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Halvårsrapport 
Januari - juni 2017 Intuitive Aerial AB (publ)

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

  

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. 

Q2
  Perioden januari-juni 2017
• Nettoomsättningen uppgick till: 2 801 tkr (5 015 tkr)
• Rörelseresultat uppgick till: -4 966 tkr (-6 274 tkr)
• Resultat efter skatt uppgick till: -5 238tkr (- 6 210 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till: -0,52 kr (-0,96 kr)
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Väsentliga händelser under perioden
 
Januari
» Vid extra bolagsstämma den 26 januari 2017 
godkände stämman enhälligt styrelsens för-
slag från 22 december 2016 om att ändra aktie- 
kapitalets 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 aviserade om att en genomlysning av 
bolaget har gjorts, och att en ny strategi och fi-
nansiella mål är framtagna.

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

Februari
» Bolaget meddelar ny NEWTON order från det 
svenska vajer-kameraföretaget Horisont Came-
ra Solutions AB. Kunden kommer att använda 
NEWTON för att styra och stabilisera två av ka-
merorna under sändningar av Melodifestivalen 
2017. 

» Bolaget meddelar en ny order av NEWTON till 
vajer-kamerabolaget CondorCam i Denver, Co-
lorado. Detta var den andra ordern av produkten 
som sålts inom den nordamerikanska regionen.

Mars
» Bolaget meddelar att styrelsen i Intuitive Aerial 
AB har, med stöd av bemyndigande från extra 
bolagsstämma den 26 januari 2017, beslutat att 
genomföra en nyemission med företrädesrätt 
för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning 
kommer att tillföra Bolaget cirka 8,2 miljoner 
kronor före emissionskostnader.

» Bolaget meddelar att en ny strategisk viktig 
order till östra USA:s största leverantör av tjäns-
ter med fjärrstyrda kamerasystem, Atlantic Cine 
Equipment (ACE), gällande ett komplett NEW-
TON-system. Den nya kunden levererar teknik 
och tjänster till en rad världskända film- och  
tv-produktioner som bland annat Oscarsgalan, 
Golden Globes och Metropolitan Opera.

April 
» Bolaget erhåller tre ordrar varav två är NEW-
TON och en AERIGON.

» Bolaget deltog på branschmässan National 
Association of Broadcasters, NAB, i Las Vegas, 
USA.

Maj
» NEWTON gör succé då en av Europas största 
leverantörer av teknik för stora TV produktioner, 
NEP Sweden, använde NEWTON vid årets upp-
laga av Eurovision Song Contest.

Juni
» Lansering av bolagets nya produkt, NEW-
TON C sker vid den stora filmmässan CineG-
ear i Hollywood, LA och väcker stort intresse. 

» Bolaget erhåller den första pre-ordern av 
NEWTON C från det japanska bolaget Sanwa 
Pro Light.

Väsentliga händelser efter perioden

» Malin Danckwardt-Lillieström rekryteras till 
tjänsten som Chief Operating Officer (COO). 
Rekryteringen innebär en förstärkning av orga-
nisationen för att ytterligare öka bolagets försälj-
nings- och marknadssatsningar.

  Perioden januari-juni 2017
• Nettoomsättningen uppgick till: 2 801 tkr (5 015 tkr)
• Rörelseresultat uppgick till: -4 966 tkr (-6 274 tkr)
• Resultat efter skatt uppgick till: -5 238tkr (- 6 210 tkr)
• Resultat per aktie uppgick till: -0,52 kr (-0,96 kr)
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gyrostabiliserade  produkter för  
den professionella film och tv in-
dustrin. Vi har tillsammans med 
den nya strategin satt ambitiösa 
mål för tillväxt med start 2017 och 
genomförde under början av året 
en emission för att påbörja den 
satsningen. 

Rekrytering har skett av två nya 
medarbetare till vår försäljnings-
organisation, en exportsäljare och 
en innehållsproducent för nyska-
pandet av videobaserat sälj och 
marknadsföringsmaterial. Vi har 
även rekryterat en operativ chef 
(COO) med målet att bidra till att 
effektivisera verksamheten och 
frigöra resurser från mig som VD 
för att fokusera på strategiskt och 
operativt sälj och marknadsarbe-
te. Jag är mycket nöjd med våra 
rekryteringar och bolaget har nu 
en lovande sälj- och marknads- 
avdelning som fungerar bra till-
sammans. Under slutet av första 
halvåret 2017 har vi påbörjat im-
plementeringen av vår nya mark-
nad och försäljningsstrategi och 
effekterna kommer att synas 
framöver.

De kostnadsbesparingar som bo-
laget genomfört för att sänka  
break-even nivån framgår tydligt, 
där kostnaderna minskat med 
över 30 procent. Trots lägre net-

Ett intensivt halvår med hårt 
arbete i hela organisationen 
där mycket har utvecklats  
positivt. Vårt mål med att upp-
nå en starkare orderingång  
under perioden kom vi 
inte i mål med men sam-
tidigt är det många andra  
positiva händelser under peri-
oden som jag vill belysa.

Under 2016 genomförde bola-
get en viktig strategiförskjutning 
med fokus på vår kärnteknologi 
med produkterna NEWTON och 
DOMINION. Vi breddade även 
våra produktserier för att upp-
nå ett europeiskt ledarskap inom  

toomsättning presenterar vi ett 
bättre resultat efter skatt än under 
motsvarande period föregåen-
de år. Tillsammans med en ökad 
försäljningsvolym skapas positi-
va förutsättningar för bolaget att 
uppnå lönsamhet.

Bolaget har lanserat NEWTON C, 
vilket är en marknadsanpassning 
av befintliga NEWTON som syftar 
till ökad användning och försälj-
ning inom marknaden för spel- 
och reklamfilm. Produkten visades 
upp i juni på mässan CineGear som 
hålls i Paramount Studios i Los An-
geles där den möttes av många 
intresserade blickar. Målsättning-
en är att påbörja demonstrationer 
och leverera den nya produkten 
i samband med den europeiska 
media-mässan IBC i Amsterdam i 
slutet av september.

NAB-mässan i Las Vegas i april var 
givande och genererade öppning-
ar hos två av marknadens största 
leverantörer av film och tv-tek-
nik beträffande strategiska part-
nerskap och integration av bola-
gets egenutvecklade produkter, 
stabiliseringshuvudet NEWTON 
samt styrenheten DOMINION för  
distribution genom dessa bolags 
globala distributionsnätverk. 
Vi har under perioden haft fort-
satta affärsmöten med de båda 

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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leverantörerna och har bokat in 
produktdemonstrationer. Dessa 
kommer att genomföras under 
tredje kvartalet 2017. Jag bedö-
mer i dagsläget att vi kommer att 
ingå i samarbete med minst en av 
dessa aktörer.

Under perioden säkrade vi även 
en strategiskt viktig order i USA 
till Atlantic Cine Equipment (ACE), 
östra USA:s största leverantör av 
tjänster med fjärrstyrda kame-
rasystem. ACE levererar teknik 
och tjänster till en rad världskän-
da film- och tv-produktioner som 
Oscarsgalan, Golden Globes och 
Metropolitan Opera. En första pro-
duktion genomfördes i samband 
med Billboard Music Awards i Las 
Vegas, där NEWTON användes på 

ett spektakulärt sätt genom mon-
tering framför en flytande scen 
mitt i den världskända Bellagio 
fontänen. Storskaliga produktio-
ner av den här digniteten är per-
fekt referensmaterial som visar 
på våra produkters styrka och 
resulterar effektiv spridning i nya 
konkreta affärsmöjligheter och 
offertförfrågningar från kunder vi 
annars haft svårt att komma i kon-
takt med.

Sammanfattningsvis är jag nöjd 
med vad bolaget på kort tid lyck-
ats åstadkomma avseende att 
bygga en starkare organisation, 
initiera nya försäljningssamar-
beten samt fortsätta produktut-
vecklingen. I och med att försälj-
ningen under första halvåret 2017 

emellertid inte nådde upp till bud-
get så är det min bedömning att  
ytterligare rörelsekapital kommer 
att behöva tillföras under senare 
delen av 2017, vilket också kom-
mer att behövas för att förverkliga 
våra långsiktiga tillväxtambitio-
ner. Därför kommer sannolikt en  
företrädesemission till aktieägar-
na att behöva genomföras under 
hösten 2017.

Linköping 2017-08-30

Robin Kahlbom
VD, Intuitive Aerial AB
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Omsättning och resultat
Brist på interna försäljningsresur-
ser och satsningar på att bygga 
en långsiktig försäljningsplattform 
har gjort att försäljningen på kort 
sikt har minskat. Det omfattande 
arbete med att effektivisera våra 
arbetssätt som initierades under 
2016 har inneburit att vi kunnat 
sänka vår kostnadsmassa.

• Nettoomsättning uppgick till  
2 801 TSEK (5 015 TSEK).

• Personalkostnaderna uppgick till  
3 458 TSEK (3 875 TSEK).

• Rörelsens totala kostnader upp-
gick till 8 054 TSEK (12 072 TSEK).

• Resultatet efter skatt uppgick till  
-5 238 TSEK (-6 210 TSEK)

Investeringar
Under perioden uppgick bruttoin-
vesteringarna i anläggningstillgång-
ar till 987 TSEK (868 TSEK). Av in-
vesteringarna utgörs aktivering av 
utvecklingskostnader 794 TSEK  
(418 TSEK).

Anställda
Intuitive Aerial hade 15 anställda 
vid utgången av juni 2017.

VERKSAMHETEN

Bolagets aktie
Bolagets aktie är noterad på Nas-
daq First North Stockholm. 

I maj genomfördes en nyemission. 
Antal aktier vid periodens slut 
(2017-06-30) uppgick till 10 024 
527. Emissionen tillförde bolaget 
6,8 MSEK efter emissionskostna-
der.

Företrädesemission
Den svaga försäljningen under 
första halvåret jämfört med bud-
get gör att bolaget under hösten 
sannolikt kommer att göra en 
nyemission riktad till aktieägarna 
(företrädesemission) för att stärka 
bolagets rörelsekapital.

Redovisningsprinciper
Bolaget följer årsredovisningsla-
gen och BFNAR. Redovisnings-
principerna framgår av årsredo-
visningen 2016 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 
halvårsrapport har inte granskats 
av bolagets revisorer.

Linköping 2017-08-30

Styrelsen i Intuitive Aerial AB 
(publ) genom Robin Kahlbom

Finansiell kalender 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 stabiliseringshuvud NEWTON levererade fantastiskt  
bildmaterial vid ett spektakulärt framträdande av artisten DRAKE  

vid fontänen framför Bellagio i Las Vegas. 
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2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
Belopp i TKR 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning 2 801 496 5 015 163 9 580 489
Förändring av lagervaror under tillverkning, 
färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -384 952 363 456 2 230 254
Aktiverat arbete för egen räkning 784 096 415 062 889 234
Övriga rörelseintäkter -112 965 3 765 683 659
Summa intäkter mm 3 087 674 5 797 446 13 383 636

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 007 072 -3 216 976 -6 773 696
Övriga externa kostnader -2 862 795 -4 356 199 -6 421 409
Personalkostnader -3 458 296 -3 874 742 -7 433 682
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -725 859 -623 627 -1 230 309
Övriga rörelsekostnader 0 0 -340 112
Summa rörelsens kostnader -8 054 021 -12 071 544 -22 199 208
Rörelseresultat -4 966 347 -6 274 098 -8 815 572

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 144 248 48 251 781
Räntekostnader och liknande resultatposter -416 093 63 990 -282 571
Summa resultat från finansiella investeringar -271 846 64 038 -30 790
Resultat efter finansiella poster -5 238 193 -6 210 060 -8 846 362

Resultat före skatt -5 238 193 -6 210 060 -8 846 362
Skatt på periodens resultat 0 0 0
Periodens resultat -5 238 193 -6 210 060 -8 846 362

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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Omsättningstillgångar
 Varulager mm
 Råvaror och förnödenheter 4 267 194 3 357 598 4 653 445
 Varor under tillverkning 303 768 134 401 303 768
 Förskott till leverantör 0 161 048 309 889

 Korftristiga fordringar
 Kundfordringar 662 264 1 860 398 2 224 907
 Övriga kortfristiga fordringar 875 695 467 753 326 905

 Kassa och bank
 Kassa och bank 2 360 368 1 340 767 -62 913

 Summa omsättningstillgångar 8 469 289 7 321 965 7 756 000
Summa tillgångar 13 464 256 12 082 697 12 496 698

Belopp i TKR 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar   
 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 648 804 3 535 553 3 472 095
 och liknande arbeten

 Materiella anläggningstillgångar
 Inventarier verktyg och installationer 1 234 581 1 119 596 1 158 021

 Finansiella tillgångar
 Depositioner 111 582 105 582 110 582
 Summa anläggningstillgångar 4 994 967 4 760 732 4 740 698

KONCERNENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
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Belopp i TKR 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31
Eget kapital
 Bundet eget kapital
 Aktiekapital (10 024 527) 1 804 415 1 177 026 1 177 027
 Fond för utvecklingskostnader 892 512 - 892 512

 Fritt eget kapital
 Övrigt tillskjutet kapital 36 892 512 30 690 027 30 690 027
 Balanserad vinst eller förlust -28 945 993 -19 279 969 -20 099 630
 Periodens resultat -5 238 193 -6 210 059 -8 846 363
 Summa eget kapital 5 405 254 6 377 024 3 813 572

Skulder
 Avsättningar
 Garantiskulder 155 283 337 000 263 374

 Långfristiga skulder
 Övriga långfristiga skulder 4 076 112 620 000 4 616 570

 Kortfristiga skulder
 Skulder till kreditinstitut 1 266 111 318 475 1 086 138
 Leverantörsskulder 1 136 622 1 042 965 1 054 760
 Övriga kortfristiga skulder 536 763 2 454 432 755 334
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 888 111 932 801 906 949
 Summa kortfristiga skulder 3 827 607 4 748 672 3 803 182
Summa eget kapital och skulder 13 464 256 12 082 697 12 496 698

KONCERNENS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2017-01-01 2016-01-01
Belopp i TKR 2017-06-30 0 2016-06-30
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster -4 966 347 -6 274 098
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. 625 100 660 628
Erhållen ränta 144 248 48
Erlagd ränta -416 093 0 63 990
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital -4 613 093 -5 549 432

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten 696 140 -239 780
Förändring kundfordringar 1 562 643 -434 344
Förändring av kortfristiga skulder -237 409 -1 756 647
Förändring leverantörsskulder 81 861 -897 978
Förändring av kortfristiga fordringar -548 791 0 219 102
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 058 648 -8 659 079

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -794 031 -418 339
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -192 431 -454 771
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -1 000 0 4 235
Kassaflöde från investeringsverksamheten -987 461 0 -868 875

Finansieringsverksamheten
Nyemission 6 829 876 10 076 173
Amortering lån -360 485 -221 774
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 469 390 0 9 854 399
Periodens kassaflöde 2 423 281 0 326 445

Likvida medel
Likvida medel vid periodens början -62 913 1 014 322
Likvida medel vid periodens slut 2 360 368 0 1 340 767

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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Belopp vid årets ingång 1 177 026 892 512 30 690 027 -20 099 631 -8 846 362 3 813 572

Nyemission 627 389 6 202 486 6 829 875

Årets aktiverade utvecklingskostnader
Disposition enligt beslut av årets årsstämma -8 846 362 8 846 362

Periodens resultat - - - - -5 238 193 -5 238 193

Belopp vid periodens utgång 1 804 415 892 512 36 892 513 -28 945 993 -5 238 193 5 405 254

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL



Intuitive Aerial (publ)

Lokstallsgatan 8

582 73 Linköping 

Telefon 013 - 99 13 990

info@intuitiveaerial.com

www.intuitiveaerial.com


