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Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB (publ), med säte i Linköping, får härmed
avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015–01–01 – 2015–12–31.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Intuitive Aerial AB (publ) är ett svenskt, Linköpingsbaserat företag som utvecklar den världsledande
obemannade flygfarkosten (nedan kallad ”drönaren”) AERIGON för den professionella film- tv och
reklambranschen. Genom att kombinera avancerad reglerteknik med unika lösningar och produktdesign,
driver AERIGON marknaden framåt med möjliggörandet av högupplösta, innovativa upplevelser och
specialeffekter på filmduken samt inom reklamproduktion. Kostnadseffektiviteten jämfört med
helikoptrar blir väsentlig och frihetsgraden högre än traditionella markbundna installationer, vilket
AERIGON till en mycket attraktiv drönare för filmbolag världen över.
Intuitive Aerial är verksamma inom civila tillämpningar för film- reklam och TV-branschen. Marknaden
för UAS (Unmanned Aircraft Systems) är ny och kraftigt växande. Det gör att regelverken ständigt är
under utveckling för kommersiell användning av obemannade farkoster. USA, som är en av bolagets
strategiskt viktigaste marknader, har under 2015 börjat godkänna operatörer (bolag eller personer) av
UAS. Det innebär en kraftig ökning av potentiella kunder för Intuitive Aerial.
Intuitive Aerial breddade under andra halvåret 2015 sitt produktutbud med lanseringen av det
gyrostabiliserade kamerahuvudet NEWTON och kamerastyrenheten DOMINON.
Bolaget är sedan 13 januari 2015 listat på First North vid Nasdaq Stockholm.
Bolagets produkter
AERIGON
AERIGON är företagets produktserie av obemannade luftfartyg (”drönare”) och gyro-stabiliserande
kamerahuvuden (”gimbaler”) för flygande applikationer baserade på företagets egenutvecklade
stabilisering- och sensorteknologi. AERIGON har en hög lyftkapacitet (max startvikt på 25kg) och
används primärt inom film, reklamfilm och direktsändningar av TV för att åstadkomma nya, innovativa
kameraförflyttningar och spara kostnader genom att ersätta traditionella metoder som exempelvis fullstora
helikoptrar och kranar. Under andra halvan av 2015 lanserade företaget AERIGON Mk II med ökad
prestanda, kamerastabilisering och driftsäkerhet. Produktserien har används under inspelning av
produktioner som James Bond Spectre, Mission Impossible Rouge Nation och BBC Return of Africa’s
Giant Killers.
NEWTON
NEWTON är företagets produktserie av gyro-stabiliserade kamerahuvuden (”gimbaler”) för
systeminstallationer och är baserade på företagets egenutvecklade stabilisering- och sensorteknologi.
NEWTON används primärt inom TV-inspelningar, livesändningar samt film och
reklamfilmssammanhang för att behålla en av kameramannen vald kamerariktning och få bort de
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skakningar och vibrationer som uppstår när kranar, rälssystem, vajersystem eller fordon sätts i rörelse.
Produktserien lanserades under andra halvan av 2015 och har används under inspelningar som X-Factor,
Red Bull BC One, och Grammisgalan.
DOMINION
DOMINON är företagets produktserie av kontrollbord för fjärrstyrning av kamerahuvuden (”gimbaler”)
och är baserad på företagets egenutvecklade operativsystem för styrenheter. DOMINON används till både
AERIGON och NEWTON för att styra riktningen på kamerahuvudet och kontrollera tredjepartsutrustning
som exempelvis kameror och objektiv. DOMINION har ett användarvänligt gränssnitt, stor möjlighet till
användaranpassning och erbjuder robust uppkoppling och styrning både trådlöst och över kabel. Företaget
har för avsikt att utöka användningsområdet och därmed marknadspotentialen av DOMINON till egna
produkter och för tredjepartssystem. Produktserien lanserades under andra halvan av 2015.
Intuitive Aerials stabiliserings- och sensorteknologi
Företagets egna stabiliserings- och sensorteknologi utgör basen till kamerastabiliseringen inom
produkterna NEWTON och AERIGON och är ett så kallat ”reglersystem” som gör det möjligt att behålla
behålla sikte på ett valt mål och samtidigt kompensera för externa störningar som uppstår genom
exempelvis vridning, skakning och vibration. Stabiliserings- och sensorteknologin bygger på högeffektiva
industriella sensorer och företagets egenutvecklade sensoralgoritmer, mjukvara och
höghastighets-motordrivare för elektriska motorer. Systemet är modulärt och kan utökas med ytterligare
sensorer och delsystem.
Intuitive Aerials operativsystem för styrenheter
Företagets operativsystem och gränssnittsteknologi för styrenheter utgör basen till produkten
DOMINION och är så kallat ”hårt realtidssystem” utformat för att köra datorberäkningar och funktioner
med hög tidsprecision. Operativsystemet bygger på en kärna av open-source plattformen NuttX och ett av
företaget framtaget grafikrenderingssystem för att skapa detaljrika användargränssnitt.
Verksamhetsåret 2015 i sammanfattning






Bolaget börsintroducerades och listades på First North vid Nasdaq Stockholm.
Företaget genomförde sin historiskt största marknadssatsning med uppstart av det amerikanska
dotterbolaget Intuitive Aerial Inc den 1:a mars 2015 och en erfaren försäljningschef med
anknytning till underhållningsbranschen i USA rekryterades för bearbetning av Hollywood
industrin och den amerikanska marknaden. Dotterbolaget har aktivt bearbetat, bland annat genom
mäss- och eventdeltagande, marknaden för att sprida kännedom om företaget och produkten
AERIGON.
Den amerikanska flygmyndigheten Federal Aviation Authority (FAA) godkände AERIGON som
en kommersiell UAS (”drönare”) i samband med försäljningen till kunden Welk Aviation.
AERIGON-system från Intuitive Aerial användes under inspelning av flera högt ansedda
produktioner med betydande marknadsföringsvärde som exempelvis inspelningarna av James
Bond Spectre (2015) och Mission Impossible: Rouge Nation (2015).
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Företaget genomförde globalt uppmärksammade marknadsföringsaktiviteter tillsammans med
CANON, NOKIA OZO och produktionsbolaget Brainfarm Digital Cinema.
Företaget genomförde en omfattande uppgradering av produktprogrammet AERIGON med
investeringar för ökad prestanda, kvalitet och driftsäkerhet med tillhörande uppgradering av
befintliga kunders produkter.
En ny generation av AERIGON lanserades (AERIGON Mk II)
Bolaget utvecklade och färdigställde under året två nya produkter för marknadsintroduktion, det
gyro-stabiliserande kamerahuvudet NEWTON och kamera-styrenheten DOMINION.
Bolaget arbetade med riktad försäljning mot ett antal strategiskt viktiga och inflytelserika aktörer
inom Europa för att tjäna som lanseringskunder för den första produktionsserien av NEWTON.

VD Robin Kahlboms kommentar
2015 har varit ett mycket intensivt år och har kännetecknats av Intuitive Aerials största satsning någonsin.
Under året har vi genomfört investeringar både inom marknads- och produktutveckling och vi har tagit
rejäla kliv framåt på företagsnivå med nya samarbetspartners, distributörer och kompetens för företagets
framtida utveckling.
I takt med att marknaden och användningsområdena för drönare inom film- och tv-produktion fortsatte att
öka under 2015 i samma snabba takt som tidigare, har de stora film- och tv-aktörerna blivit allt mer
medvetna om behovet av att använda professionella och driftsäkra produkter från etablerade tillverkare.
Med ett betydande antal internationellt kända produktioner med högt referensvärde som bland annat
James Bond Spectre och Mission Impossible har Intuitive Aerial med AERIGON under 2015 intagit en
unik position med en produkt av absolut världsklass och avgörande referensvärde inför kommande
försäljning.
Vi grundade under början av året ett helägt säljbolag på̊ vår hemmamarknad USA och en erfaren
försäljningschef rekryterades. Kontoret är beläget i Los Angeles i direkt anslutning till
Hollywoodindustrin. Vi har här arbetat med att bygga upp marknadsnärvaro och sprida kännedom om
AERIGON hos beslutsfattare inom de stora produktionsbolagen. Produkten AERIGON anpassades i
samband med detta och under andra halvåret fick vi vårt genombrott såtillvida att vår farkost och våra
kunder nu kan bli certifierande av FAA och ett flertal andra nationella flygmyndigheter. Detta utgör en
avgörande faktor för försäljning till det professionella segmentet i USA.
Vi tog ytterligare två rejäla kliv framåt mot målet att bli den professionella filmmarknadens självklara val
med två nyutvecklade produkter, det gyro-stabiliserade kamerahuvudet NEWTON och styrenheten
DOMINION som offentliggjordes under andra halvåret 2015. NEWTON tar en unik position inom tv-,
film och reklamindustri med sin låga vikt, höga driftsäkerhet och robusta utförande där den
kostnadseffektivt möjliggör för kameran att ta stabiliserade bilder av hög kvalitet från kranar,
rälsinstallationer, fordon och vajersystem där tidigare alternativ varit för stora, tunga eller kostsamma att
använda. Produkten DOMINON används tillsammans med både AERIGON och NEWTON och gör det
möjligt för fotografen att på ett enkelt sätt skapa bilder med hög precision. DOMINION utgör även en
driftsäker kommunikation- och styrlösning i miljöer med hög trådlös aktivitet såsom vid livesändningar
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och möjliggör även för integration med kameror, objektiv och andra tredjepartssystem. Med de nya
produkterna skapas förutsättningar att bredda och stärka vår närvaro i de marknadssegment vi
prioriterar. Vi gör också ett kommersiellt viktigt insteg i angränsade marknadssegment och skapar
möjligheter genom att göra nya former av OEM-affärer samt möjlighet till framtida integration mellan
DOMINION och andra farkoster under vatten, på marken och i luften. Bemötandet från marknaden blev
gott och resulterade i ett antal strategiskt viktiga orders från europeiska aktörer under slutet av 2015 .
För den befintliga produkten AERIGON gjordes även stora investeringar inom teknikutveckling, Vi
genomförde under första halvåret ett omfattande projekt som resulterade i en ny generation AERIGON
med kvalitetsförbättringar för ökad driftsäkerhet, bättre prestanda och kostnadseffektivare produktion. I
samband med detta genomförde vi ett omfattande uppgraderingsprogram för befintliga kunder för att
uppgradera samtliga system som fanns i drift på marknaden till senaste teknikstatus.
Uppgraderingsprogrammet har tagits emot mycket positivt från samtliga kunder och skapat en stabil
plattform inför kommande leveranser.
I det korta perspektivet har utvecklingsarbetet med produkterna tagit mer tid, kraft och ekonomiska
resurser i anspråk än vad vi tidigare bedömde. Förseningarna resulterade i att försäljningsarbetet av dessa
nya produkter inte kunde påbörjas förrän under sista kvartalet 2015. Detta tillsammans med andra
kostnader, vilka till stor del är av engångskaraktär påverkade resultatet 2015 i negativ riktning.
Sammanfattningsvis var ändock 2015 ett år då vi lagt grunden för tillväxt och skapat försäljningspotential
med tre nya produkter i vårt sortiment. Vi ser fram emot att under 2016 se resultat av våra investeringar
och att ytterligare befästa vår position som en ledande aktör på marknaden för professionella obemannade
farkoster och kamerastabilisatorer.
Året i sammandrag
Under verksamhetsårets början listades bolaget på NASDAQ OMX First North och har under året
fokuserat på att stärka upp organisationens marknad och försäljnings organisation samt förbättra bolagets
interna processer och rutiner för ökad skalbarhet.
Bolaget har under 2015 utvecklat nya produkter för att bredda och stärka närvaron inom befintliga
marknadssegment, bland annat den egenutvecklade kamera-styrenheten DOMINON och det
gyro-stabiliserade kamerastativet NEWTON som lanserandes och september 2015 och för leverans under
december 2015.
I takt med en växande marknad för drönare inom professionell film-, reklam- och tv-industri samt
legalisering av kommersiella drönare i USA startade bolaget ett helägt säljbolag i Los Angeles som
arbetat med att sprida kännedom om bolaget och produkten AERIGON hos marknaden och bland
beslutsfattare inom filmbranschen och Hollywood. AERIGON har under året används under en rad
internationella produktioner med högt referensvärde som bland annat James Bond – ”Spectre” och
marknadsföringssamarbeten har genomförts med företag som kameratillverkaren CANON och NOKIA.
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Forskning och utveckling
Företaget har under året utvecklat 2 nya produktserier i egenskap av produkterna NEWTON och
DOMINON och vidareutvecklat kärntekniker i form av stabiliserings- och sensorteknologi samt
operativsystem för styrenheter. En ny generation av AERIGON har utvecklats med omfattande
uppgradering för ökad prestanda, produktionskvalitet och driftsäkerhet med medföljande
säkerhetsuppgraderingar av befintliga kunders system.
Bolaget har under året även gjort utveckling av produktionsverktyg, produktionsrutiner och
kvalitetsprocesser för att säkerställa leveranskapacitet och kvalitetssäkring av produkter. Utveckling har
även skett av företagets lokaler för säkrare elektronikhantering.
Bolaget har även utvecklat nya tekniker och förberett produkten DOMINON samt stabiliserings och
sensorteknologin för att möjliggöra framtida OEM affärer för integration med tredjepartsystem.
Intuitive Aerial är ett av de få företag inom sitt segment som kan erbjuda certifierade produkter och
tjänster för certifiering av produkterna i andra länder. Under årets företaget arbetat med att anpassa
produkter och manualer för regelverk på de amerikanska marknaderna, främst mot de regelverkskrav som
ställts av Federal Aviation Authority (FAA) i USA.
Förvärv av dotterbolag samt övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Under årets startades två dotterbolag. Ett helägt amerikanskt dotterbolag, Intuitive Aerial Inc,
registrerades i den amerikanska delstaten Delaware (2014S, DuPont Highway, Camden, Kent County,
Delaware 19934) samt ytterligare ett dotterbolag, Intuitive Aerial Värdepapper AB, (Org. Nr
559034-7257) startades.
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för 2015 härrör sig huvudsakligen till leveranser av system till företagets kunder.
Nettoomsättningen för 2015 var 4 818 KSEK (5 107 TSEK, 2014) vilket innebär en minskning jämfört
med föregående år. Detta förklaras bland annat av att företaget genomförde ett omfattande
uppgraderingsprogram av befintliga kunderssystem vilket resulterade i långa leveranstider och påverkade
försäljningen negativt.
Resultatet efter skatt uppgick till -12 315 TSEK (-4 281 TSEK, 2014). Totalt har kostnadsmassan ökat
som en direkt följd av de satsningar som kommunicerades i samband med börsintroduktionen. Där hittas
de ökade personalkostnaderna (+2,1 MSEK) samt ökade externa kostnader (+4,5 MSEK). Det senare i
form av radikalt ökade marknadsinsatser där ett försäljningsbolag i USA har startats med rekrytering av
ny försäljningschef samt markant ökade investeringar i mässor, PR mm. Därutöver har
utvecklingskostnaden för NEWTON och DOMINON inklusive material, konsulter och
uppstartskostnader tagits under 2015. Resultatet av dessa satsningar kommer visa sig först under 2016.
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Investeringar
Betydande resurser lagts ner i utveckling under året i samband med framtagande av två nya
produktprogram och ett uppdaterat produktprogram för AERIGON. Av investeringarna utgör aktivering
av utvecklingskostnader 1 377 TSEK (574 TSEK, 2014). Bolaget har också investerat kraftigt inom
marknadsföring innefattande uppstart av ett amerikanskt dotterbolag.
Anställda
Intuitive Aerial hade 11 anställda vid utgången av 2015.
Eget kapital
Bolaget genomförde under räkenskapsåret en listningsemission om 17,7 MSEK. I början av 2016
genomfördes en företrädesemission med tillhörande överteckningsemission om 12,4 MSEK.
Bolagets aktie
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. Antal aktier vid årets början uppgick till 2 791 675
stycken. I januari genomfördes en nyemission i samband med listningen på First North OMX. I denna
emission gavs 1.674.419 stycken nya aktier ut. Antal aktier vid periodens slut (2015-12-31) uppgick till
4.466.094 stycken.
Händelser efter bokslutsdagen


Företaget säkrade i samband med årsskiftet strategiska orders säkrats av NEWTON och
DOMINION värda 1,3 Mkr.



Företaget genomförde en företrädesemissionen med tillhörande överteckningsemission om 12,4
MSEK före emissionskostnader, som övertecknades.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Styrelsen förutser en framgent positivt utveckling av bolaget med försäljningsutveckling för bolagets
befintliga produktprogram AERIGON, NEWTON och DOMINON, utbyggnad av distributionskanaler,
nya OEM affärer och partnerskap med bolag som innehar angränsande produkter inom befintliga och
närliggande marknader.
Världsmarknaden för obemannade farkoster och kamerastabiliserande utrustning fortsätter att expandera.
Den vidare legaliseringen av kommersiell användning av obemannade farkoster har under året fortsatt i
positiv riktning internationellt. Den amerikanska luftfartsmyndigheten har satt i system att hantera
ansökningar om undantagstillstånd för användandet av kommersiella obemannade farkoster under
verksamhetsåret möjliggjort en startad försäljning av företagets produkter inom USA. Denna förändring
på den amerikanska marknaden gynnar försäljningen av obemannade farkoster till den ledande
filmindustrin och angränsade marknader.
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Med produktserien NEWTON har företaget ökat sin marknadspotential inom befintliga marknadssegment
och möjliggjort ökad försäljning till TV och broadcasting industrin och förväntas bidra till ökad
försäljning under kommande år.
Att hantera bolagets expansion med färdigställandet av nya produkter, utbyggnad av lager och
produktionskedjor bedöms vara vara en av de stora utmaningarna för bolaget. Till följd av detta måste
bolagets försäljningsorganisation att utvecklas vidare med både genom rekryteringar av personal samt
återuppbyggnad av distributionsnätverk. Detta behöver ske in en snabb takt, vilket kan leda till ökade
påfrestningar inom bolagets befintliga organisation och risk för personalomsättning.
Företagets produkter baseras på avancerade tekniska system inom en snabbt växande marknad.
Utvecklingen av dessa kan försenas på grund av nya marknads- eller testkrav. En annan möjlig risk för
bolaget är att den förväntade kraftigt ökande efterfrågan på företagets produkter uteblir, försenas eller inte
utvecklas lika start som planerat exempelvis på grund av nya regelverkskrav eller försäkringsfrågor som
kommer att diktera användning av obemannade farkoster.
Bolagets försäljning baseras på nyutvecklade produkter vilket kan leda till utmaningar gällande
leveranstakt och kvalitetssäkring i uppstarten av nya produktionskedjor.
Bolagets försäljning sker i huvudsak i Euro och amerikanska dollar. Bolagets kostnader är till
övervägande del i svenska kronor. Således är bolagets resultat till del beroende av kursfluktuationer i
nämnda valutor.
Vad avser det ekonomiska utfallet för 2016 förutser styrelsen att bolaget kommer att ha en balansräkning
som medger att bolaget fortsätter agera enligt plan 2017. Vi har använt försiktighetsprincipen vid
upprättandet av prognosen för 2016. Den likviditet som tillfördes bolaget vid företrädesemissionen om
12,4 MSEK före emissionskostnader bedöms också vara tillräcklig för bolagets drift under 2016. Detta
under förutsättning att inga större oförutsedda händelser med ekonomiska konsekvenser (enligt ovan)
inträffar eller att bolaget (gör något förvärv eller) beslutar om någon större investering.
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Information om verksamheten
Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet (%)
Avkastning på totalt kap. (%)
Avkastning på eget kap. (%)

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

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet (%)
Avkastning på totalt kap. (%)
Avkastning på eget kap. (%)

2015
4 293
-10 796
12 032
10
33
-88
-268

2014
5 107
-4 281
5 054
14
10
-83
-882

2013
2 282
-1 800
4 346
6
31
-41
-132

2012
362
-408
1 867
4
2
-22
0

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till behandling av förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
Balanserad förlust
Överkursfond
Årets resultat
disponeras så att
i ny räkning överföres

-6 965 008
20 986 983
-10 796 165
3 225 810
3 225 810

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.

2011
88
-477
653
0
0
-73
0
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Koncernens
Resultaträkning

Not

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

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2015-01-01
-2015-12-31
4 818 033
367 491
1 050 618
14 444
6 250 586

3
4

-4 502 865
-6 868 681
-6 086 252
-892 754
-18 350 552
-12 099 966

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

1 308
-216 303
-214 995
-12 314 961

Resultat före skatt

-12 314 961

Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

0
-12 314 961
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Not

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

7

3 654 845
3 654 845

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

750 822
750 822

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

109 817
109 817
4 515 484

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Förskott till leverantörer

2 404 370
153 282
855 615
3 413 267

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

1 426 054
525 761
161 094
2 112 909
13

1 014 322
6 540 498
11 055 982
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Not

2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat
Eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14

15

16

803 897
20 986 983
-19 279 969
2 510 911
2 510 911
300 000
300 000
663 958
663 958
496 290
1 312 600
1 940 943
3 177 436
653 844
7 581 113
11 055 982

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Ansvarsförbindelser

1 200 000
1 200 000
Inga

Intuitive Aerial AB (publ)
Org.nr 556819-1984

Koncernens
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
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 fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

13 (30)

Not

17

2015-01-01
-2015-12-31

-12 099 966
1 192 754
1 308
-216 303
-11 122 207
-2 804 017
-1 339 870
233 852
1 224 272
2 895 251
-10 912 719

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

-1 377 461
-833 764
-109 817
-2 321 042

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 340 679
-443 549
13 897 130

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

663 368
350 953
1 014 322
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Moderbolagets
Resultaträkning

Not

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

2

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

4 293 249

5 107 227

367 491
1 050 618
14 444
5 725 802

437 597
525 374
186 449
6 256 647

-4 215 099
-5 860 893
-5 346 832

-3 576 825
-2 306 463
-3 879 377

-892 754
-16 315 578
-10 589 776

-690 355
-10 453 020
-4 196 373

Resultat efter finansiella poster

423
-206 812
-206 389
-10 796 165

3 788
-87 994
-84 206
-4 280 579

Resultat före skatt

-10 796 165

-4 280 579

0
-10 796 165

0
-4 280 579

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

3
4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

5

6
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Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

7

3 654 845
3 654 845

3 077 154
3 077 154

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

750 822
750 822

10 042
10 042

116 581
1 890 760
109 817
2 117 158
6 522 825

0
0
0
0
3 087 196

2 404 370
153 282
855 615
3 413 267

568 000
41 250
0
609 250

528 094
525 761
161 094
1 214 949

86 184
375 600
545 107
1 006 891

880 510
5 508 726

350 953
1 967 094

12 031 551

5 054 290

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

9, 10, 11
12

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

13
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Not

2015-12-31

2014-12-31

803 897
803 897

502 502
502 502

20 986 983
-6 965 008
-10 796 165
3 225 810
4 029 707

6 947 698
-2 684 429
-4 280 579
-17 310
485 192

300 000
300 000

0
0

663 958
663 958

1 200 249
1 200 249

496 290
907 693
1 892 985
33 189
3 185 176
522 553
7 037 886

403 548
0
716 671
0
1 806 374
442 256
3 368 849

12 031 551

5 054 290

1 200 000
1 200 000

1 000 000
1 000 000

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

14

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

15

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

16

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Ansvarsförbindelser
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Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

-10 589 776
1 192 754
423
-206 812

-4 196 373
690 355
3 788
-87 994

-9 603 411

-3 590 224

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 804 017
-441 910
-1 656 908
1 178 178
2 398 118
-10 930 017

-437 597
615 681
-780 839
185 704
1 888 018
-2 119 257

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

-1 377 394
-833 764
-226 398
-2 437 556

-573 661
0
0
-573 661

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 340 679
-443 549
13 897 130

3 400 161
-484 779
2 915 382

Årets kassaflöde

529 557

222 464

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

350 953
880 510

128 489
350 953

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

18
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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.
Förändring av koncernens sammansättning
Under räkenskapsåret har två dotterbolag bildats, varav ett i USA , Intuitive Aerial Inc, samt ett i Sveirge,
Intuitive Aerial Värdepapper AB. Dotterbolagen ägs båda till 100%.
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.
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.
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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
balansräkningen har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till
genomsnittskurs under räkenskapsåret. 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.

Materiella anläggningstillgångar

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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.
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:

% per år
20
20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
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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.
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 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
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.
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
Andelar i dotterföretag redovisas 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

Koncernen och Moderbolaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som
operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.

Varulager

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

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.

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 bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget 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.
Pensioner
Under räkenskapsåret har avtal med Länsförsäkringar tecknats gällande personalens tjänstepensioner.

Kassaflödesanalys

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.
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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.
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).

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.
Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt
källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till garantiavsättningar samt inkurans i varulagret.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

Nettoomsättningen per geografisk marknad i procent
Sverige
Övriga Europa
USA
Asien
Afrika

2015-01-01
-2015-12-31
9
53
26
7
5
100
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Moderbolaget

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

9
57
20
8
6
100

5
22
27
37
9
100

Nettoomsättningen per geografisk marknad i procent
Sverige
Övriga Europa
USA
Asien
Afrika

Not 3 Operationell leasing
Koncernen & Moderbolaget
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 264 496 (139 491) kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

350 433
281 848
0
632 281

178 104
296 840
0
474 944

Bolaget har under året leasat en skåpbil.

Not 4 Anställda och personalkostnader
Koncernen
Medelantalet anställda fördelade per land
Sverige
USA
Inom parentes anges medelantalet kvinnor.
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

2015-01-01
-2015-12-31
9
1
10

(1)
(0)
(1)

758 165
4 051 774
4 809 939

Intuitive Aerial AB (publ)
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Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

50 589
86 313
870 897
1 007 799

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Antal kvinnor i styrelsen
Antal män i styrelsen
Antal kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Antal män bland övriga ledande befattningshavare

0
4
1
4

Moderbolaget

2015-01-01
-2015-12-31

Medelantalet anställda fördelade per land
Sverige
Inom parentes anges medelantalet kvinnor.
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

9
9

(1)
(1)

2014-01-01
-2014-12-31
13
13

(1)
(1)

758 165
3 444 872
4 203 037

300 000
2 614 810
2 914 810

50 589
86 313
820 098
957 000

0
0
603 673
603 673

0
4
1
4

0
4
0
4

Ersättningar VD och Styrelse
VD, Robin Kahlbom
Jonas Lindqvist,
Leif Erlandsson
Kenth Ericson
Peter Ahlgren

462 657
118 278
92 476
55 474
29 370

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Antal kvinnor i styrelsen
Antal män i styrelsen
Antal kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Antal män bland övriga ledande befattningshavare

Intuitive Aerial AB (publ)
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Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

Övriga räntekostnader

Moderbolaget

Övriga räntekostnader
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2015-01-01
-2015-12-31
216 303
216 303

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

206 812
206 812

87 994
87 994

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ej i anspråkstagna underskottsavdrag
Intuitive Aerial INC.
Skatteeffekt av ej upptaget
underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

2015-01-01
-2015-12-31
Belopp
-12 314 961
2 709 291
-6 529
49

2014-01-01
-2014-12-31
Belopp
-4 280 579
941 727
-1 433
1

-334 155
-2 368 656
0

-940 295
0

Moderbolaget

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av ej upptaget
underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

2015-01-01
-2015-12-31
Belopp
-10 796 165
2 375 156
-6 549
49
-2 368 656
0

2014-01-01
-2014-12-31
Belopp
-4 280 579
941 727
-1 433
1
-940 295
0

Intuitive Aerial AB (publ)
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Not 7 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen & Moderbolaget
2015-12-31

2014-12-31

3 998 915
1 377 394
0
0
5 376 309

3 425 254
573 661
0
0
3 998 915

-921 761
0
-799 703
-1 721 464

-236 646

3 654 845

3 077 154

2015-12-31

2014-12-31

26 197
833 764
859 961

26 197

-16 155
-92 984
-109 139

-10 915
-5 240
-16 155

750 822

10 042

2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Förvärv
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
116 581
116 581

0
0
0

Utgående redovisat värde

116 581

0

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen & Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 9 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

-685 115
-921 761

26 197
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Not 10 Förvärv av dotterföretag
Moderbolaget
Under året förvärvades företaget Intuitive Aerial INC samt Intuitive Aerial Värdepapper AB
Intuitive Aerial INC förvärvades i maj 2015 och hanterar försäljning av produkter på Amerikanska
marknaden.
Intuitive Aerial värdepapper AB förvärvades november 2015 och hanterar optionsprogram för personalen.

Not 11 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Intuitive Aerial INC
Intuitive Aerial Värdepapper
AB

Intuitive Aerial INC
Intuitive Aerial Värdepapper AB

Kapitalandel
100

Rösträttsandel
100

Antal
andelar
5 000 000

Bokfört
värde
66 581

100

100

1 000

50 000
116 581

Org.nr
47-3376284
559034-7257

Not 12 Andra långfristiga fordringar
Koncernen & Moderbolaget

Säte
Delaware USA
Linköping

2015-12-31

Tillkommande fordringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23 367
86 450
109 817

Utgående redovisat värde

109 817

Not 13 Checkräkningskredit
Koncernen & Moderbolaget
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

200 000
0

200 000
0
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Not 14 Förändring av eget kapital
Koncernen

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

502 502
301 395

6 947 699
14 039 284

Balanserat
resultat

Årets
resultat

-2 684 429

-4 280 579

-4 280 579
803 897

20 986 983

-6 965 008

4 280 579
-12 314 961
-12 314 961

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

502 502
301 395

6 947 699
14 039 284

-2 684 429

-4 280 579

-4 280 579

4 280 579
-10 796 165
-10 796 165

Moderbolaget

Antal aktier: 4 466 094
Belopp vid årets ingång
Nyemission
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Not 15 Avsättningar
Koncernen & Moderbolaget
Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp
Under året återförda belopp
Specifikation övriga avsättningar
Garantiåtaganden

803 897

20 986 983

-6 965 008

2015-12-31

2014-12-31

0
300 000
0
0
300 000

0
0
0
0
0

300 000
300 000

0
0

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

Intuitive Aerial AB (publ)
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Not 16 Långfristiga skulder
Koncernen & Moderbolaget
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2015-12-31

2014-12-31

663 959
663 959

1 200 249
1 200 249

0
0

0
0

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter
balansdagen

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Not 17 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Koncernen

2015-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Avskrivningar
Avsättningar

892 754
300 000
1 192 754

Not 18 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Moderbolaget
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Avskrivningar
Avsättningar

2015-12-31

2014-12-31

892 754
300 000
1 192 754

690 355
0
0
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Linköping 2016-04-26

Jonas Lindqvist
Ordförande

Peter Ahlgren

Kenth Ericson

Leif Erlandsson

Robin Kahlbom
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Robert Söderlund
Auktoriserad revisor

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor

