Bokslutskommuniké
januari - december 2014
Intuitive Aerial AB (publ)
(siffror inom parentes avser motsvarande period 2013)
• Nettoomsättningen uppgick till 5 107 KSEK (2 282 KSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -4 196 KSEK (-1 729 KSEK)
• Resultat efter skatt uppgick till -4 281 KSEK (-1 799 KSEK)
• Resultat per aktie uppgick till –1,53 SEK (-1,06 SEK, justerat för split 1:25)

Allmänt om verksamheten
Intuitive Aerial är ett svenskt, Linköpingsbaserat företag som utvecklar världsledande
multirotorhelikoptrar (i vardagsspråk benämnt drönare) för den professionella
filmindustrin. Genom att kombinera avancerad reglerteknik med unika tekniska lösningar
och enastående produktdesign möjliggörs visuella upplevelser på filmduken.
Intuitive Aerial är idag verksamt inom civila tillämpningar för film- och TV-branschen.
Marknaden för UAS (Unmanned Aircraft Systems) är en ännu omogen, kraftigt växande
marknad och nya regelverk är under framtagning för att tillåta kommersiellt användning av
obemannade farkoster. En av bolagets strategiskt viktigaste marknader, filmnationen USA
förväntas publicera det nya regelverket under 2015.
Bolaget är sedan 13 januari 2015 listat på First North vid Nasdaq Stockholm.

Verksamhetsåret 2014 i sammanfattning
Intuitive Aerial har under verksamhetsåret 2014 genomfört;
•

Bolaget intensifierade sina marknadsföringsinsatser globalt dock med ett särskilt
fokus mot USA marknaden. Detta skedde bland annat genom deltagande på NABmässan och IBC.

•

VD Torkel Danielsson lämnade företaget och ersattes av Robin Kahlbom.
Därigenom tillfördes företaget kvalificerad flygkompetens på ledningsnivå.

•

Bolaget utmärktes som ett av Sveriges 33 hetaste teknikföretag på ”33 listan” av
Ny Teknik och Affärsvärlden.

•

Industrialiseringen av bolaget intensifierades genom att teamet förstärktes med
flera kompetenser som t.ex. Supply Chain manager.

•

Lansering av nya varumärket Aerigon på NAB 2014 i Las Vegas.

•

Intuitive Aerial knöt åt sig strategiskt viktiga kunder och medverkade i
filmproduktioner med högt referensvärde.

•

Stora investeringar genomfördes för att lyfta produktionskapaciteten och skapa
beredskap för expansion.

•

Bolaget lämnade efter tre år företagsinkubatorn LEAD och flyttade in i egna
produktionsanpassade lokaler.

•

Under räkenskapsårets första hälft genomfördes två mindre företrädesemissioner.

VD Robin Kahlboms kommentar
2014 var ett märkesår för Intuitive Aerial. Bolaget tog steget från att vara ett
inkubatorsbolag till att bli ett litet industriföretag. Vi har gjort stora investeringar i att bygga
upp en industriell kompetens och kapacitet för att göra oss redo för att kunna hantera
större produktionsvolymer.
2014 var även marknadssatsningarnas år. För Intuitive Aerial innebar det en blandning av
insatser såsom deltagande i de globalt största mässorna NAB och IBC men också en
kraftfull satsning på direktbearbetning av bland annat ledande produktionsbolag som i
slutändan är de som kommer att använda våra produkter. Det ledde till att Intuitive Aerial
knöt åt sig ett antal strategiskt viktiga kunder; som exempelvis Brainfarm, Dubai Film, BBC
Natural History Film, Helicopter Film Services.
Under andra halvåret medverkade vår produkt som nu getts det nya varumärket Aerigon i
ett antal storskaliga produktioner så som ”Disney Avengers”, ”Into The Woods”, ”Spektral”
med flera. Vi var med och filmade extremsporter, bilreklam och naturfilmer i Afrika för BBC.
Allt detta är mycket viktiga referenser för kommande försäljningar.
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Genom listningen och emissionen har vi skapat de finansiella förutsättningarna för att ta ut
Intuitive Aerial på världsmarknaden. Detta sammantaget gör att jag ser att vi står väl
rustade för 2015 och att marknaden för våra produkter kommer att fortsätta den mycket
snabba tillväxt som den befinner sig i. Bolaget driver idag en mängd förhandlingar som
förväntas ge resultat under våren och vi ser med tillförsikt på framtiden.

Året i sammandrag
Inledningen av året dominerades av arbetet att föra ut bolagets varumärke på de
internationella marknaderna. Under första kvartalet lanserades våra produkter i Bollywood
dvs. i Indiens filmmetropol. Detta resulterade i beställningar från ett av Bollywoods största
uthyrningsföretag av kamera och filmutrustning. Bolaget genomförde de första
produktionerna med Brainfarm i Nordamerika och fick beställningar från bland annat
Sverige, Italien och Nederländerna.
Malin Eriksson rekryterades som Supply Chain manager för att tillföra industriell
produktions- och logistikkompetens.
Under andra kvartalet visade Intuitive Aerial upp produkten Aerigon på mässan NAB i Las
Vegas. Dessutom genomfördes ett antal demonstrationsflygningar i Las Vegas för
potentiella kunder. Organisationen förändrades genom att Robin Kahlbom tillträdde som
operativt ansvarig. Samtidigt lämnade Torkel Danielsson befattningen som VD. Han har
dock kvarstått som resurs för ledningen under hela räkenskapsåret.
Under tredje kvartalet användes Aerigon under inspelningen av Disney Avengers – Age of
Ultron vilket givetvis har ett extremt högt referensvärde. Ytterligare systemförsäljningar
skedde bland annat till Dubais kronprins produktionsbolag Dubai Films, som tog leverans
av Dubais tredje Aerigonsystem, och ytterligare ett system levererades till Bollywood i
Indien. Aerigonsystem levereras till Botswana och företaget NHFU för inspelningar för BBC
och National Geographic.
Helicopter Film Services (HFS) som är ett av världens ledande företag inom flygfilmning,
med kunder som Disney, Marvel, Universal, Columbia Pictures mm, investerade i två
Aerigon. HFS är ett kvitto på att Intuitive Aerials system räknas som världsklass. Filmen
”Spectral” spelades in med Aerigon systemet i Budapest av Helicopter Film Services.
Arbetet på att bygga företagets distributionsnät tar ett steg framåt genom att partnern
Beyond HD utnämns till distributör i Storbritannien.
I oktober månad lämnar Intuitive Aerial företagsinkubatorn LEAD och flyttar in i egna
lokaler i praktisk närhet till Linköpings centrum och centralstation. Därmed tas ett stort
steg för att kunna öka kapaciteten inom alla företagets kärnområden. I samband med detta
tillträder Robin Kahlbom formellt som VD. Likaledes i oktober månad fattades det
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slutgiltiga beslutet att göra företaget publikt genom introduktion på First North vid Nasdaq
Stockholm. Listningsprocessen inleddes under december 2014.
Likaledes under december inleddes ett samarbete med Swedish Chameleon som innebär
att Swedish Chameleon i sin produktserie Newton, som är ett stabiliserande kamerastativ
som automatiskt motverkar skakningar, kommer att använda Intuitive Aerials
stabiliseringsmjukvara. Intuitive Aerial stärker således sin position på marknaden genom
integrationsaffären. Produktlanseringen planeras ske under våren 2015.

Utvecklingsarbete och certifiering
Intuitive Aerial har fortsatt att utveckla sin produkt och under året lanserades bolagets
Aerigon helikopter i ett nytt utförande för extra dragkraft för flygning med maxlast på höga
höjder och temperaturer. Även företagets gimbal har utvecklats till att bli en av de mest
kompetenta produkterna på marknaden. Här har Intuitive Aerial investerat hårt i
driftsäkerhet och systemprestanda för att uppnå den extrema kamerastabilitet som
filmindustrin kräver.
Bolaget har under året även gjort betydande insatser genom att skapa olika
produktionsverktyg, genom system och metoder för kvalitetssäkring, genom
säkerhetsuppdateringar av system osv.
Intuitive Aerial är ett av de mycket få företag inom sitt segment som kan erbjuda
certifierade produkter och tjänster. Under året har stor energi lagts på att utveckla detta
ytterligare. Detta arbete har tidigare varit att hänföra till de europeiska och asiatiska
marknaderna då den nordamerikanska marknaden till stor del varit stängd genom regler
från FAA. Främst under andra halvåret har dock en öppning skett på den nordamerikanska
marknaden såtillvida att FAA har tillåtit ett antal operatörer av farkoster av Intuitive Aerials
typ att operera kommersiellt på marknaden. Detta kommer att ha avgörande betydelse för
den amerikanska marknadens tillväxt.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för 2014 härrör sig huvudsakligen till leveranser av system till
företagets kunder.
Nettoomsättningen för 2014 hamnade på 5 107 KSEK (2 282 KSEK) vilket innebär en
ökning från föregående år med knappt 124 % procent. Totalt uppgick intäkterna till 6 257
KSEK (4 708 KSEK).
Resultatet uppgick till -4 281 KSEK (-1 800 KSEK). Det negativa resultatet förklaras av att
Intuitive Aerial befinner sig i ett intensivt investerings- och utvecklingsskede för att ställa
om bolaget till en industriell aktör med möjlighet att hantera storskalig försäljnings-,
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utvecklings- och produktionsverksamhet. Utöver dessa kostnader har de löpande
personalkostnaderna ökat som en följd av nyrekryteringar inom teknik- och
produktionsavdelningarna. Personalkostnaderna uppgick till 3 879 KSEK (2 747 KSEK).
Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas.

Investeringar
Periodens kassaflöde uppgick till +222 KSEK och bolagets likvida medel uppgick per
balansdagen till 351 KSEK (128 KSEK). Tillgängliga likvida medel (inklusive outnyttjad
checkräkningskredit) var 551 KSEK (128 KSEK).

Anställda
Intuitive Aerial hade 12 anställda vid utgången av 2014.

Eget kapital
Bolaget genomförde under räkenskapsåret två mindre företrädesemissioner samt i
samband med listningen en listningsemission vilken inbringade totalt 18 MSEK.
Periodens kassaflöde uppgick till +222 KSEK och bolagets likvida medel uppgick per
balansdagen till 351 KSEK (128 KSEK). Tillgängliga likvida medel (inklusive outnyttjad
checkräkningskredit) var 551 KSEK (128 KSEK).

Bolagets aktie
Under året gjordes en split där 1 aktie omvandlades till 25 aktier. Antal aktier efter denna
split blev 2 791 675 stycken.
Antal aktier vid årets slut uppgick till 2 791 675 stycken.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
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Händelser efter bokslutsdagen
I december inledde bolaget listningen på First North vid Nasdaq Stockholm. Första
handelsdag var 13 januari 2015. Listningsemissionen som tecknades till 133 % ger bolaget
18 MSEK innan listnings-, emissions- och garantikostnader.
Intuitive Aerials Aerigon erhöll som första farkost i sitt segment typcertifiering av den
franska luftfartsmyndigheten.
Intuitive Aerials Aerigon låg bakom två av nomineringarna till världens första filmfestival
för filmmaterial skapat med drönare.
Bolaget konstaterade att det regelverksförslag som kungjorts av amerikanska FAA passar
Aerigon utomordentligt väl och att det innebär ett viktigt steg mot att den amerikanska
marknaden öppnas.
Eric Bergez rekryteras som operationellt ansvarig i det dotterbolag som skall startas i USA.

Rapportdagar för 2015
2015–08–27: Halvårsrapport 2015
2015–03–23: Årsredovisning 2014

Årsstämma 2015
Årsstämma kommer att hållas den 23 april 2015.

Övrig information
Denna helårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.
Linköping den 27 februari
Styrelsen i Intuitive Aerial AB genom Robin Kahlbom

För mer information
Robin Kahlbom, VD
Telefon: 073-070 32 02
E-post: robin.kahlbom@intuitiveaerial.com
Jonas Lindqvist, styrelseordförande
Telefon: 070-350 49 69
E-post: jonas.lindqvist@intuitiveaerial.com
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Resultaträkning

2014

2013

5 107 227

2 282 461

Förändring av lager av produkter i arbete,
färdiga varor och pågående arbete för annans
räkning

437 597

171 653

Aktiverat arbete för egen räkning

525 374

2 242 035

Övriga rörelseintäkter

186 449

12 707

6 256 647

4 708 856

Råvaror och förnödenheter

-3 576 825

-1 961 737

Övriga externa kostnader

-2 306 463

-1 487 579

Personalkostnader

-3 879 377

-2 746 728

-690 355

-241 885

-

-301

-10 453 020

-6 438 230

-4 196 373

-1 729 374

3 788

5 300

Räntekostnader och liknande resultatposter

-87 994

-75 850

Summa resultat från finansiella poster

-84 206

-70 550

Resultat efter finansiella poster

-4 280 579

-1 799 924

Årets förlust

-4 280 579

-1 799 924

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
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Balansräkning

2014-12-31

2013-12-31

3 077 154

3 188 608

10 042

15 282

3 087 196

3 203 890

568 000

171 653

41 250

-

609 250

171 653

86 184

701 865

Övriga kortfristiga fordringar

375 600

121 528

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

545 107

18 340

1 006 891

841 733

350 953

128 489

Summa omsättningstillgångar

1 967 094

1 141 875

Summa tillgångar

5 054 290

4 345 765

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank
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Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital

502 502

83 333

6 947 699

3 966 707

Balanserad vinst eller förlust

-2 684 429

-884 505

Årets förlust

-4 280 579

-1 799 924

-17 309

1 282 278

485 193

1 365 611

Övriga skulder till kreditinstitut

1 200 249

2 088 575

Summa långfristiga skulder

1 200 249

2 088 575

403 548

-

716 671

530 967

1 806 374

102 834

442 255

257 778

Summa kortfristiga skulder

3 368 848

891 579

Summa eget kapital och skulder

5 054 290

4 345 765

Ställda säkerheter

1 000 000

1 000 000

Inga

Inga

Fritt eget kapital
Överkursfond

Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ansvarsförbindelser
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Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Överkursfond

Övrigt
fritt eget
kapital

Summa
eget
kapital

63 333

1 586 627

-884 505

765 455

20 000

2 380 080

-

2 400 080

-

-

-1 799 924

-1 799 924

Eget kapital 2013-12-31

83 333

3 966 707

-2 684 429

1 365 611

Nyemissioner

28 335

3 371 826

-

3 400 161

Fondemission

390 834

-390 834

-

-

Årets resultat

-

-

-4 280 579

-4 280 579

502 502

6 947 699

-6 965 008

485 193

Eget kapital 2012-12-31
Nyemission
Årets resultat

Eget kapital 2014-12-31
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Kassaflödesanalys

2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

-4 196 373

Avskrivningar

690 355

Erhållen ränta

3 788

Erlagd ränta

-87 994
-3 590 224

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder

-437 597
615 681
-780 839
185 704

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

1 888 018

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 119 257

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-573 661

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-573 661

Finansieringsverksamheten
Nyemission

3 400 161

Amortering av skuld

-484 779

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 915 382

Årets kassaflöde

222 464

Likvida medel vid årets början

128 489

Likvida medel vid årets slut

350 953
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