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Bokslutskommuniké 2016 
Januari-December 2016 Intuitive Aerial AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får 
härmed avge följande bokslutskommuniké för perioden januari-december 
2016.

  

Allmänt om verksamheten
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professio-
nella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkva-
litativa film-, TV- och reklamproduktioner. 

Bolaget erbjuder NEWTON® , ett stabiliserat ka-
merahuvud avsedd för användning i situationer 
där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom 
i TV-studios eller stora eventarenor. AERIGON® , 
marknadens första fjärrstyrda, flygande kamera-
system för professionella produktionskameror. 

Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad 
på avancerad reglerteknik, möjliggör bolagets 
produkter kreativt och intuitivt filmande med lika 
stabil bild från luften som på marken. Systemen 
har använts i en rad storskaliga film- och TV-pro-

duktioner såsom Eurovision Song Contest, Ja-
mes Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, 
Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdo-
kumentärer för BBC, National Geographic och 
Animal Planet. 

Både NEWTON- och AERIGON-systemen styrs 
trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten 
DOMINION. 

Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping 
och är listat på Nasdaq First North Stockholm 
sedan januari 2015. 

Q4
  Perioden Januari-December 2016
• Nettoomsättningen uppgick till: 9 580 tkr (4 818 tkr)
• Rörelseresultatet uppgick till: -8 816 tkr (-12 100 tkr)
• Resultat efter skatt uppgick till: -8 846 tkr (- 12 315 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till: -1,35 kr (-2,76 kr)
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Händelser under 2016

Januari
» Bolaget säkrar flera strategiska ordrar av NEW-
TON till inflytelserika europeiska aktörer.

Mars
» Bolaget får order på NEWTON inför sändning-
en av Eurovision Song Contest, av NEP Sweden.

April
» Det helägda amerikanska dotterbolaget in-
hämtade permanent tillstånd av amerikanska 
luftfartsmyndigheten FAA att bedriva  flygningar 
i kommersiellt syfte med produkten AERIGON.

» Rolf Schytt tillträder som ny styrelseledamot i 
bolagets styrelse.

Maj
» NEWTON gör succé under Eurovision Song 
Contest.

September
» Bolaget genomför fälttester med BBC i Afrika.

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

Oktober
» Bolaget får tysk prestigeorder av Professional 
Motion Technology GmbH, (PMT).

November
» Bolaget genomför workshop på Kenyas störs-
ta universitet Kenyatta i Nairobi.

» AERIGON gör succé i Travis Rice ś senaste 
snowboardfilm ”The Fourth Phase”.

» Bolaget erhåller order och tecknar leverantörs-
avtal med det brittiska publicservie bolaget BBC.

December
» Bolagets styrelse utser Peter Ahlgren till ny 
styrelseordförande.

» Bolagets erhåller strategisk order på två NEW-
TON-system till norska publicservice bolaget 
NRK.

Händelser efter perioden

» Vid extra bolagsstämma den 26 januari 2017 
godkände stämman enhälligt styrelsens förslag 
från 22 december 2016 om att ändra aktieka-
pitalets gränser i bolagsordningen. Stämman 
beslutade även enhälligt om bemyndigande att 
genomföra företrädesemission. Stämman beslu-
tade också enhälligt om bemyndigande att ge-
nomföra riktad emission i samband med företrä-
desemission (så kallad överteckningsemission).

» Bolaget har aviserat om att en genomlysning 
av bolaget har gjorts, och att en ny strategi och 
finansiella mål är framtagna.

» Bolaget har aviserat att kapitalanskaffning ge-
nom nyemission kommer att genomföras under 
våren 2017.

” VI SER EN ÖKAD 
EFTERFRÅGAN  

FÖR VÅRA  
PRODUKTER”

Robin Kahlbom, VD
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Strategiskt viktiga kunder

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

Våra produkter

De nya produkterna NEWTON 
och DOMINION  stod för en bety-
dande del av bolagets omsättning. 

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

NEWTON
Under 2016 sålde bolaget 24 
NEWTON där över 90 procent av 
våra order på NEWTON levere-
rades till den europeiska markna-
den. Detta kan förklaras av att vi 
tidigt fick ett antal strategiskt vik-

Strategiskt viktiga referens-
produktioner och erfaren-
heter på marknaden stärker 
Intuitive Aerials målsättning  
att bli europeiskt mark-
nadsledande inom fjärr-
styrda kamerasystem. Våra 
satsningar inom utveckling 
och marknadsintroduktio-
nen av nya produkter under 
året har fått genomslag och  
resulterat i en fördubbling 
av omsättningen under 
2016. 

tiga kunder och referensproduk-
tioner under början av året som 
varit avgörande för framgången. 
Medverkande i produktioner med 
högt referensvärde, som exempel-
vis Eurovision Song Contest, ska-
pas tillit till våra produkter och en 
ökad efterfrågan.

AERIGON
Bolagets drönare AERIGON hål-
ler idag en mycket hög kvalitet 
och har fortfarande marknadens 
bästa prestanda. AERIGON är 
mycket uppskattad av de kunder 
som använder den idag i sina pro-
duktioner. Under året har vi sett 
en fortsatt användning och efter-
frågan för produkten. AERIGON 
har bland annat medverkat i en 
mängd uppmärksammade pro-
duktioner, där kvalitetskraven är 
mycket höga. Den har bland annat  
används vid inspelningen av Ste-
ven Spielberg kommande lång-
film- Ready Player One. 

Drönarbranschen genomgår en 
snabb teknisk utveckling och lång-
siktigt bedöms drönarbranschen 
ha väldigt stor potential. Regula-
toriska hinder håller dock tillbaka  
försäljningsvolymerna. Marknaden 
befinner sig i en utvecklingsfas 
och kunskapen om vad man kan 
göra med drönare inom bland  
annat film-, tv- och reklamproduk-

Intuitive Aerials produkter

AERIGON® är företagets produktserie av 

obemannade luftfartyg (drönare)  

och gyro-stabiliserande kamerahuvuden  

(gimbaler) för flygande applikationer 

baserade på företagets egenutvecklade 

stabilisering- och sensorteknologi.

NEWTON® är företagets produktserie 

av gyro-stabiliserade kamerahuvuden 

(gimbaler) för systeminstallationer och är 

baserade på företagets egenutvecklade 

stabilisering- och sensorteknologi.

DOMINON är företagets produktserie av 

kontrollbord för fjärrstyrning av kamera-

huvuden (gimbaler) och är baserad på 

företagets egenutvecklade operativsystem 

för styrenheter.

VD HAR ORDET
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tion behöver utvecklas och bred-
das hos användarna. 

Den långsiktiga satsningen på  
AERIGON fortsätter via ökad 
marknadsbearbetning och be-
hovsdriven utveckling.

Nya applikationsområden

Vi har under året märkt av en kraf-
tigt ökad användning inom under-
hållning, sport och event produk-
tioner inom marknaden för TV och 
Broadcast, där NEWTON bland 
annat blivit mycket populär för 
användning på räls- och torn-ba-
serade system. Inom dessa app-
likationer höjs systemprestandan 
med avsevärt förbättrad bildkva-
litet och högre dynamik i kamera-
rörelserna. 

Under andra halvåret såg vi även 
en ökande trend för användning 
på vajer-baserade system för drö-
nar-lika bilder i arenor och över 
folksamlingar. 

Marknaden för exempelvis reklam-
film, spel film och drama bedömer 
bolaget också kommer efterfrå-
ga mer applikationer med kame-
raupphängning på olika typer av 
fordon.

Kamerainstallationer på fordon, 
fram för allt båt, är tekniskt myck-
et krävande eftersom kameran 
utsätts för konstanta rörelser och 
höga accelerationer. Bolagets 
kärnteknologi står sig här stark 
med mark nadsledande prestan-

da och vi ser goda möjlighe ter för  
expansion inom detta applika-
tionsområde.

Förstärkt organisation

Bolagets organisation har för-
stärkts med ett antal nytillsatta 
ledande befattningshavare, bland 
annat ny Ekonomichef, Produk-
tionschef samt en Marknad- och 
Kommunikationsansvarig. 

Vi har även rekryterat inom logis-
tik och inköp för mer ekonomisk 
hantering av lager och inköp. Med 
den stärkta organisationen har  
vi tagit ytterligare ett steg i vår  
pågående resa till att bli ett renod-
lat industriellt företag.

Framtidsutsikter

Bolaget går nu in i en ny fas. Vi 
ser att vi har en kraftigt växande 
kundbas av varumärkesstärkan-
de referenser bestående av nöj-
da och stolta kunder. Vår organi-
sation är förstärkt och ett flertal 
rekryteringar pågår. Vi ser också 
ett ökat intresse för våra produk-
ter inom fler och nya applikations-
områden. Tillsammans skapar det 
fram tidstro och ut sikter om kom-
mande tillväxt och framgångar för 
bolaget.

Linköping 2017-02-23

Robin Kahlbom
VD, Intuitive Aerial AB
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Omsättning och resultat
Våra satsningar inom utveckling 
och marknadsintroduktionen av 
de nya produkterna DOMINION 
och NEWTON resulterade i en 
kraftig ökning av nettoomsätt-
ningen. Ett omfattande arbete 
med att effektivisera våra arbets-
sätt initierades efter sommaren 
vilket inneburit att vi även kunnat 
sänka vår kostnadsmassa.

• Nettoomsättning uppgick till  
9 580 TSEK (4 818 TSEK).

• Personalkostnaderna uppgick till  
7 434 TSEK (6 086 TSEK).

• Rörelsens totala kostnader upp-
gick till 22 199 TSEK (18 351 TSEK).

• Resultatet efter skatt uppgick till  
-8 846 TSEK (-12 315 TSEK)

Bolaget genomförde en företrä-
desemission om 12,4 MSEK som 
blev övertecknad.

Investeringar
Under perioden uppgick bruttoin-
vesteringarna i anläggningstillgång-
ar till 1 455 TSEK (2 211 TSEK). Av 
investeringarna utgörs aktivering 
av utvecklingskostnader 892 TSEK  
(1 377 TSEK).

VERKSAMHETEN

Anställda
Intuitive Aerial hade 12 anställda 
vid utgången av 2016.

Bolagets aktie
Bolagets aktie är noterad på Nas-
daq First North Stockholm. Antal 
aktier vid årets början uppgick 
till 4 466 094 stycken. I mars ge-
nomfördes en nyemission varav 2 
072 937 stycken nya aktier gavs 
ut. Antal aktier vid periodens slut 
(2016-12-31) uppgick till 6 539 031 
stycken.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdel-
ning sker för räkenskapsåret 2016.

Redovisningsprinciper
Bolaget följer årsredovisningsla-
gen och BFNAR. Redovisnings-
principerna framgår av årsredo-
visningen 2015 och är oförändrade 
från förra bokslutet.

Information om bolagets 
finansiella rapportering
Intuitive Aerial publicerar finan-
siell information kvartalsvis. Efter 
andra och fjärde kvartalet publ-
iceras mer omfattande finansiell 
information med resultaträkning, 
balansräkning och kassaflödes- 
analys (halvårsrapport respektive 
bokslutskommuniké).

Efter första och tredje kvartalet 
publiceras finansiell information 

i sammandrag i enklare kvartals- 
redogörelser. Skälet till att publ-
icera kvartalsredogörelser istället 
för fullständiga kvartalsrapporter 
är att av kostnadsskäl begränsa 
den administrativa bördan för bo-
laget.

Övrig information
Bolagets Certified Adviser är 
G&W Fondkommission. Denna 
helårsrapport har inte granskats 
av bolagets revisorer.

Linköping 2017-02-23

Styrelsen i Intuitive Aerial AB 
(publ) genom Robin Kahlbom

Finansiell kalender 2017
» 2017-04-19
Årsredovisning 2016

» 2017-05-03
Kvartalsredogörelse jan-mar 2017

» 2017-05-17
Årsstämma

» 2017-08-30
Halvårsrapport 2017

» 2017-11-03
Kvartalsredogörelse jan-sep 2017

» 2018-02-28
Bokslutskommuniké 2017

Kontaktpersoner
Peter Ahlgren
Styrelseordförande 
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom
VD
robin.k@intuitiveaerial.com

0730-70 32 02

Anna- Lena Rahm
CFO
anna- lena.r@intuitiveaerial.com

0706-35 15 60
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Intuitive Aerials fjärrstyrda kamerahuvud,  
NEWTON, står för många av de dynamiska  

bilderna vid årets Melodifestival.
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NYCKELTAL

Flerårsöversikt 2016 2015
KONCERNEN
Nettoomsättning 9 580 4 818
Resultat efter finansiella poster -8 846 -12 315
Balansomslutning 12 497 11 056
Antal anställda 12 11
Soliditet, % 30 23
Avkastning på totalt eget kapitla, % Neg. Neg.
Avkastning på eget kapital, % Neg. Neg.

Antal aktier vid periodens slut, st 6 539 031 4 466 094
Genomsnittligt antal aktier, st 6 072 620 4 326 559
Resultat per aktie, kr -1,35 -2,76
Reslutat per genomsnittligt antal aktier, kr -1,46 -2,85
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2016-01-01 2016-07-01 2015-01-01
Belopp i TKR 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 9 580 489 4 565 326 4 818 033
Förändring av lagervaror under tillverkning, 
färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 2 230 254 1 866 798 367 491
Aktiverat arbete för egen räkning 889 234 474 172 1 050 618
Övriga rörelseintäkter 683 659 679 894 14 444
Summa intäkter mm 13 383 636 7 586 190 6 250 586

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -6 773 696 -3 556 720 -4 502 865
Övriga externa kostnader -6 421 409 -2 065 210 -6 868 681
Personalkostnader -7 433 682 -3 558 940 -6 086 252
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -1 230 309 -606 682 -892 754
Övriga rörelsekostnader -340 112 -340 112 -
Summa rörelsens kostnader -22 199 208 -10 127 664 -18 350 552
Rörelseresultat -8 815 572 -2 541 474 -12 099 966

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 251 781 251 733 1 308
Räntekostnader och liknande resultatposter -282 571 -346 561 -216 303
Summa resultat från finansiella investeringar -30 790 -94 828 -214 995
Resultat efter finansiella poster -8 846 362 -2 636 302 -12 314 961

Resultat före skatt -8 846 362 -2 636 302 -12 314 961
Skatt på årets resultat 0 0 0
Årets resultat -8 846 362 -2 636 302 -12 314 961

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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Omsättningstillgångar
 Varulager mm
 Råvaror och förnödenheter 4 653 445 2 404 370
 Varor under tillverkning 303 769 153 282
 Förskott till leverantör 309 889 855 615

 Korftristiga fordringar
 Kundfordringar 2 224 907 1 426 054
 Övriga kortfristiga fordringar 326 905 686 855

 Kassa och bank
 Kassa och bank -62 913 1 014 322

 Summa omsättningstillgångar 7 756 000 6 540 498
Summa tillgångar 12 496 698 11 055 982

Belopp i TKR 2016-12-31 2015-12-31
Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar   
 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 472 095 3 654 845
 och liknande arbeten

 Materiella anläggningstillgångar
 Inventarier verktyg och installationer 1 158 021 750 822

 Finansiella tillgångar
 Depositioner 110 582 109 817
 Summa anläggningstillgångar 4 740 698 4 515 484

KONCERNENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
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Belopp i TKR 2016-12-31 2015-12-31
Eget kapital
 Bundet eget kapital
 Aktiekapital (6 539 031 st) 1 177 027 803 897
 Fond för utvecklingskostnader 892 512 -

 Fritt eget kapital
 Överkursfond 30 690 027 20 986 983
 Balanserad vinst eller förlust -20 172 480 -19 279 969
 Årets resultat -8 846 363 0
 Summa eget kapital 3 740 722 2 510 911

Skulder
 Avsättningar
 Garantiskulder 263 374 300 000

 Långfristiga skulder
 Övriga långfristiga skulder 4 616 570 663 958

 Kortfristiga skulder
 Skulder till kreditinstitut 1 086 138 496 290
 Leverantörsskulder 1 054 760 1 940 943
 Övriga kortfristiga skulder 828 184 4 490 036
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 906 949 653 844
 Summa kortfristiga skulder 3 876 032 7 581 113
Summa eget kapital och skulder 12 496 698 11 055 982

Ställda säkerheter 7 800 000 1 200 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

KONCERNENS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2016-01-01 2016-07-01 2015-01-01
Belopp i TKR 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster -8 815 572 -2 541 474 -12 099 966
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. 1 193 685 533 057 1 192 754
Erhållen ränta 251 781 251 733 1 308
Erlagd ränta -282 571 -346 561 -216 303
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital -7 652 677 -2 103 245 -11 122 207

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten -1 853 835 -1 614 055 -2 804 017
Förändring kundfordringar -798 853 -364 509 -1 339 870
Förändring av kortfristiga skulder -3 408 747 -1 652 100 2 895 251
Förändring leverantörsskulder -886 183 11 795 1 224 272
Förändring av kortfristiga fordringar 359 951 140 849 233 852
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 240 343 -5 581 264 -10 912 719

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -892 512 -474 173 -1 377 461
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -562 248 -107 477 -833 764
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -765 -5 000 -109 817
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 455 525 -586 650 -2 321 042

Finansieringsverksamheten
Nyemission 10 076 173 0 14 340 679
Upptagna lån 5 000 000 5 000 000
Amortering lån -457 540 -235 766 -443 549
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 618 633 4 764 234 13 897 130
Periodens kassaflöde -1 077 235 -1 403 680 663 369

Likvida medel
Likvida medel vid periodens början 1 014 322 1 340 767 350 953
Likvida medel vid periodens slut -62 913 -62 913 1 014 322

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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2016-12-31
Belopp vid årets ingång 803 897 0 20 986 983 -6 965 008 -12 314 961 2 510 911

Nyemission 373 129 9 703 044 10 076 173

Årets aktiverade utvecklingskostnader 892 512 -892 512

Disposition enligt beslut av årets årsstämma -12 314 961 12 314 961

Årets resultat - - - - -8 846 362 -8 846 362

Belopp vid periodens utgång 1 177 026 892 512 30 690 027 -20 172 481 -8 846 362 3 740 722

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL



Intuitive Aerial (publ)

Lokstallsgatan 8

582 73 Linköping 

Telefon 013 - 99 13 990

info@intuitiveaerial.com

www.intuitiveaerial.com


