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ÅRSREDOVISNING
JANUARI - DECEMBER 2018 INTUITIVE AERIAL AB
Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge
följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret januari - december 2018.

2018

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2018
•
•
•
•
•

Nettoomsättning: 10 083 (5 943) kSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -4 691 (-9 803) kSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar: -6 092 (-11 732) kSEK
Resultat efter skatt: -6 025 (-12 440) kSEK
Resultat efter skatt per aktie -0,10 (-0,35) SEK

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
NEWTON® är företagets produktserie av gyrostabiliserade kamerahuvuden (gimbaler) för systeminstallationer
och är baserade på företagets egenutvecklade stabilisering- och sensorteknologi.
DOMINON är företagets produktserie av kontrollbord för fjärrstyrning av kamerahuvuden (gimbaler) och är
baserad på företagets egenutvecklade operativsystem för styrenheter.
AERIGON® är företagets avvecklade produktserie av obemannade luftfartyg (drönare) och gyrostabiliserande
kamerahuvuden (gimbaler) för flygande applikationer baserade på företagets egenutvecklade stabilisering- och
sensorteknologi. Den 28 februari 2019 meddelade Intuitive Aerial att man avslutar drönarverksamheten till förmån
för kamera-stabilisering och NEWTON-produktserien.
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AFFÄRSIDÉ

VISION

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

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

AFFÄRSMODELL

ORGANISATION

Intuitive Aerial når idag sina kunder via sociala medier,
partners, egen kundbearbetning och lokala agenter.
Även närvaro på branschmässor med inriktning på film
och media är en viktig säljkanal för Bolaget. Intuitive
Aerials erbjudande är en helhetslösning, anpassad
med tillbehör efter kundens behov tillsammans med
utbildning och assistans för certifiering. Bolaget har
initierat ett arbete kring att etablera supportavtal
och löpande underhållsprogram vilket kan bli en
betydande andel av Bolagets intäkter på sikt. Bolaget
är starkt fokuserat på teknikutveckling inom både
hård- och mjukvara. Slutmontering, testning och
även viss tillverkning sker i Linköping. Det pågår
ett löpande arbete med att lägga ut tillverkning på
underleverantörer för att öka produktionskapaciteten.

Styrelsen för Intuitive Aerial har sedan verksamheten
inleddes strävat efter att Bolaget skall ha en så liten
och kostnadseffektiv organisation som möjligt. Bolaget
har ett team med personer med spetskompetens
inom ett stort antal specialområden, bland dessa
finns specialister inom elektronikdesign, reglerteknik,
mjukvaruutveckling, maskin- och konstruktionsteknik,
verksamhetsutvecklare
samt
logistikoch
produktionsutvecklare. För närvarande uppgår antalet
anställda till tretton personer.

NEWTON på Spidercam Fielddolly+
HBL Pakistan Super League
Karachi, Pakistan
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER PERIODEN

Juli

Februari

» 10 juli levererar Intuitive Aerial två NEWTON-system
till sin första ryska kund.

» 15 februari levererar bolaget ett NEWTONsystem
till
sin
första
australiensiska
kund.
Ordern
är
ett
resultat
av
att
produkten
efterfrågas av en betydande TV-aktör i regionen.

Augusti
» 28 augusti genomför Intuitive Aerial leveransen av
Spidercam-ordern bolaget meddelade marknaden
den 28 mars 2018.

Mars
» 26 mars hålls en extra bolagsstämma vid vilken
Helena Sandermark väljs som ny styrelseledamot.
» 28 mars säkrar bolaget en order på 1,8 MSEK från
den österrikiska vajerkamerakoncernen Spidercam®
GmbH.

September
» 14 - 18 september ställer Intuitive Aerial ut på
branschmässan
IBC
(International
Broadcast
Convention) i Amsterdam tillsammans med sina
partners Spidercam GmbH och Defy Products Inc.

Oktober
» 29 mars introducerar Intuitive Aerial produkten
NEWTON S2, den första inom bolagets nya generation
av gyro-stabiliserade kamerahuvuden för TV-/
broadcastindustrin.

April
» 10 april ingår Intuitive Aerial samarbete med det
amerikanska bolaget Defy som bland annat erbjuder
kamerabärande punkt-till-punktvajersystem för TV-/
broadcastindustrin. Avtalet innefattar paketering,
marknadsföring och försäljning av de båda bolagens
produkter som en gemensam helhetslösning.

Maj
» 7 maj säkrar Intuitive Aerial ordrar på 1,1 MSEK till
två kunder som ska använda Bolagets produkter vid
Beyoncé och Jay-Z:s världsturné.
» 16 maj levererar Intuitive Aerial ett NEWTON-system
till sin första kund i Sydafrika.

Juni
» 14 juni hålls Intuitive Aerials årsstämma vilken
beslutade om omval av Helena Sandermark, samt
nyval av Pelle Hjortblad, Henrik Stangel, och Magnus
Sundelin till ledamöter i styrelsen. Dessutom beslutas
att välja Pelle Hjortblad till styrelsens ordförande samt
att adjungera Oscar Öberg till styrelsen.
» 21 juni publiceras resultat av lösen av teckningsoption Intuitive Aerial TO4. Nyttjandegraden av
teckningsoptionerna var 91,1 % varpå bolaget tillfördes
3,4 MSEK före emissionskostnader om ca 0,2 MSEK.
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» 8 oktober meddelar Intuitive Aerial att
incitamentsprogrammet
”Teckningsoption
serie
2018/2021” fulltecknas av ledning och anställda.
» 10 oktober introducerar Intuitive
nytt
gyrostabiliserat
kamerahuvud
broadcastindustrin - NEWTON S2 4K.

Aerial ett
för
TV-/

November
» 22 november publiceras resultat av lösen av
teckningsoption Intuitive Aerial TO5. Nyttjandegraden
av teckningsoptionerna var 88,5 % varpå bolaget
tillfördes 3,3 MSEK före emissionskostnader om ca 0,2
MSEK.
» 26 november meddelar Intuitive Aerial en ytterligare
order från Spidercam till ett värde av 1,4 MSEK.
Ordern innefattar Intuitive Aerials senaste version ur
NEWTON-produktserien – NEWTON S2 4K.

EFTER PERIODEN
» 7 februari säkrar Intuitive Aerial ytterligare en order
från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.
» 12 februari levererar Intuitive Aerial bolagets första
order till Frankrike. Ordern är till Louma Systems och
har ett värde av 520 kSEK.
» 28 februari medddelar Intuitive Aerial att man
avslutar drönarverksamheten till förmån för kamerastabilisering.

VD HAR ORDET
nya versioner i NEWTON-serien, NEWTON S2 och
NEWTON S2 4K/Fiber. Leveranserna påbörjades
under det andra halvåret och har fått ett positivt
bemötande från både nya och befintliga kunder.
Produkterna skapar förutsättningar att möta
marknadens ständigt ökande förväntningar på
prestanda och möjlighet att adressera ett flertal
centrala trender som Augmented Reality (AR) och
Ultra High Definition (UHD/4K). Genom introduktionen
av NEWTON S2 skapas även möjligheter till nya
tjänstebaserade affärsområden, som exempelvis
köp av mjukvarulicenser. Bolaget lämnar året med
en uppdaterad utvecklingsplan som tar sikte på att
i samarbete med andra marknadsaktörer bredda
användningen för vår teknik.

Omsättningen fortsatte att öka under det fjärde
kvartalet, vilket medförde ett resultat på EBITDAnivå i närheten av noll för det andra halvåret.
Bolaget utvecklas positivt och uppvisar för 2018 en
minskad förlust och den högsta omsättningen sedan
börsintroduktionen.
Vi gick in i året 2018 med som främsta mål att vända
tidigare förluster till i närheten av ett nollresultat
(EBITDA) för att uppnå lönsamhet från och med 2019.
Budgeten för det första halvåret kunde ej nås, varpå
målet reviderades i samband med halvårsrapporten.
Utfallet av det andra halvåret låg sedan i linje med
våra förväntningar, med ett resultat på -0,3 MSEK
före bokslutsdispositioner. Det innebär att bolaget
det sista halvåret 2018 presterat mycket nära den
nivå som krävs för att vända tidigare förluster till
lönsamhet, vilket är stärkande och motiverande för
hela organisationen.
Produkterna fortsätter att leverera med hög
driftsäkerhet vid stora underhållnings- och sportevenemang runt om i världen. Ett tydligt exempel på
detta är produkterna som i början av året såldes för
användning under Beyoncés och Jay-Z:s turné. Under
perioden avslutades den sista av deras 48 konserter,
där 4 NEWTON-system sammanlagt har genomfört
cirka 800 driftstimmar utan tekniska problem.
Produktutbudet har under 2018 utökats med två
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En majoritet av våra affärer under 2018 fortsatte
att göras med kunder inom Europa. Framöver
kommer arbetet inriktas mot att öka den globala
kännedomen om varumärket och våra produkter. En
viktig del i detta är att produkterna börjas användas
i framstående produktioner och därmed får ökad
exponering mot ytterligare potentiella kunder inom
en given region. Under 2018 introducerades våra
produkter på nya geografiska marknader såsom
Ryssland samt Australien och bolaget genomförde
även demonstrationer för inflytelserika bolag i
mellanöstern och USA. Under hösten säkrades en
första order till det amerikanska bolaget Fluid Pictures
Inc, vilket innebär exponering av vårt varumärke och
våra produkter på inflytelserika events såsom the
Oscars, Grammy Awards och American Idol. Affären
utgör en viktig byggsten i arbetet mot att etablera
våra produkter i Nordamerika.
Intuitive Aerial idag
Intuitive Aerial är idag ett innovationsbolag med
högteknologiska produkter för gyro-stabilisering och
fjärrstyrning av rörliga kameror inom film- och TVindustrin. Under 2018 har bolagets intäkter kommit
från detta verksamhetsområde och den kommersiella
drönarverksamheten är nu avslutad. Bolaget kommer
fortsatt att erbjuda tillgänglighet till teknisk support
och underhåll av drönarprodukter för AERIGONkunder. Avslutandet av drönarverksamheten medför
avskrivningar om 0,6 MSEK.
Bolagets kunder består primärt av tjänste- och
uthyrningsföretag över hela världen som arbetar på
uppdragsbasis med inspelning och livesändning av
rörliga bilder. Den typiska försäljningen till en ny kund

utgörs av en initial beställning på ett enstaka NEWTONsystem för introduktion i deras verksamhet. Under 2018
har vi fortsatt att få beställningar på ytterligare system
från befintliga kunder, vilket vi ser som ett kvitto på att
både marknadsbehovet för produkterna ökar och att
vi vunnit våra kunders förtroende. Det är positivt att
dessa typer av beställningar nu är att betrakta som en
del av vår löpande verksamhet.

Intuitive Aerial har idag 13 anställda som hanterar
funktioner
från
ledning,
administration
och
marknadsföring till produktutveckling, montage
och service. Teamet har spetskompetens inom ett
antal tekniska områden såsom elektronikdesign,
reglerteknik, mjukvaruutveckling och hårdvarudesign.
Bolagets utmaningar och den strategiska förskjutning
som genomförts de senaste åren har medfört behov
av förändringar i organisationen. Under perioden
från slutet av 2017 till början av 2018 har ett antal
nyrekryteringar genomförts inom både styrelse,
ledningsgrupp och personalstyrka. Verksamheten har
under 2018 utvecklats positivt och vi ser effekterna
av den kompetens och drivkraft som tillförts genom
dessa rekryteringar. Hela organisationen präglas av
en positiv framåtanda som driver bolagets ambitioner
mot lönsamhet och tillväxt. Incitamentsprogrammet
TO6 fulltecknades av personal och ledning.
Verksamheten har fortsatt att bedrivas i enlighet
med tidigare genomförda kostnadseffektiviseringar.
Detta har medfört en sänkt break-even-nivå och

positiv resultatutveckling i jämförelse med tidigare
år. Bolaget utvecklas positivt och uppvisar för 2018
en minskad förlust samt den högsta omsättningen
sedan börsintroduktionen. Teckningsoptionerna TO4
och TO5 inbringade under 2018 cirka 6,2 MSEK till
verksamheten efter emissionskostnader. Med dessa
tillskott och den positiva försäljningsutvecklingen
under andra halvåret 2018 ser ledningen goda
förutsättningar för bolaget att fullfölja året 2019 med
fortsatt god finansiell status.
Ledningen och den nya styrelsen arbetar intensivt
med vidareutveckling av bolagets strategi och
erbjudande för ökad tillväxt. Bolaget har satt sikte på
att göra produkterna till en standard för stabiliserade
TV-sändningar inom applikationsområden där vi
redan idag är starka. Ett ökat fokus har satts till en
ny partnerstrategi med närmare kundsamarbeten
och nya gemensamma paketeringar som syftar till att
skapa möjlighet till fler och större affärer. Relationen
med Spidercam har utvecklats mycket positivt och
resulterat i både ett flertal order och en mer tydlig och
fokuserad affärsutveckling. Bolagets mål för 2019 är
att sluta avtal med fler samarbetspartners samt att
vidareutveckla och öka avkastningen från befintliga
partnerskap.
Linköping, 19 april 2019
Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB

Intuitive Aerial
CABSAT Expo
Dubai, UAE
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VERKSAMHETEN
Omsättning och resultat

Incitamentsprogram

Under 2018 har koncernen ökat nettoomsättningen
med drygt 4 MSEK jämfört med föregående år. Bolaget
halverade det negativa resultatet, vilket innebär en
förbättring med 6,4 MSEK efter skatt jämfört med
föregående år.

Vid Bolagets årsstämma 14:e juni 2018 beslutades
om teckningsoption TO 6, ett incitamentsprogram till
personal och styrelse.

• Nettoomsättning uppgick till 10 083 (5 943) kSEK.
• Rörelsens totala kostnader uppgick till 17 252 (17 731)
kSEK.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -4 691
(-9 803) kSEK
• Rörelseresultat efter avskrivningar: -6 092 (-11 732)
kSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till -6 025 (-12 440)
kSEK.

» En (1) teckningsoption TO 6 ger rätt att teckna en (1)
ny aktie i bolaget till en teckningskurs som uppgår till
0,56 kronor.
» Personal och ledningsgrupp fulltecknade sina
andelar av TO 6.
» Styrelsen har beslutat att avstå från teckning av TO 6
eftersom det, i de delar vad avser att styrelsen deltar i
samma program som anställda och ledning, kan strida
mot god sed på aktiemarknaden.

Information
rapportering
Investeringar
Under
perioden
uppgick
bruttoinvesteringarna
i anläggningstillgångar till 1 542 kSEK (1 548
kSEK). Av investeringarna utgörs aktivering av
utvecklingskostnader 1 469 kSEK (1 452 kSEK).

Anställda
Intuitive Aerial hade 13 (14) anställda vid utgången av
2018.

Bolagets aktie
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
Stockholm. Mer info på sidan 13.

Utdelning
Styrelsen föreslår att
räkenskapsåret 2018.
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sker

för

om

bolagets

finansiella

Intuitive Aerial publicerar finansiell information
kvartalsvis. Efter andra och fjärde kvartalet
publiceras mer omfattande finansiell information med
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys
(halvårsrapport
respektive
bokslutskommuniké).
Efter första och tredje kvartalet publiceras
finansiell information i sammandrag i enklare
kvartals-redogörelser. Skälet till att publicera
kvartalsredogörelser
istället
för
fullständiga
kvartalsrapporter är att av kostnadsskäl begränsa den
administrativa bördan för bolaget.

Intuitive Aerials fjärrstyrda kamerahuvud,
NEWTON, står för många av de spektakulära
bilderna som visas i naturfilmen
Big Cats
av BBC.
NEWTON
på Spidercam
Light
Global Citizen Festival
Johannesburg, Sydafrika
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TEKNIKPLATTFORM OCH
MARKNADSPOSITION
OPTISKA GYRON

BRANSCHEN

I den ena änden finns de traditionella stabiliserade
produkterna som funnits en längre tid. Dessa är
ofta konstruerade med optiska gyron, så kallade
fiberoptiska gyron (FOG) eller ringlasergyron (RLG),
som ursprungligen tagits fram för användning i flygplan
och raketer. Optiska gyron har mycket hög prestanda,
men också ett mycket högt pris. Produkterna i
denna kategori byggs ofta på beställning, specifikt
anpassade för den tillämpning där de ska användas,
vilket innebär en stor andel manuell bearbetning och
därtill hörande höga tillverkningskostnader.

Den professionella film- och TV-branschen har
generellt sett en konservativ och försiktig inställning
till ny teknik. Då händelserna i en direktsändning bara
inträffar en gång, och en Hollywood- produktion
har kostnader för enbart utrustningen som räknas i
hundratusentals kronor per inspelningsdag, måste
alla produkter konsekvent leverera ett högkvalitativt
resultat med mycket hög tillförlitlighet.

I övrigt är dessa produkter generellt konservativa i sin
konstruktion, med stor andel analog elektronik, och är
därmed inte anpassad för enkel integration med
tredjepartssystem eller i nya tillämpningar. Korrekt
justerade levererar de dock konsekvent mycket jämn
och hög kvalitet och anses som mycket pålitliga.
Sammanfattningsvis kan dessa produkter beskrivas
som som pålitliga, men inte särskilt ”smarta” till
funktion eller tekniskt framtidssäkrade.

DIGITALA GYRON
I den andra gruppen finns en modernare kategori
av stabiliserade produkter. Dessa produkter härrör
generellt från företag med bakgrund i drönarsektorn
som anammat en mer modern konstruktionsteknik
och en heldigital design, med elektroniska
gyron av så kallade MEMS-typ (MEMS står för
mikroelektromekaniska system). MEMS-gyron kan
med moderna metoder tillverkas till en låg kostnad
och idag hittas dessa i nästan varje smartphone och
spelenhet. Även om utvecklingen avancerar fort
levererar fortfarande en sensor av denna typ generellt
inte samma precision och noggrannhet som optiska
gyron.
Produkterna i denna kategori är dock mer
anpassningsbara, med väsentligt bättre möjligheter
till integration med andra tredjepartssystem. Genom
mjukvaruuppdateringar
kan
såväl
produktens
funktionalitet som prestanda uppgraderas långt efter
att de har levererats till kunden. Baksidan är en mer
komplicerad och ofta mindre robust produkt vilket
gör att de ses som mindre ”pålitliga” än kategorin av
traditionella stabiliserade produkter.
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Följden av detta är att den stora massan av
produktionsbolag håller sig fast vid gammal beprövad
teknik, som konsekvent levererar inom sina redan
kända begränsningar. Det skapar i sin tur även en
inlåsnings effekt där personerna som ansvarar för
stabilisering, rekommenderar produkter som de
arbetat med förr och därmed minskar sin egen risk att
åstadkomma fel.

BOLAGETS ERBJUDANDE
Intuitive Aerial har genom flera års forskning,
utveckling och testning tagit fram en lösning
som kombinerar flera olika typer av elektroniska
MEMS-sensorer som bearbetas av bolagets egna
mjukvarualgoritmer i ett heldigitalt distribuerat
system. Detta möjliggör beräkning av rörelser och
orientering med en mycket god noggrannhet som
närmar sig optiska system, samtidigt som lösningen är
robust, utbyggbar och framtidssäker. Intuitive Aerial
konkurrerar på en marknad som kan delas in i två
kategorier av gyrostabiliserande produkter, med olika
grundteknologi, historik, styrkor och svagheter.
Intuitive Aerials lösning möter prestandakrav som
ställs inom 80-90 procent av film- och tv-branschen
till en betydligt lägre kostnad än de traditionella
produkterna för stabilisering kunnat erbjuda. Bolaget
paketerar kärnteknologin som en helhetslösning
genom
robusta,
väldesignade
mekaniska
konstruktioner där slutkunden erbjuds pålitlig, smart
teknik med prestanda för proffs.

NYTT SEGMENT VÄXER FRAM
Intuitive Aerial är inte ensamma om att ha identifierat
denna möjlighet, den viktigaste konkurrenten är
Shotover, men även Arri (som integrerar mjukvara från
Foma Systems i sina produkter) försöker bygga en
position inom detta segment. För Intuitive Aerial är
det en fördel att det finns konkurrenter i branschen,
eftersom förekomsten av flera marknadsaktörer visar
att det finns en marknad. Dessutom kan aktörerna ge
varandra draghjälp i att etablera den nya teknologin
som sådan i branschen och därmed hjälpa till att
skapa efterfrågan bland branschens ledande aktörer.

MARKNADSSTRATEGI
Målet för Intuitive Aerial de senaste åren har varit att
bygga upp ett förtroende för tekniken, för att på så
sätt bryta ner de barriärer som byggts upp kring den
traditionella tekniken. Idag, efter flera års användning
och utvärdering i produktioner och live-sändningar
på högsta nivå, kan Intuitive Aerial visa att tekniken
levererar den prestanda och pålitlighet som krävs i de
mest krävande inspelningarna och för liveproduktioner med miljontals tittare världen över, utan
avbrott eller störningar. Intuitive Aerials forskning och
utveckling har, enligt Bolagets uppfattning, skapat
produkter som innebär att det bästa av två världar
kan kombineras, vilket öppnar helt nya möjligheter.
Vetskapen om detta är fortfarande endast spridd inom
en begränsad krets i branschen, vilket bland annat

beror på att branschen generellt har en konservativ
inställning till ny teknik och att Intuitive Aerial
fortfarande är ett litet företag. Med fler installationer
och referensproduktioner ökar intresset att investera i
NEWTON hos fler kunder.
Under 2018 har flera affärsmöjligheter öppnats genom
att ett flertal välrenommerade och inflytelserika
leverantörer inom branschen har identifierat bolagets
produktserie NEWTON som en möjlighet att stärka
sitt eget kunderbjudande. Genom att integrera
NEWTON i sina egna produkter ökar dessa företag
kundnyttan för sina kunder. Tröskeln för slutkunderna
att börja använda NEWTON sänks automatiskt.
Samtidigt skänker dessa branschledande varumärken
en legitimitet åt NEWTON, vilket bygger långsiktigt
förtroende i marknaden.
SpiderCam® är ett utmärkt exempel på en ledande
branschspelare som valt att göra Intuitive Aerial till
strategisk teknologileverantör. Bolagets målsättning
är att etablera fler liknande samarbeten med andra
tungviktare i branschen.

NEWTON på räls
Melodifestivalen
På turné, Sverige
Foto: ©CruseFoto

11 INTUITIVE AERIAL ÅRSREDOVISNING 2018

VÅRA PRODUKTER
Bolagets produkter riktar sig primärt mot tjänste- och
uthyrningsföretag som arbetar med inspelning och
livesänding av rörliga bilder världen över.

PRODUKTERNA
Intuitive Aerial levererar och erbjuder lösningar som är
helt anpassade för den professionella mediebranschen.
Den egenutvecklade kamerastabiliseringen bygger på
avancerad reglerteknik baserad på sensordata från
elektroniska gyron, accelerometrar och magnetometer
vilket ger användarna möjlighet för kreativt och intuitivt
skapande.
Intuitive Aerials produkter utgör enligt Bolagets
bedömning, baserat på referensproduktioner där
Bolagets produkter använts samt återkoppling
från kunder, det absoluta toppsegmentet av
produkter avsedda för digital filmning via fjärrstyrda
kamerasystem. Produkterna är designade från
grunden för att användas på stora filminspelningar
och kan hantera marknadens mest avancerade
kamerautrustning, utan kompromisser på bildkvalitet.
De gyrostabiliserade kamerastativen tas fram i
en kontrollerad tillverkningsprocess och levereras
tillsammans med ett paket av stödprodukter, tillbehör,
utbildning och assistans med certifiering i enlighet
med nationella bestämmelser världen över.

NEWTON
NEWTON är ett gyrostabiliserande kamerahuvud
som motverkar de skakningar och vibrationer som
uppstår när en kamera förflyttas. Produkten bygger
på avancerad programvara, algoritmer och teknik
för att detektera rörelser, styra och gyrostabilisera
kameror i realtid. Intuitive Aerial har genom betydande
ingenjörsinsatser utvecklat NEWTON till den produkt
som det är idag genom att främst integrera styroch reglersystemet från AERIGON, efter att ha
förvärvat vissa produkträttigheter till själva huvudet
från det svenska teknikbolaget Swedish Chameleon.
Kunderna för NEWTON har behovet av stabiliserande
kameralösningar för sin film- och tv-produktion.
Mjukvaruintegrationen i kamerahuvudet gör att
professionella kameraoperatörer kan minska den tid
det tar att säkert få stabila och vackra kameraåkningar.
I takt med att efterfrågan ökar på högupplöst TV (HD
och UltraHD) förväntas behovet av kamerastabilisering
kraftigt öka i framtiden. Alla producenter kommer då
att behöva anskaffa utrustning som kan hantera det
nya formatet.
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NEWTON har stor potential inom flera olika
marknadssegment och kan monteras på ett flertal
applikationer som är i rörelse, t.ex. från båt, bil,
motorcyklar och skotrar. Andra applikationer
kan vara kranar, räls, wire-system, jib-armar
med mera. NEWTON har även vidareutvecklats
till en ny högkvalitativ gimbal för bland annat
broadcasttillämpningar.

AERIGON
AERIGON är en multirotorhelikopter anpassad för
att flyga kameror för professionellt bruk. Den 28
februari 2019 meddelade Intuitive Aerial att man
avslutar drönarverksamheten till förmån för kamerastabilisering och NEWTON-produktserien.
AERIGON var den första professionella flygande
kameraplattformen skräddarsydd för film- och TVproduktioner som erbjöd den prestanda och precision
som krävs för filmning med moderna HD- och UltraHDkameror. Med AERIGONs lastkapacitet kunde filmare
använda kameraplattformen tillsammans med i stort
sett alla moderna produktionskameror.
AERIGONs gimbal hade ett inbyggt avancerat
stabiliseringssystem och den styrdes tillsammans
med kameran och objektivet trådlöst från marken via
kontrollenheten DOMINION. AERIGON-systemet har
använts i en rad storskaliga filmproduktioner, såsom
James Bond Spectre, Disneys Into the Woods och
Marvels Avengers Age of Ultron. Produktionsbolaget
Natural History Film Unit (NHFU) har också
använt sin AERIGON i ett flertal högprofilierade
naturdokumentärer för BBC, National Geographic och
Animal Planet.

DOMINION
DOMINION är en bärbar styrenhet som gör det möjligt
för kameraoperatörerna att styra kamerarörelser,
fokus och andra kamerainställningar på NEWTON
och AERIGON under användning. Med DOMINION
har produktionsbolag, filmare, regissörer och
produktionsteam ännu större kontroll när de tar
filmsekvenser med hjälp av så gott som alla moderna
kameror.

AKTIEN
Intuitive Aerial AB, med organisationsnummer 5568191984, 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

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 57 561 935 aktier. Samtliga
aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar, vinst, utdelning
och eventuellt överskott vid likvidation. Totalt uppgår
aktiekapitalet till 10 361 148 kronor.
Enligt Bolagets nuvarande bolagsordning, vilken
antogs på extra bolagsstämma den 13 november 2017,
får antalet aktier i Bolaget uppgå till lägst 20 000 000
st och till högst 80 000 000 st.
Aktiekapitalet får uppgå till lägst 3 600 000 kronor
och till högst 14 400 000 kronor.

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 100 845 aktier per handelsdag med en
genomsnittskurs på 0,47 kronor, vilket motsvarar
en daglig omsättning på
47 238 kronor (250
handelsdagar).

AKTIEÄGARE
Ägarförteckning per den 28 december 2018

Namn
Försäkringsbolaget Avanza Pension
Christer Jönsson
Nordnet Pensionsförsäkringar AB
Kenth Ericson Management
Britt Jönsson
Leif Erlandsson Konsult AB
Magnus Svensson
Inopia AB
Magnus Andersson
Stig Lindberg
Övriga ägare

SUMMA
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Antal aktier

Andel, %

16 047 162
4 390 000
2 372 374
1 826 735
1 221 000
734 852
635 000
602 943
600 000
600 000
28 531 869

27,9
7,6
4,1
3,2
2,1
1,3
1,1
1,0
1,0
1,0
49,6

57 561 935

100,0

NEWTON på räls
Melodifestivalen
På turné, Sverige
Foto: ©CruseFoto

FINANSIELL
RAPPORTERING
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NYCKELTAL
FLERÅRSÖVERSIKT
Koncernen
Nettoomsättning, kSEK
Resultat efter finansiella poster, kSEK
Balansomslutning, kSEK
Antal anställda
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Antal aktier vid periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, SEK
Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK

2018
2017
10 083
5 943
-6 025
-12 440
18 059
20 727
13
14
65
63
-30
-57
-51
-95
57 561 935 35 073 581*
39 018 227
8 585 592
-0,10
-0,35
-0,15
-1,45

2016
9 580
-8 846
12 497
12
31
-69
-232
6 539 031
6 072 620
-1,35
-1,46

2015
4 818
-12 315
11 056
11
23
-111
-490
4 466 094
4 326 559
-2,76
-2,85

2018
2017
9 598
5 728
-5 694
-11 925
21 250
23 836
13
14
70
68
-24
-46
-38
-73
57 561 935 35 073 581*
39 018 227
8 585 592
-0,10
-0,35
-0,15
-1,45

2016
9 131
-7 548
15 234
11
44
-48
-114
6 539 031
6 072 620
-1,35
-1,46

2015
4 293
-10 796
12 032
10
33
-88
-268
4 466 094
4 326 559
-2,76
-2,85

*inkl. aktier under registrering vid nyemission jan 2018

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Antal aktier vid periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Resultat per genomsnittligt antal aktier, kr
* inkl. aktier under registrering vid nyemission jan 2018

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel för moderbolaget:
Belopp i SEK
Balanserad förlust
Överkursfond
Årets resultat

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres 1 266 274 SEK.
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-40 462 124
47 422 256
-5 694 858
1 266 274

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i kSEK

Not

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

10 083

5 943

-428
1 469
18
11 142

-1 283
1 452
0
6 111

-3 374
-4 319
-8 158

-2 320
-5 518
-7 965

-1 382
0
-17 234

-1 929
-112
-17 843

-6 092

-11 732

594
-527
67

195
-903
-708

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-6 025

-12 440

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

-6 025
0
-6 025

-12 440
0
-12 440

Rörelsens intäkter mm
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

2

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
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3
4

KONCERNENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Belopp i kSEK

Not

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fodringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Demoprodukter
Förskott till leverantör
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och uppluna intäkter
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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2018-12-31

2017-12-31

0

7 325

4 001

3 222

410

1 021

131
4 543

117
4 359

2 759
572
502

3 368
390
16

417
204
224

93
218
134

8 837
13 516

4 823
9 043

18 059

20 727

5

6

9

KONCERNENS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i kSEK

Not

EGET KAPITAL
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel, inkl årets resultat
Summa eget kapital
SKULDER
Avsättningar
Garantiskulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditintitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2018-12-31

2017-12-31

10 361
0
47 422
-46 056
11 727

1 804
4 509
47 113
-40 271
13 155

271

110

2 177

3 443

1 266
482
826
1 310
6 332

1 266
517
945
1 291
7 572

18 059

20 727

10

11

NEWTON handhållen
Dancing on Ice
Bovington, Storbritannien
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4 509
- 4 509

47 113
310

Årets resultat

Övrigt tillskjutet kapital

1 804
8 557

Balanserat resultat

Pågående nyemission

Belopp i kSEK
Belopp vid ingången av 2018
Nyemission samt TO4 & TO5
Personaloptionsprogram TO6
Valutakursdifferens vid omräkning av utländska
dotterbolag
Disposition enligt beslut av årets årsstämma
Årets resultat
Belopp vid utgången av 2018

Aktiekapital

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL

-27 831

-12 440

35
205
-12 440
10 361

0

47 422

-40 031

12 440
-6 025
-6 025

NEWTON på räls
Idol
Stockholm, Sverige
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-6 092
1 783
594
-527

-11 732
2 575
195
-903

-4 243

-9 865

-59
-324
-100
-35
-77
-4 840

1 493
1 555
574
-538
-25
-6 806

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 469
-73
-19
-1 562

-1 452
-90
-6
-1 548

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11 683
-1 266
10 416

14 233
-994
13 240

Periodens kassaflöde

4 014

4 886

Likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

4 823
8 837

-63
4 823

Belopp i kSEK
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
förändringar 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
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Not

13

NEWTON på räls
Dancing With The Stars
Los Angeles, USA
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i kSEK

Not

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter mm

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

9 598
-410

5 728

1 469
18
10 676

-1 283
1 452
0
5 896

-3 374
-3 627
-8 158

-2 416
-4 692
-7 965

-1 278
0
-16 436

-1 929
-112
-17 114

-5 761

-11 218

594
-527
67

195
-903
-708

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-5 694

-11 925

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

-5 694
0
-5 694

-11 925
0
-11 925

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

2

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
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3
4

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Belopp i kSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

0

7 325

4 001

3 222

410

925

120
3 565
131
8 228

116
2 735
117
7 114

2 759
572
502

3 351
390
16

401
204
224

595
218
134

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8 359
13 022

4 692
9 396

SUMMA TILLGÅNGAR

21 250

23 836

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
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 fodringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och uppluna intäkter
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5

6

7
8
9

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i kSEK

Not

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingskostnader
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa eget kapital
SKULDER
Avsättningar
Garantiskulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24 INTUITIVE AERIAL ÅRSREDOVISNING 2018

2018-12-31

2017-12-31

10 361
0
3 336

1 804
4 509
2 166

47 422
-40 462
-5 694
14 963

47 113
-27 402
-11 925
16 264

271

110

2 177

3 443

1 266
233
475
281
275
1 310
6 287

1 266
382
510
166
403
1 291
7 572

21 250

23 836

10

11

1 804
8 557

4 509
- 4 509

2 166

47 113
310

0

3 336

-27 402

Årets resultat
-11 925

35
-1 469
299

1 469
-299

10 361

Balanserat resultat

Övrigt tillskjutet kapital

Fond för
utvecklingskostnader

Pågående nyemission

Belopp i kSEK
Belopp vid ingången av 2018
Nyemission samt TO4 & TO5
Personaloptionsprogram TO6
Årets aktiverade utvecklingskostnader
Årets avskrivna utvecklingskostnader
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma
Årets resultat
Belopp vid utgången av 2018

Aktiekapital

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV
EGET KAPITAL

47 422

-11 925

11 925

-40 462

-5 694
-5 694

NEWTON på räls
BSC Expo
London, Storbritannien
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-5 761
1 469
594
-527

-11 218
1 601
195
-903

-4 225

-10 324

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

-76
-795
-144
-35
83
-5 192

1 491
1 431
574
-459
263
-7 025

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 469
-73
-15
-1 558

-1 452
80
-6
-1 378

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11 683
-1 266
10 417

14 233
-994
13 240

Periodens kassaflöde

3 667

4 836

Likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

4 692
8 359

-144
4 692

Belopp i kSEK
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
förändringar av rörelsekapital
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Not

13

NEWTON på helikopter
Tour De Hongrie
Budapest, Hungary

NEWTON på punkt-till-punkt-vajersystem
Red Bull Straight Rhythm
Pomona, USA
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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.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i
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 resultat- och
balansräkningen har omräknas till balansdagskurs.
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.

Eget kapital
I moderbolaget delas eget kapital in i bundet och
fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens
indelning.

Materiella anläggningstillgångar
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.
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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.

12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.

Linjär avskrivningsmetod används för alla typer av
materiella tillgångar. Avskrivningstiden för materiella
anläggningstillgångar uppgår till fem år.

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.

Avskrivningsprinciper
tillgångar

för

anläggnings-

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 			
Immateriella anläggningstillgångar 		
Materiella anläggningstillgångar 		

% per år
20
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.

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
I moderbolaget redovisas andelar i dotterföretag
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
Samtliga
leasingavtal,
såväl
finansiella
som
operationella, redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad
linjärt över leasingperioden.

Varulager
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
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Varulagret
är
upptaget
till
det
lägsta
av
anskaffningsvärdet enligt först in- först utprincipen, respektive verkligt värde. Därvid har
inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och
helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta
tillverkningskostnader. Vid värdering har hänsyn
inte tagits till kapacitetsutnyttjande och indirekta
tillverkningskostnader.

Skatt

Kassaflödesanalys

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. 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.

Kassaflödesanalysen
upprättas
enligt
indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
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.

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.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön,
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro,
sjukvård och provision. Kortfristiga ersättningar
redovisas som en kostnad och en skuld då det finns
en legal eller informell förpliktelse att betala ut en
ersättning.
Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensioner,
där företaget betalar 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 åtagande.
Företagets resultat belastas för kostnader i takt
med att de anställdas pensionsberättigande tjänster
utförts.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader,
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men
före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.
Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
balansomslutningen.
Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat
eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Anställda och personalkostnader
Koncernen
Medelantalet anställda per land
Sverige
USA
Totalt

2018-01-01
2018-12-31
13
0
13

2017-01-01
2017-12-31
14
0
14

2018-01-01
2018-12-31
13
13

2017-01-01
2017-12-31
14
14

Moderbolaget
Medelantalet anställda per land
Sverige
Totalt

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Belopp i kSEK
Övriga ränteintäkter
Totalt

2018-01-01
2018-12-31
594
594

2017-01-01
2017-12-31
195
195

2018-01-01
2018-12-31
594 (0)
594 (0)

2017-01-01
2017-12-31
195 (0)
195 (0)

Moderbolaget
Belopp i kSEK
Övriga ränteintäkter (varav koncernintern del)
Totalt

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Belopp i kSEK
Övriga räntekostnader
Totalt

2018-01-01
2018-12-31
-527
-527

2017-01-01
2017-12-31
-903
-903

2018-01-01
2018-12-31
-527 (0)
-527 (0)

2017-01-01
2017-12-31
-903 (0)
-903 (0)

Moderbolaget
Belopp i kSEK
Övriga räntekostnader (varav koncernintern del)
Totalt

31 INTUITIVE AERIAL ÅRSREDOVISNING 2018

Not 5 Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen och Moderbolaget
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiveringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Nedskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2018-12-31
7 721
1 469
9 190

2017-12-31
6 269
1 452
7 721

-4 499
-690
-5 189
4 001

-2 797
-448
-1 254
-4 499
3 222

2018-12-31
1 407
73
-888
9
601

2017-12-31
1 340
202
-125
-10
1 407

-386
487
-291
-190
410

-182
23
-227
-386
1 021

31-12-18
1 311
73
-784
601

31-12-17
1 234
202
-125
1 311

-386
487
-291
-190
410

-182
23
-227
-386
925

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/utrangeringar
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderbolaget
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 7 Andelar i koncernbolag
Moderbolaget
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Namn
Intuitive Aerial Inc
Intuitive Aerial Värdepapper AB

Org.nr
47-3376284
559034-7257

2018-12-31
116
0
4
120
120

2017-12-31
120
0
-4
116
116

Ägarandel (%)
100
100

Eget kapital
-3 153
37

2018-12-31
2 735
90
245
495
3 565
3 565

2017-12-31
3 023
0
-287
0
2 735
2 735

2018-12-31
117
15
0
131
131

2017-12-31
111
6
0
117
117

Not 8 Fodringar hos koncernbolag
Moderbolaget
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Omräkningsdifferens
Omklassificering av kundfodringar Inc
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 9 Andra långfristiga fordringar
Koncernen och Moderbolaget
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
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Not 10 Avsättningar
Koncernen och Moderbolaget
Belopp i kSEK
Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp
Under året återförda belopp
Specifika övriga avsättningar
Garantiåtaganden

2018-12-31

2017-12-31

110
275
-4
-110
271

263
143
-32
-263
110

271
271

110
110

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

Not 11 Långfristiga skulder
Koncernen och Moderbolaget
Belopp i kSEK
Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen
Förfaller senare än fem år efter balansdagen

31-12-18
2 177
0
2 177

31-12-17
3 443
0
3 443

2018-12-31

2017-12-31

6 000
6 000

7 800
7 800

Not 12 Ställda säkerheter
Koncernen och Moderbolaget
Belopp i kSEK
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
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Not 13 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Koncernen
Belopp i kSEK
Avskrivningar
Förändring av garantiavsättning
Valutajustering i eget kapital av Intuitive Aerial Inc
Reservering befarad kundförlust
Personaloptionsprogram

2018-12-31
1 382
160
205
0
35
1 783

2017-12-31
1 929
-153
223
576
0
2 575

2018-12-31
1 278
160
-4
0
35
1 469

2017-12-31
1 929
-153
4
-180
0
1 601

Moderbolaget
Belopp i kSEK
Avskrivningar
Förändring av garantiavsättning
Valutaomvärdering av andelar i dotterbolag
Omföring kort/långfristig skuld
Personaloptionsprogram
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Intuitive Aerial AB (publ), org.nr
556819-1984

Rapport
om
årsredovisningen
koncernredovisningen

och

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Intuitive Aerial AB (publ)
för år 2018.
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 2018 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 och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid
upprättandet
av
årsredovisningen
och
koncernredovisningen
ansvarar
styrelsen
och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets
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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 misstag, 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 misstag 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/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Intuitive Aerial AB (publ) för år 2018 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.
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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/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Auktoriserade revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Robert Söderlund & Magnus Brändström

ÖVRIG
INFORMATION
NEWTON på vinsch-dolly
Oscarsgalan
Los Angeles, USA
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STYRELSE

PELLE HJORTBLAD
Styrelseordförande

HELENA SANDERMARK
Styrelseledamot

Pelle Hjortblad har en lång erfarenhet av att leda
företag med internationell verksamhet där fokus
varit på försäljning, marknadsföring och organisation.
Pelle Hjortblad har bland annat varit vd på Paynova
och försäljningschef på Tele2. Han äger och driver
idag Toftaholm Herrgård parallellt med uppdrag
som managementkonsult. Pelle Hjortblad är idag
styrelsemedlem
i
Webforum
Europe,
Motion
Display (AktieTorget), Trippus Event Solutions
samt styrelseordförande i Comintelli och TiksPac
(AktieTorget). Född: 1955.

Helena Sandermark har omfattande erfarenhet
från mediaindustrin med ledande befattningar och
styrelseuppdrag. Under perioden 2001-2007 var
hon vd för Nordisk Film Post Production, Nordens
ledande mediabolag. Nordisk Film skapar och
distribuerar stora succéfilmer som till exempel den
Oscarsnominerade ”Land of Mine” och TV-serier som
BECK. Därefter tillträdde hon som vd för Dagsljus
AB som är Nordens ledande uthyrningsbolag av
teknik för film-, reklam- och TV-produktioner. Sedan
2016 är Helena vd för Visual act Scandinavia AB som
utvecklar och tillverkar avancerade tekniklösningar för
den växande underhållningsindustrin. Född: 1966.

Invald: 2018
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0

Invald: 2017
Antal aktier: 100 000
Antal teckningsoptioner T04: 50 000
Antal teckningsoptioner T05: 50 000

NEWTON på vinsch-dolly
Oscarsgalan
Los Angeles, USA
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MAGNUS SUNDELIN
Styrelseledamot

HENRIK STANGEL
Styrelseledamot

Magnus Sundelin är grundare och vd i SEO Design
som hjälper företag med digital marknadsföring och
webbutveckling. Han har också tidigare byggt upp
och sålt ett vaktbolag, vilket gett god erfarenhet av
personalutveckling och hur man bygger starka team i
företag. Magnus Sundelin har studerat till civilingenjör
i Maskinteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Född:
1976.

Henrik Stangel har en lång karriär inom Bonnierkoncernen bakom sig och har bland annat varit
försäljningschef på Bonnier News (DN, Expressen,
Dagens Industri) och vd på Dagens Industri. Han
har även varit försäljningschef på Posten Sverige
och utöver detta har han även arbetat i styrelsen för
bland annat HittaHem, Fakturino, Hemnet samt varit
styrelseordförande för Insplanet (First North). Henrik
Stangel är idag vd för Länsförsäkringar Gotland och
har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i
Stockholm. Född: 1963

Invald: 2018
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0

Invald: 2018
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0

OSCAR ÖBERG
Adjungerad
Oscar Öberg är grundare och vd i företaget
Softube som säljer musikproduktionsprogram till
småföretagare och privatpersoner på en global
marknad. Softube har genom att etablera ett starkt
varumärke och med effektiv marknadsföring vuxit
kontinuerligt sedan starten och omsätter idag drygt
40 MSEK med god lönsamhet. Oscar Öberg är
civilingenjör i Datateknik från Tekniska Högskolan i
Linköping. Född: 1978.
Invald: 2018
Antal aktier: 72 000
Antal teckningsoptioner: 0
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LEDNING

ROBIN KAHLBOM
CEO

MALIN DANCKWARDT-LILLIESTRÖM
COO

Har 10 års erfarenhet av entreprenörsskap
och teknikbolag. Robin arbetar med fokus på
strategi,
affärsutveckling,
marknadsföring
och
marknadsdriven innovation. Han har en tidigare
bakgrund inom civil luftfart där han arbetat både på
ledningspositioner och som kommersiell pilot inom
privatchartersektorn. Robin är utbildad trafikpilot vid
SAA. Han tillträdde tjänsten som vd år 2014. Född:
1987.

Har över 10 års erfarenhet av strategiskt och operativt
ledningsgruppsarbete i Sverige och Tyskland,
med bred erfarenhet av att utveckla effektiva
arbetsmetoder mellan olika delar av organisationer.
Hon har främst verkat i energibranschen och bland
annat arbetat som avdelningschef samt suttit i GDF
SUEZ Energie Deutschlands operativa ledningsgrupp
under flera år. Malin är civilingenjör inom Industriell
Ekonomi, med studier vid Linköpings Universitet och
Technische Universität Berlin. Hon tillträdde tjänsten i
augusti 2017. Född: 1978.

Antal
Antal
Antal
Antal

aktier privat och via bolag: 319 050
teckningsoptioner TO1: 3 000
teckningsoptioner TO2: 50 000
teckningsoptioner TO6: 200 000

Aktieinnehav: 151 099
Antal teckningsoptioner TO6: 125 000

MÅRTEN SVANFELDT
Teknikchef

DANIEL FRÖBERG
Sälj- och Marknadschef

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 är civilingenjör
i Teknisk Fysik och Elektroteknik vid Linköpings
Universitet. Född: 1984.

Daniel Fröberg har arbetat på bolaget sedan januari
2018. Han har tidigare erfarenhet inom strategisk
affärsutveckling och operativt ledningsgruppsarbete.
Daniel har en systemvetenskaplig examen inom IT &
Management från Linköpings Universitet. Född: 1989.

Antal aktier via bolag: 364 025
Antal teckningsoptioner TO1: 1 000
Antal teckningsoptioner TO2: 15 000
Antal teckningsoptioner TO6: 200 000
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Aktieinnehav: 12 000
Antal teckningsoptioner TO5: 4 000
Antal teckningsoptioner TO6: 200 000

Styrelsen försäkrar att årsredovisningen ger en rättvisande översikt av koncernens
verksamhet, ställning och resultat.
Linköping april 2019

Pelle Hjortblad
styrelseordförande
		

Helena Sandermark
styrelseledamot

Henrik Stangel
styrelseledamot

Magnus Sundelin
styrelseledamot

Robin Kahlbom
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Linköping april 2019

Robert Söderlund
Auktoriserad revisor
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Magnus Brändström
Auktoriserad revisor

Finansiell kalender:
» Kvartalsredogörelse jan-mar 2019
2019-04-30
» Årsstämma
2019-05-28
» Halvårsrapport jan-jun 2019
2019-08-28
» Kvartalsredogörelse jul-sep 2019
2019-10-30
» Bokslutskommuniké 2019
2020-02-26

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.
E-mail: ca@gwkapital.se
Tel: 08-503 000 50
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NEWTON på räls
Cinec Expo
München, Tyskland

Kontaktpersoner
Pelle Hjortblad
Styrelseordförande
info@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom
VD
robin.k@intuitiveaerial.com
013 - 99 13 990

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