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Markant vækst i omsætningen Scape Technologies A/S halvårsresultat 2019
Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt det ikke reviderede halvårsregnskab for 2019.
Halvårets resultater i sammendrag
Regnskabet viser en fremgang i omsætningen i første halvår 2019 til 3,8 millioner kroner svarende til en vækst på
83,6% sammenlignet med omsætningen i første halvår 2018. Hertil kommer ikke indtægtsførte ordrer ved udgangen
af juni på 985.000 kroner.
Driftsunderskuddet er på 6,9 millioner kroner efter skat mod 6,7 millioner kroner efter skat i første halvår 2018.
Halvårsresultatet er således i tråd med de tidligere udmeldte forventninger om solid vækst i omsætningen og et
negativt driftsresutat for 2019.
Selskabets kapitalstruktur blev ved aktieudbuddet på Nasdaq First North Growth Market i november 2018 styrket med
35 millioner kroner til at gennemføre selskabets ambitøse udviklingsplaner og styrke den stærke markedsposition,
som selskabet allerede har opnået.
Siden da har selskabet i overensstemmelse med udviklingsplanerne ansat en række nye medarbejdere, der dels
bidrager til at gøre SCAPE Bin-Pickeren enklere at sælge, konfigurere, installere og anvende, dels styrker selskabets
salgs- og markedsføringsindsatser, således at selskabet fuldt ud kan udnytte markedspotentialet og skalere salget ved
hjælp af en bredere distributionskanal.

Forventninger til fremtiden
Efter planen og i tråd med tidligere udmeldinger, forventer selskabet et negativt driftsresultat i 2019 og et begrænset
positivt resultat i 2020.
CEO Søren Bøving-Andersen udtaler: ”Vi er i de første måneder af 2019 kommet godt i gang med gennemførelse af
forretningsplanen med en styrkelse af vores organisation, styrkelse af partnerforretningen og vores brand, nye
betydelige kunder og nye produktlanceringer, herunder en stationær scanner der er blevet meget flot modtaget.
Og ikke mindst har vi sat fuld fart på videreudviklingen af vores unikke bin-picker løsninger, så vi forventer at kunne
levere på nye, stærkt forbedrede versioner af SCAPE med fokus på enkelhed og brugervenlighed efter den fastlagte
tidsplan, hvilket yderligere vil styrke vores konkurrencefordele.”

Resultatopgørelse i hovedtal
(DKK 1.000)
Nettoomsætning
Resultat før finansielle poster
Resultat efter skat

Første halvår
2019
3.799
-8.554
-6.969

Første halvår
2018
2.069
-7.946
-6.699

Balance i hovedtal
(DKK 1.000)
Anlægsaktiver
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

Første halvår
2019
5.779
6.154
30.421

Første halvår
2018
4.357
31
13.296

4.604
20.773
41.620

Egenkapital
Langfristede gældsforpligtelser
Passiver i alt

24.562
4.614
30.421

-5.054
5.806
13.296

31.531
5.156
41.620

Egenkapitalforklaring
(DKK 1.000)
Egenkapital primo
Kapitalforhøjelser
Omkostninger ved aktieudbud
Nettoresultat
Egenkapital ultimo

Første halvår
2019
31.531
0
0
-6.969
24.562

Første halvår
2018
-354
7.492
0
-6699
-5.054

2018

Pengestrømsanalyse
(DKK 1.000)
Pengestrømme fra drift
Pengestrøm til investering
Pengestrøm fra finansiering
Pengestrøm i alt

Første halvår
2019
-12.098
-1.849
-671
-14.619

Første halvår
2018
-7.163
-1.074
7.468
-769

-20.619
-2.534
43.925
20.773

Likvide beholdninger primo
Likvide beholdninger ultimo

20.773
6.154

1
5.806

1
20.773

Første halvår
2019
13.457.865

Første halvår
2018
7.537.190

Ultimo 2018

13.457.865
-0,51
1,82
16,20
218.017.413

7.697.190
-0,87
-0,65
-

13.457.865
-0,998
2,34
7,80
104.971.347

Aktierelaterede nøgletal
Gennemsnitligt antal aktier i
perioden
Antal aktier pr. 30.06.19
Resultat efter skat pr. aktie
Indre værdi pr. aktie
Børskurs pr. aktie 28.06.2019
Markedsværdi pr. 28.06.2019

2018
7.202
-16.494
-13.436
2018

-354
48.258
-2.936
-13.436
31.531
2018

10.417.527

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke binpicking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har
ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af binpicker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.
Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der
tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende
seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med
flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.
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