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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI - DECEMBER 2018 INTUITIVE AERIAL AB
Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge
följande bokslutskommuniké för koncernen avseende perioden januari - december 2018.

PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2018

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

PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2018
• Nettoomsättning: 3 505 (1 077) kSEK
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -753 (-4 359) kSEK
• Rörelseresultat efter avskrivningar: -1 480 (-5 180) kSEK
• Resultat efter skatt: -1 531 (-5 570) kSEK
• Resultat efter skatt per aktie -0,03 (-0,16) SEK

OM INTUITIVE AERIAL
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.

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.

Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med
närhet till både Linköpings Universitet och ett av
Sveriges ledande startup-kluster.

Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt
DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets
produkter och kamerasystem från tredje part.

Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North
Stockholm sedan januari 2015.

Intuitive Aerials produkter

®

NEWTON
av

är företagets produktserie

gyrostabiliserade

kamerahuvuden

DOMINON
av

är

kontrollbord

företagets
för

produktserie

fjärrstyrning

(gimbaler) för systeminstallationer och är

kamerahuvuden

baserade på företagets egenutvecklade

baserad

stabilisering- och sensorteknologi.

operativsystem för styrenheter.

på

(gimbaler)

företagets

och

AERIGON

av

av

är

och

egenutvecklade

®

är företagets produktserie

obemannade

luftfartyg

gyrostabiliserande

(gimbaler)

för

(drönare)

kamerahuvuden

flygande

applikationer

baserade på företagets egenutvecklade
stabilisering- och sensorteknologi.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER PERIODEN

Juli

Februari

» 10 juli levererar Intuitive Aerial två NEWTONsystem till sin första ryska kund.

» 15 februari levererar bolaget ett NEWTON-system
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 NEWTONsystem 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 Aerial ett
nytt gyrostabiliserat kamerahuvud för TV-/
broadcastindustrin - NEWTON S2 4K.

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.
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VD HAR ORDET
Produktutbudet har under 2018 utökats med två
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
EBITDA-nivå 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.
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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.
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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, 28 februari 2019
Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB

NEWTON på DEFY Dactylcam,
Audi FIS Ski Cross World Cup,
Idre Fjäll, Sverige.
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VERKSAMHETEN
Omsättning och resultat

Incitamentsprogram

Finansiell kalender:

Under

Vid Bolagets årsstämma 14:e juni 2018

» Bokslutskommuniké för 2018

2018

har

bolaget

nettoomsättningen

med

ökat
4

beslutades om teckningsoption TO 6,

MSEK jämfört med föregående år.

ett incitamentsprogram till personal

Bolaget

och styrelse.

halverade

drygt

det

negativa

2019-02-28
» Årsredovisning 2018

2019-04-24
» Kvartalsredogörelse jan-mar 2019

resultatet, vilket innebär en förbättring
med 6,4 MSEK efter skatt jämfört med

» En (1) teckningsoption TO 6 ger rätt

föregående år.

att teckna en (1) ny aktie i bolaget till
en teckningskurs som uppgår till 0,56

2019-04-30
» Årsstämma

2019-05-28
» Halvårsrapport jan-jun 2019

• Nettoomsättning uppgick till 10 083

kronor.

(5 943) kSEK.

»

• Rörelsens totala kostnader uppgick

fulltecknade sina andelar av TO 6.

till 17 252 (17 731) kSEK.

» Styrelsen har beslutat att avstå från

• Rörelseresultat före avskrivningar

teckning av TO 6 eftersom det, i de

(EBITDA): -4 691 (-9 803) kSEK

delar vad avser att styrelsen deltar i

• Rörelseresultat efter avskrivningar:

samma program som anställda och

-6 092 (-11 732) kSEK

ledning, kan strida mot god sed på

• Resultatet efter skatt uppgick till

aktiemarknaden.

Personal

och

ledningsgrupp

2019-08-28
» Kvartalsredogörelse jul-sep 2019

2019-10-30
» Bokslutskommuniké 2019

2020-02-26

Övrig information
Bolagets Certified Adviser är G&W

-6 025 (-12 440) kSEK.

Fondkommission.

Investeringar
Under

perioden

uppgick

Redovisningsprinciper

E-mail: ca@gwkapital.se

Bolaget följer årsredovisningslagen

Tel: 08-503 000 50

brutto-

och BFNAR. Redovisningsprinciperna

investeringarna i anläggningstillgångar

framgår av årsredovisningen 2017 och

Denna bokslutskommuniké har inte

till 778 kSEK (1 548 kSEK). Av

är oförändrade från förra bokslutet.

granskats av bolagets revisorer.

investeringarna utgörs aktivering av
utvecklingskostnader 1 469 kSEK
(1 452 kSEK).

Information om bolagets
finansiella rapportering
Intuitive Aerial publicerar finansiell

Anställda

information kvartalsvis. Efter andra

Intuitive Aerial hade 13 (14) anställda

och fjärde kvartalet publiceras mer

vid utgången av 2018.

omfattande finansiell information med
resultaträkning,

balansräkning

kassaflödesanalys

och

(halvårsrapport

Bolagets aktie

respektive bokslutskommuniké).

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq

Efter

First North Stockholm. Mer info på

publiceras

sidan 8.

i sammandrag i enklare kvartals-

första

och

tredje

finansiell

kvartalet

information

redogörelser. Skälet till att publicera
kvartalsredogörelser

istället

för

Utdelning

fullständiga

Styrelsen föreslår att ingen utdelning

att av kostnadsskäl begränsa den

sker för räkenskapsåret 2018.

administrativa bördan för bolaget.
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är

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

NYCKELTAL
FLERÅRSÖVERSIKT
Koncernen
Nettoomsättning, kSEK
Resultat efter finansiella poster, kSEK
Balansomslutning, kSEK
Antal anställda
Soliditet, %
Avkastning på totalt eget 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
10 083
-6 025
18 059
13
65
-30
-51

2017
5 943
-12 440
20 727
14
63
-59
-95

2016
9 580
-8 846
12 497
12
30
-69
-232

2015
4 818
-12 315
11 056
11
23
-111
-490

57 561 935
39 018 227
-0,10
-0,15

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

6 539 031
6 072 620
-0,92
-0,99

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

*inkl. aktier under registrering vid nyemission jan 2018

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
2018
Belopp i kSEK
Månad
IB 2018
Januari
Augusti
December
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Händelse

Förändring
antal aktier

Nyemission
TO4
TO5

25 049 054
11 404 392
11 083 962

Totalt antal
aktier
10 024 527
35 073 581
46 477 973
57 561 935
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Förändring
aktiekapital
4 509
2 053
1 995

Totalt
aktiekapital
1 804
6 313
8 366
10 361

Resultat 2018
per aktie
-0,60
-0,17
-0,13
-0,10

9

893
4 509

-20 100

Periodens resultat

Balanserat resultat

Övrigt tillskjutet kapital
30 690
6 202
10 220

1 452
179

-8 846

-1 452
179
223

4 509
- 4 509

2 166

47 113

47 113
310

-29 996

Balanserat resultat

2 166

Övrigt tillskjutet kapital

Aktiekapital
1 804
8 557

4 509

Fond för
utvecklingskostnader

1 804

-29 996

8 846
-12 440
-12 440

Periodens resultat

-8 846

2018

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

Fond för
utvecklingskostnader

1 177
627

Pågående nyemission

Belopp i kSEK
Belopp vid ingången av 2017
Nyemission
Pågående nyemission
Årets aktiverade utvecklingskostnader
Årets avskrivna utvecklingskostnader
Valutakursdifferens vid omräkning av
utländska dotterbolag
Disposition enligt beslut av årets årsstämma
Årets resultat
Belopp vid utgången av 2017

Aktiekapital

2017

Pågående nyemission

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL

-12 440

35
-1 469
299

1 469
-299

205
-12 440
10 361
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0

3 336

47 422

-43 366

12 440
-6 025
-6 025
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Dancing With The Stars,
Los Angeles, USA.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i kSEK

2018-10-01
2018-12-31

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

2017-10-01 2018-01-01
2017-12-31 2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

3 505

1 077

10 083

5 943

-479
407
-40
3 393

-355
325
27
1 073

-410
1 469
18
11 160

-1 283
1 452
-112
5 999

-919
-819
-2 408

-991
-1 836
-2 606

-3 374
-4 319
-8 158

-2 320
-5 518
-7 965

-727
0
-4 873

-821
0
-6 253

-1 401
0
-17 252

-1 929
0
-17 731

-1 480

-5 180

-6 092

-11 732

87
-139
-52

0
-390
-390

594
-527
67

195
-903
-708

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-1 531

-5 570

-6 025

-12 440

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

-1 531
0
-1 531

-5 570
0
-5 570

-6 025
0
-6 025

-12 440
0
-12 440

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
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Tour De Hongrie,
Budapest, Hungary.
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Red Bull Straight Rhythm,
Pomona, USA.

KONCERNENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Belopp i kSEK

2018-12-31

2017-12-31

0

7 325

4 001

3 222

410

1 021

Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner
Summa anläggningstillgångar

131
4 543

117
4 359

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Demoprodukter
Förskott till leverantör

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

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier verktyg och installationer

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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KONCERNENS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i kSEK
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingskostnader
Fritt eget kapital
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
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2018-12-31

2017-12-31

10 361
0
3 336

1 804
4 509
2 166

47 422
-49 392
11 727

47 113
-42 436
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

Dancing On Ice,
Bovington, Storbritanien.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

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

2018-10-01
2018-12-31

2017-10-01 2018-01-01
2017-12-31 2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

-1 480
440
87
-139

-5 180
975
0
-390

-6 092
994
594
-527

-11 732
2 575
195
-903

-1 091

-4 595

-5 031

-9 865

192
597
593
-812
462
-57

279
424
-1 155
93
-63
-5 017

-59
-324
-100
-35
-77
-5 626

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

-407
741
20
354

-313
102
-1
-211

-1 469
710
-19
-778

-1 452
-90
-6
-1 548

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 119
0
-278
2 841

7 403
0
-278
7 126

11 683
0
-1 266
10 417

14 233
0
-994
13 240

Periodens kassaflöde

3 138

1 897

4 014

4 886

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

5 699
8 837

2 926
4 823

4 823
8 837

-63
4 823

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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Cinec Expo,
München, Tyskland.

Kontaktpersoner
Pelle Hjortblad
Styrelseordförande

Robin Kahlbom
VD

Daniel Fröberg
IR-ansvarig

info@intuitiveaerial.com

robin.k@intuitiveaerial.com
013 - 99 13 990

daniel.f@intuitiveaerial.com
013 - 99 13 990

Styrelsen försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat.
Linköping 2019-02-28

K

Pelle Hjortblad, styrelseordförande
		

Helena Sandermark, styrelseledamot

Henrik Stangel, styrelseledamot

Magnus Sundelin, styrelseledamot

Robin Kahlbom, VD

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