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 Omsättningen ökade med 75 procent och uppgick under perioden till 6,3 MSEK (3,6) 

 Rörelseresultatet förbättrades med 1,2 MSEK och uppgick under perioden till 0,8 MSEK (-0,4) 

 Rörelsemarginalen blev 13 (-10) procent trots extra kostnader inför noteringen  

 Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (-0,5) 

 Resultat har belastats av kostnader på 0,25 MSEK till följd av extra arbete inför nyemissionen och 

noteringen på Nasdaq OMX First North som skedde under fjärde kvartalet 2013  

 Mindmancer tecknade samarbetsavtal med Turvatiimi, ett av Finlands största bevakningsbolag 

 Ett femårsavtal med option på ytterligare fem år tecknades med en global industrikoncern för en 

referensanläggning 

 

TKR 

Omsättning 6 340 3 610 16 872 13 475 18 197 

Rörelseresultat 822 -368 2213 732 827 

Rörelsemarginal 13% -10% 13% 5% 5% 

Resultat efter finansiella poster 457 -476 1 426 447 348 

Periodens resultat 457 -476 1 426 447 348 

 

 

 

 



MINDMANCER DELÅRSRAPPORT 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2013 

Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av kameror kan vi förebygga 

skadegörelse, intrång, stöld och brand. 

Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent 

kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt 

levererar till övriga Europa och USA.  

Bolaget har vidareutvecklat traditionell kameraövervakning till intelligent kamerabevakning som automatiskt 

larmar vid otillåten aktivitet framför kameran. Lösningen bygger på egenutvecklade videoanalysalgoritmer och 

självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. 

Varje videolarm skickas till en certifierad, oberoende, larmcentral i Mindmancers internationella 

larmcentralsnätverk, där larmet klassificeras och åtgärdas enligt en tydligt definierad larminstruktion. 

Idag erbjuder Mindmancer intelligent kamerabevakning som en abonnemangsbaserad tjänst, Security as a 

Service (SaaS). Kunden får aktiv bevakning dygnet runt till en lägre kostnad än traditionella lösningar. Dessutom 

slipper kunden onödiga kostnader för väktarutryckningar; Mindmancer garanterar, som enda leverantör på 

marknaden, att väktare endast skickas till platsen vid verifierade intrång.  Kunder uppskattar både lösningen och 

abonnemangsmodellen, och analys av bolagets kundstock visar att kunderna i snitt är med Mindmancer i över 14 

år.  

Mindmancer erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster för intelligent kamerabevakning kopplat till 

certifierade larmcentraler. Bolagets produktutbud består av Skolbevakaren, Byggbevakaren och 

Områdesbevakaren. Beroende på produktkategori består kunderna av skolor, byggbolag eller bolag med 

verksamhet knuten till stora öppna ytor. 
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Försäljningen fortsatte att öka. Tillströmningen av 

nya kundavtal ökade med drygt 20 procent jämfört 

med samma period förra året. En stark 

sommarmånad var starkt bidragande till detta. 

Omsättningen för det tredje kvartalet 2013 tog ett 

rejält steg uppåt med 75 procent jämfört med 

samma period 2012.  

Försäljningstillväxten de senaste tolv månaderna 

har kompenserat väl för tappet i omsättning efter 

avvecklingen av konsultverksamheten som fanns 

2012 och då bidrog med 1,5 MSEK de första nio 

månaderna.  

Noteringsprocessen av bolaget under tredje 

kvartalet har medfört både engångskostnader och 

ökade fasta kostnader. Under det fjärde kvartalet 

kommer ytterligare engångskostnader till följd av 

noteringen och utfallet av nyemissionen att 

tillkomma. 

Resultatet fortsätter att öka trots dessa extra 

kostnader och det är hänförligt till affärsmodellen. Vi 

fortsätter att ha nöjda kunder som stannar kvar 

varpå vår avtalsportfölj fortsätter att växa. 

Investeringar som rekryteringar kommer kortsiktigt 

påverka resultatet negativt.  

Områdesbevakaren, som riktar sig mot industrin, 

utmärkte sig under det tredje kvartalet och är det 

produktområde som står för den största 

omsättningsökningen under perioden med 143 

procent.  

Försäljningen av Skol- och Byggbevakarna ökade 

med 11 respektive 5 procent. Försäljningen 

fokuserar på skol-, bygg och områdesbevakaren 

samtidigt som nya lovande marknadsområden 

bearbetas. Ett av dessa är Suicidprevention vid 

exempelvis järnvägar där vår teknologi kan rädda 

liv. Samhällsnytta med detta område fick Almi att 

tilldelade Mindmancer en innovationscheck för att 

påskynda produktutvecklingen. 

Ett nytt samarbetsavtal tecknades med ett av 

Finlands största bevakningsbolag Turvatiimi. 

Samarbetet är en viktig del av det fortsatta arbetet 

att utöka bolagets partnerstrategi.  

Mindmancers partnerprogram med bevakningsbolag 

syftar till att öka deras lönsamhet samtidigt som 

deras kunder får stärkt bevakning. Med en ny 

partner i Finland kommer vårt arbete framåt under 

året främst fokusera på våra befintliga partners i 

Sverige, Norge och Finland. 

Under oktober genomfördes en lyckad introduktion 

på OMX First North vilket har kapitaliserat bolaget. 

Under fjärde kvartalet startas och genomförs de 

åtgärder som nyemissionskapitalet skall användas 

till. Ett av de stegen är att vi ser över bolagets 

kapitalstruktur. Detta kommer kortsiktigt påverka 

resultatet negativt men i gengäld bidrar det till en 

förbättring under 2014 då bolagets räntekostnader 

förväntas minska substantiellt. 

 

Mindmancer står nu inför en expansiv fas när vi lagt 

noteringen bakom oss och kan lägga all energi på 

att utveckla bolaget och affären. De närmaste två 

kvartalen kommer rekryteringar att ske vilket medför 

engångskostnader under processen. Det är viktigt 

att vi attraherar rätt personer för den fortsatta resan 

och då behöver vi satsa. 

Johnny Berlic, VD Mindmancer  
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Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer 

omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker såsom 

risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, 

patent, konkurrenter och framtida finansiering, som 

värdepappersrelaterade risker, såsom risker 

relaterade till aktiekursutveckling, volatilitet och 

likviditet. En investerare rekommenderas att göra 

sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess 

betydelse för bolagets framtida utveckling. Ovan 

nämnda riskfaktorer är utan rang- ordning och utan 

anspråk på att vara heltäckande. 

Delårsrapporten har upprättats enligt 

bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 

2008:1 och enligt samma redovisningsprinciper som 

föregående år med undantag för leasingavtal vilka 

från 2013 redovisas i enlighet med RR 6:99 

Mindmancer planerar för en fortsatt expansion i 

Sverige och internationellt. Marknaden för intelligent 

kamerabevakning förväntas fortsätta öka i snabb 

takt och styrelsen är positiv till att Mindmancer 

kommer försvara och utöka sin marknadsandel. 

Under oktober 2013 genomförde Bolaget en 

nyemission om 21,5 MSEK inför Bolagets listning på 

Nasdaq OMX First North. Emissionen 

övertecknades 2,6 gånger och under den första 

handelsdagen den 23 oktober gick aktien upp med 

hela 73 procent. 

Mindmancer har mottagit en innovationscheck i 

syfte att utforska möjligheten att minimera 

dödsfallen på landets järnvägsspår med hjälp av 

Bolagets teknik. Projektet beräknas slutföras under 

fjärde kvartalet. 

Försäljningschefen har valt att ta VD-tjänst i annat 

bolag och har lämnat sin position. Tjänsten kommer 

så snart som möjligt att tillsättas genom en 

pågående rekryteringsporcess.  

Mindmancer har 5 814 916 aktier utestående per 

den 30 september. Vid introduktionen på OMX 

Nasdaq First North den 23 oktober hade ytterligare 

1 950 000 tusen aktier emitterats. 

Mindmancer AB (publ), org. nr. 556705-4571 är ett 

publikt aktiebolag som noterats på Nasdaq OMX 

First North under oktober 2013. Aktieägaröversikten 

visar förhållandena per den 30 september 2013 och 

har förändrats efter nyemissionen. 

Aktieägare 
Andel av 

röster/ägarandel 

Chalmers Innovation Seed Fund 17,5% 

Stiftelsen Chalmers Innovation 12,8% 

Johnny Berlic 12,7% 

Niklas Larsson 11,7% 

Almi Innovationsbron AB 11,2% 

Förvaltnings AB Brunnen 7,3% 

Almi Invest Fond SI AB 6,7% 

Mindmancer Intressenter AB 6,4% 

Sätila SSBI AB 5,8% 

Övriga ägare  7,8% 

  

Totalt 100,0% 

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av 

efterförföljande resultat- och balansräkning. 

Styrelsen och verkställande direktör bekräftar 

härmed att denna rapport ger en rättvisande bild av 

bolagets finansiella ställning och resultat 

innebärande att det är i överensstämmande med 

faktiska förhållanden och att inget av väsentlig 

betydelse är utlämnat som skulle kunna påverka 

den bild av bolaget som skapas av rapporten. 

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av 

resultat- och balansräkningar. 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning 

av bolagets revisorer.  

Göteborg 2013-11-18 

Hans Ljungkvist   Åke Johansson 

Styrelsens Ordförande   

Göran Wolff  Mats Enegren 

Johnny Berlic 

Verkställande Direktör 
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Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 6,3 

MSEK (3,6) varav 0,6 MSEK (0,6) avsåg aktiverat 

arbete för egen räkning. Under tredje kvartalet 2012 

ingick konsultintäkter på 340 TKR. Justerat för 

konsultintäkter och aktiveringar ökade omsättningen 

för perioden med 114 procent. 

Totalt perioden jan-sep 2012 ingick konsultintäkter 

om 1,5 MSEK i bolagets omsättning, en del i 

verksamheten som under fjärde kvartalet 2012 

avslutats till fördel för den egna 

produktutvecklingen. Justerat för konsultintäkterna 

under de första tre kvartalen 2012 ökade 

omsättningen för motsvarande period 2013 med 41 

procent. 

Rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till 

0,8 MSEK (-0,4) och resultatet efter skatt uppgick till 

0,5 MSEK (-0,5).  

Kassaflödet från den löpande verksamheten är 

positivt under det tredje kvartalet 2013 och uppgick 

till 0,7 MSEK (-0,7). Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 1,0 

MSEK (0) och består främst av den hårdvara som 

Bolaget hyr ut till kund. Från 

finansieringsverksamheten var kassaflödet 0,4 

MSEK (-0,2) för samma period, anledningen till 

denna ökning är främst det finansiella 

leasingupplägg Bolaget har med Swedbank.   

Balansomslutningen uppgick till 26,8 MSEK (14,7) 

och soliditeten var 22,5% (34,8). Bolagets 

nettoskuld uppgår per 30 september 2013 till 9,0 

MSEK. Bolaget har ingen checkräkningskredit. 

Vid periodens utgång fanns 18 (13) personer 

anställda.  

 

 

 

  

Juli - Sept Juli - Sept Jan - Sept Jan - Sept Helår

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

2013 2012 2013 2012 2012

Nettoomsättning 6 340 3 610 16 872 13 475 18 197

Kostnad sålda varor och tjänster -1 484 -1 297 -3 975 -3 645 -5 069

Bruttoresultat 4 856 2 313 12 897 9 830 13 128

Övriga externa kostnader -1 372 -665 -3 007 -2 172 -3 081

Personalkostnader -2 137 -1 670 -6 252 -5 887 -7 835

Av- och nedskrivn av materiella och immateriella tillgångar -525 -346 -1 425 -1 039 -1 385

Rörelseresultat f. finansiella poster 822 -368 2 213 732 827

Ränteintäkter 4 10 14 32

Räntekostnader -365 -112 -797 -299 -511

Nettoresultat 457 -476 1 426 447 348

RESULTATRÄKNING (KSEK)

Resultat per aktie               0,08 -0,08                      0,25                  0,08                0,06 

Antal aktier vid periodens slut 5 814 916 5 814 916 5 814 916 5 814 916 5 814 916

Antal aktier vägt genomsnitt 5 814 916 5 814 916 5 814 916 5 814 916 5 814 916
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Helår

2013-09-30 2012-09-30 2012

Anläggningstillgångar immateriella 9 058 8 134 8 287

Anläggningstillgångar materiella 1 852 465 393

Anläggningstillgångar f inansiella 8 390 2 378 2 103

Summa anläggningstillgångar 19 300 10 977 10 782

Kundfordringar 3 037 2 802 2 510

Övriga omsättningstillgångar 2 370 422 1 689

Kassa och bank 2 085 487 1 830

Summa omsättningstillgångar 7 492 3 711 6 029

Summa tillgångar 26 792 14 688 16 811

Bundet eget kapital 523 291 291

Fritt eget kapital 5 497 4 825 4 726

Summa eget kapital  6 020 5 116 5 017

Långfristiga skulder 3 815 3 622 2 810

Finansiella kortfristiga skulder 3 265 476 1 178

Leverantörsskulder 2 829 661 872

Övriga kortfristiga skulder 10 863 4 813 6 934

Summa kortfristiga skulder 16 957 5 950 8 985

Summa eget kapital och skulder 26 792 14 688 16 811

Ställda säkerheter 4 450                  2 150              2 150            

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga

BALANSRÄKNING (KSEK)

Aktiekapital Överkursfond Övrigt fritt eget Summa eget

Eget kapital 2011-12-31 290 746 17 422 912 -13 045 125 4 668 533

Årets resultat 447 032 447 032

Eget kapital 2012-09-30 290 746 17 422 912 -12 598 093 5 115 565

Eget kapital 2012-12-31 290 746 17 422 912 -12 696 941 5 016 717

Ökning av aktiekapital genom fondemission 232 596 -232 596 0

Emissionskostnader -422 619 -422 619

Årets resultat 1 426 049 1 426 049

Eget kapital 2013-09-30 523 342 17 190 316 -11 693 511 6 020 147

Eget kapital 2011-12-31 290 746 17 422 912 -13 045 125 4 668 533

Årets resultat 348 184              348184

Eget kapital 2012-12-31 290 746 17 422 912 -12 696 941 5 016 717

NOT EGET KAPITAL

Juli - Sept Juli - Sept Jan - Sept Jan - Sept Helår

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

2013 2012 2013 2012 2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten  744 -699 -812 -1995 -105

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1626 -600 -3641 -1800 -2 226

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   428 -198 4708 1336 1 215

Periodens kassaflöde   -454 -1 497 255 -2 459 -1 115

Likvida medel vid periodens början  2 539 1 983 1 830 2 945 2 945

Likvida medel vid periodens slut   2 085 486 2 085 486 1 830

KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)
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2014-02-17 Bokslutskommuniké 2013  

2014-03-14 Årsredovisning 2013 

 

Rörelseresultat 

Resultat före finansiella poster. 

 

Rörelsemariginal (%) 

Rörelseresultat dividerat med omsättning. 

 

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen. 

 

Balansomslutning   

Summan av tillgångar eller summan av skulder och 
eget kapital. 

 

Nettoskuld  

Räntebärande skulder minskade med räntebärande 
tillgångar och likvida medel. 

 

Antal aktier (st) 

Antalet utestående aktier vid periodens slut. 

 

Resultat per aktie (kr) 

Periodens resultat efter skatt dividerat med antal 
aktier.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mindmancer AB (publ) 

Organisationsnummer: 556705-4571 
Hemsida: www.mindmancer.se 
Telefon: 0771 41 11 00 
Huvudkontor i Göteborg 
Adress: Regnbågsgatan 6B, 417 55 Göteborg 
 
Försäljningskontor Stockholm 
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta 
 
Försäljningskontor Malmö 
Jörgenkocksgatan 7A, 211 20 Malmö 
 

Remium Nordic AB 

Organisationsnummer: 
Hemsida: www.remium.com 
Telefon: 08-454 32 00 
Adress: Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm 
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