserade kamerahuvudet
NEWTON och utveckling av nya produktvarianter för
att öka försäljnings- och marknadspotentialen.

japanska Sanwa Pro Light. Ordern är ett resultat av
lanseringen och medverkan vid CineGear mässan.

» Bolaget aviserar ett strategiskifte med fokus på

Februari

» Bolaget erhåller order från svenskt vajer-kamerabolag som leder till användning av NEWTON i Melodifestivalen.

» Det amerikanska vajer-kamerabolaget CondorCam
investerar i ett NEWTON-system.

» Bolaget erhåller en första order på NEWTON C från

Augusti

» Bolaget förstärker organisationen och ökar partner-, försäljning- och marknadssatsningarna genom
rekryteringen av en operativ chef (COO).

September

» En av världens ledande vajerkamerakoncerner, Spidercam, annonserar valet av Intuitive Aerial som leverantör av gyro-stabiliseringsteknik inom sin senaste
produktsatsning, SpiderCam Light.

Mars

» Styrelsen beslutar att genomföra en nyemission
med företrädesrätt med stöd av bemyndigande från
extra bolagsstämma den 26 januari 2017.
» Bolaget säkrar en strategiskt viktig order till östra
USA:s största leverantör av tjänster med fjärrstyrda
kamerasystem, Atlantic Cine Equipment (ACE). Kunden levererar teknik och tjänster till en rad världskända film och tv produktioner som bland annat Oscarsgalan, Golden Globes och Metropolitan Opera.

April

» Bolaget rekryterar två nya medarbetare till sälj- och
marknadsavdelningen.

» Bolaget erhåller ordrar till ett sammanlagt värde

» Bolaget deltar som utställare på IBC-mässan i Amsterdam i syfte att marknadsföra och sälja NEWTON
samt utveckla nätverk av strategiska samarbetspartners.

November

» I samband med extra bolagstämman tas beslut om
genomförandet av en företrädesemission om 12 Mkr
samt överteckningsemission.
» Det ungerska bolaget Special Grip lägger kompletterande order på två NEWTON-system, vilket innebär
att kunden lagt beställningar på tre kompletta system
för motsvarande 1,1 Mkr sedan slutet av september.

» Bolaget annonserar öppningar för samarbete med

» Bolaget erhåller sin tionde order av ett komplett
NEWTON-system i Skandinavien och uppnår därmed
en strategiskt viktig milstolpe i och med det inflytande den skandinaviska marknaden har på de teknikval
som görs inom övriga europa.

två av marknadens största leverantörer av film och
tv-teknik beträffande strategiska partnerskap och
integration av bolagets produkter i samband med
branschmässan NAB i Las Vegas, USA.

» Mediaprofilen Helena Sandermark tar plats som
adjungerad ledamot i Intuitive Aerials styrelse och
tecknar Units i bolagets företrädesemission.

av 0,75 mkr varav ett system för marknadsföring och
försäljning i USA genom tredje part.

Maj

» NEWTON används för direktsändningen av Eurovision Song Contest 2017 i Kiev, Ukraina.
» Bolagets företrädesemission om 8,2 Mkr överteck-

December

» Två NEWTON-system installeras i Globen för användning under direktsändningen av finalen för TV4:s
Idol 2017.

nas. Bolaget tillförs en nettolikvid på cirka 6,8 Mkr.

» Bolaget lanserar NEWTON C, en ny produkt för den

» Företrädesemission om 12,0 Mkr övertecknas.
Bolaget tillförs en nettolikvid på 10,2 Mkr.

professionella reklam- och spelfilmsbranschen i samband med branschmässan CineGear i Hollywood, Los
Angeles.
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VD HAR ORDET

Vi har under året kunnat konstatera en kontinuerligt
ökad användning och därmed marknadsacceptans
av NEWTON i professionella TV-produktionssammanhang. De flesta av våra levererade system finns i
Europa och ungefär 20 procent av användarna finns
i Skandinavien. De skandinaviska länderna utgör storleksmässigt ingen avgörande marknad, men är inflytelserika gällande trender för teknikval på den europeiska marknaden och är därmed strategiskt viktiga.

” VI SER EN TYDLIG

ÖKNING AV
ANTALET ORDRAR
FRÅN BEFINTLIGA
KUNDER”
Robin Kahlbom, VD

Året 2017 inleddes med ett strategiskifte som efterföljdes av viktiga organisationsförändringar inom
Intuitive Aerial. Bolaget har skiftat fokus till det
gyrostabiliserade kamerahuvudet NEWTON från
drönaren AERIGON. Arbetet med att etablera långsiktiga försäljningssamarbeten med ledande företag
i branschen pågår i oförändrad omfattning, även om
det dragit ut något på tiden jämfört med våra bedömningar i samband med den senaste företrädesemissionen. Vi har som mål att kunna presentera ytterligare nyheter gällande samarbetsavtal under första
halvåret 2018. Sammanfattningsvis har 2017 varit en
ekonomisk utmaning och ett arbetsintensivt år som
vi går ur med ökad potential, en starkare organisation
och en tydlig riktning för bolaget framåt.
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Antalet order från den egna uppsökande försäljningsverksamheten minskade under 2017 jämfört med
2016, vilket primärt var en följd av brist på egna säljresurser. Däremot kunde vi under året observera en
tydlig ökning av antalet order från befintliga kunder.
Dessa order utgjorde en tredjedel av bolagets totala
försäljning under 2017, vilket vi ser som ett kvitto på
att vi vunnit våra kunders förtroende. Det visar också
att det finns en potential att genom ökade egna säljinsatser höja affärsvolymen.
Vi har under året satsat på att stärka vår organisation
för att lägga grunden för en ökad internationell för-
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säljning under kommande år. Bolaget rekryterade en
operativ chef med start i augusti vilket under hösten
bidragit till en stärkt ledning och ökad intern effektivisering. Det har frigjort kapacitet från mig som VD att
bedriva ett aktivt försäljningsarbete riktat mot såväl
slutkunder som mot vidareutveckling av strategiska partnerskap. Tillsammans med en ny säljare, som
rekryterades i samband med den i december avslutande av företrädesemissionen, har vi tillfört en betydande kapacitet till bolagets marknads- och försäljningsarbete under 2018. Vid årets slut adjungerades
även Helena Sandermark till bolagets styrelse. Helena
är en svensk mediaprofil som tillför värdefull erfarenhet och ett betydande nätverk i olika länder inom TVoch filmbranschen.
De kostnadsbesparingar som gjordes vid ingången
av 2017 resulterar i att de operativa kostnaderna blev
cirka 20 procent lägre än för 2016. Det förtjänar även
att kommenteras att vi under räkenskapsåret gjort avskrivningar, bland annat relaterade till vårt minskade
fokus på drönarverksamheten. Dessa avskrivningar
som till stor del är av engångskaraktär, har belastat
resultatet med ca 1,2 Mkr.
Under andra halvan av 2017 intensifierade vi utvecklingsarbetet av de nya versioner som kommer lanseras under 2018. Bolagets egenutvecklade gyrostabiliserande teknik erbjuder skalbarhet vid framtagandet
av nya NEWTON-versioner. Vi kan kostnadseffektivt

och med korta ledtider svara på marknadens nya behov. Därmed har vi möjlighet att snabbt ta marknadspositioner för nya applikationer och öka bolagets försäljning av våra nya NEWTON-versioner.
Slutligen vill jag nämna att vi under året mottagit önskemål från våra ägare att öka vår transparens i den
ekonomiska rapporteringen. Bolaget har sedan tidigare valt att inte kommunicera ekonomiska prognoser
till marknaden så vi avser att möta denna efterfrågan
så långt det är görligt genom att bli tydligare med att
kommunicera våra målsättningar framgent. Ledningen har under 2018 som främsta mål att vända tidigare
förluster till i närheten av ett nollresultat (EBITDA) för
att uppnå lönsamhet från och med 2019. Vår avsikt är
att under året kommunicera vår position i förhållande
till den plan som ligger till grund för budgeten för att
på så sätt öka aktieägarnas förutsättningar att följa
med i bolagets utveckling under 2018.

Linköping den 28 februari 2018

Robin Kahlbom, VD
Intuitive Aerial AB
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VERKSAMHETEN
Omsättning och resultat

Bolagets aktie

Övrig information

Antalet order från den egna uppsö-

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq

Bolagets Certified Adviser är G&W

kande försäljningsverksamheten mins-

First North Stockholm.

Fondkommission. Denna helårsrap-

kade under 2017 vilket primärt härleds

Antal aktier vid årets början uppgick

port har inte granskats av bolagets

till av bristen på egna säljresurser. De

till 6 539 031 stycken. I maj genomför-

revisorer.

kostnadsbesparingar som gjordes vid

des en nyemission varav 3 485 496

ingången av 2017 resulterar i att de

stycken nya aktier gavs ut. Antal aktier

operativa kostnaderna blev över 20

vid periodens slut (2017-12-31) uppgick

procent lägre än 2016.

till 10 024 527 stycken.

Årets resultat påverkas genom av-

Utdelning

skrivningar uppgående till 1,2 MSEK

Styrelsen föreslår att ingen utdelning

relaterade till den minskade verksam-

sker för räkenskapsåret 2017.

heten beträffande bolagets drönare
AERIGON.

Redovisningsprinciper
Bolaget följer årsredovisningslagen

Linköping 2018-02-28
Styrelsen i Intuitive Aerial AB genom
Robin Kahlbom

Finansiell kalender 2018
» 2018-04-26

Årsredovisning 2017

• Nettoomsättning uppgick till

och BFNAR. Redovisningsprinciperna

5 943 TSEK (9 580 TSEK).

framgår av årsredovisningen 2016 och

» 2018-05-08

är oförändrade från förra bokslutet.

Kvartalsredogörelse jan-mar 2018

7 965 TSEK (7 434 TSEK).

Information om bolagets
finansiella rapportering

» 2018-06-14

• Rörelsens totala kostnader uppgick

Intuitive Aerial publicerar finansiell

till 17 732 TSEK (22 199 TSEK).

information kvartalsvis. Efter andra

» 2018-08-30

och fjärde kvartalet publiceras mer

Halvårsrapport 2018

• Personalkostnaderna uppgick till

Årsstämma

• Resultatet efter skatt uppgick till

omfattande finansiell information med

-12 440 TSEK (-8 846 TSEK)

resultaträkning, balansräkning och

» 2018-11-22

kassaflödesanalys (halvårsrapport

Kvartalsredogörelse jan-sep 2018

Investeringar

respektive bokslutskommuniké).

Under perioden uppgick bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar till 1 548

Efter första och tredje kvartalet publ-

TSEK (1 455 TSEK). Av investeringarna

iceras finansiell information i samman-

utgörs aktivering av utvecklingskost-

drag i enklare kvartalsredogörelser.

nader 1 452 TSEK (892 TSEK).

Skälet till att publicera kvartalsredo-

Anställda

görelser istället för fullständiga kvartalsrapporter är att av kostnadsskäl

Intuitive Aerial hade 14 anställda vid

begränsa den administrativa bördan

utgången av 2017.

för bolaget.

Kontaktpersoner

6

Peter Ahlgren
Styrelseordförande

Robin Kahlbom
VD

Anna-Lena Rahm
CFO

peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

robin.k@intuitiveaerial.com

anna-lena.r@intuitiveaerial.com

0730-70 32 02

0706-35 15 60
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Intuitive Aerials fjärrstyrda kamerahuvud,
NEWTON, står för många av de spektakulära
bilderna som visas i naturfilmen Big Cats av BBC.
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NYCKELTAL
Flerårsöversikt
KONCERNEN
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet, %
Avkastning på totalt eget kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Antal aktier vid periodens slut, st
(inkl aktier under registrering)
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Resultat per genomsnittligt antal aktier, kr

2017

2016

2015

5 943
-12 440
20 727
14
63
-59
-95

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

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

35 073 581
8 585 592
-0,35
-1,45

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

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

Bolaget har två utestående program med teckningsoptioner:
Bolaget har 12 524 527 utstående teckningsoptioner TO 4. Teckningsoptionerna TO 4 kommer att kunna
utnyttjas under lösenperioden 1 – 15 juni 2018. En (1) teckningsoption TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie
i Intuitive Aerial till 75 procent av den volymvägda genomsnittskurs som uppmätts under den period om 20
handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden (avrundat nedåt till helt tiotal öre),
dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.
Bolaget har 12 524 527 utstående teckningsoptioner TO 5. Teckningsoptionerna TO 5 kommer att kunna
utnyttjas under lösenperioden 1 – 15 november 2018. En (1) teckningsoption TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny
aktie i Intuitive Aerial till 75 procent av den volymvägda genomsnittskurs som uppmätts under den period om
20 handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden (avrundat nedåt till helt tiotal
öre), dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.

8

INTUITIVE AERIAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2017

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Pågående nyemission

1 177 026

892 512

30 690 027 -20 099 631

627 389

6 202 486

4 508 830

10 220 103

Årets aktiverade utvecklingskostnader

1 451 677

Årets avskrivna utvecklingskostnader

-178 502

178 502
222 797

Disposition enligt beslut av årets
årsstämma
Belopp vid periodens utgång

-8 846 363

-1 451 677

Valutakurs differenser vid omräkning
av utländska dotterbolag

Årets resultat

Periodens resultat

Balanserat resultat

Övrigt tillskjutet
kapital

Fond för utvecklingskostnader 2017

Fond för utvecklingskostnader 2016

Belopp i SEK
2017

Aktiekapital

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

-

-

0

6 313 245

714 010

1 451 677

-8 846 363

8 846 363

-

-12 439 981

47 112 616 -29 996 372

-12 439 981

-
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i SEK
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

2017-01-01
2017-12-31

2017-07-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

5 942 608

3 141 111

9 580 489

-1 283 343
1 451 681
-111 923
5 999 023

-898 390
667 585
1 043
2 911 349

2 230 254
889 234
683 659
13 383 636

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-2 319 669
-5 517 621
-7 964 789

-1 312 597
-2 654 827
-4 506 493

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

-1 929 402
0
-17 731 481
-11 732 458

-1 203 543
0
-9 677 460
-6 766 111

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

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

195 425
-902 949
-707 523
-12 439 981

51 178
-486 855
-435 678
-7 201 788

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

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-12 439 981
0
-12 439 981

-7 201 788
0
-7 201 788

-8 846 362
0
-8 846 362
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Belopp i SEK
Tillgångar
Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier verktyg och installationer
Finansiella tillgångar
Depositioner
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Förskott till leverantör
Korftristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2017-12-31

2016-12-31

7 325 432

0

3 221 604

3 472 095

1 021 011

1 158 021

116 582
4 359 197

110 582
4 740 698

3 368 313
389 728
16 136

4 653 445
303 769
309 889

93 328
217 767
134 016

2 224 907
232 774
94 131

4 823 245

-62 913

9 042 533
20 727 162

7 756 000
12 496 698
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i SEK
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Fond för utvecklingskostnader
Fritt eget kapital
Övrigt tillsjutet kapital
Balanserade vinstmedel, inkl årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Avsättningar
Garantiskulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder
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2017-12-31

2016-12-31

1 804 415
4 508 830
2 165 687

1 177 027
0
892 512

47 112 616
-42 436 353
13 155 195

30 690 027
-28 945 993
3 813 572

110 215

263 374

3 443 056

4 616 570

1 266 111
382 281
516 686
562 294
1 291 324
20 727 162

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

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i SEK
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 skulder
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga fordringar
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
Periodens kassaflöde
Likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

2017-01-01
2017-12-31

2017-07-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

-11 732 458
2 575 326
195 425
-902 949

-6 766 111
1 950 226
51 178
-486 855

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

-9 864 655

-5 251 562

-7 579 827

1 492 925
1 555 292
573 616
-538 074
-24 878
-6 805 775

796 784
-7 351
811 025
-619 936
523 912
-3 747 127

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

-1 451 680
-90 221
-6 000
-1 547 901

-657 649
102 210
-5 000
-560 440

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

14 233 375
0
-993 541
13 239 834
4 886 158

7 403 499
0
-633 056
6 770 444
2 462 877

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

-62 913
4 823 245

2 360 368
4 823 245

1 014 322
-62 913
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Intuitive Aerial AB
Lokstallsgatan 8
582 73 Linköping
Telefon 013 - 99 13 990
info@intuitiveaerial.com
www.intuitiveaerial.com

