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När den ronderande väktaren patrullerat klart står tjuven beredd. Mindmancers system vakar 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten
Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. 
Genom användning av intelligent kamerabevakning kan vi 
förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand.

Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbe-
vakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kame-
rabevakning till företag. Bolaget har verksamhet i Sverige, 
Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till 
övriga Europa och USA. 

Bolaget har vidareutvecklat traditionell kameraöver-
vakning till intelligent kamerabevakning som automatiskt 
larmar vid otillåten aktivitet framför kameran. Lösning-
en bygger på egenutvecklade video analysalgoritmer 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 kamera bevakning 
som en 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 förväntas vara 
med Mindmancer i över 14 år.

Med traditionell CCTV-övervakning kan du se vad som blev stulet morgonen efter. 
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Produktförsäljning
Omsättningen under 2013 uppgick till 20,0 MSEK (varav 3,1 
MSEK avser aktiverade kostnader). Bolaget har under 2012 och 
2013 riktat in sig på kunder där löptiderna på avtalen varit läng-
re. Detta har resulterat i att andelen av kundavtal med längre 
bindningstider har ökat samtidigt som andelen kunder med 
korta avtalstider har minskat. 

Under 2013 konstaterades att vi fortsatt har branschmäs-
sigt mycket låga kundavgångar. Detta tillsammans med att 
vi ser andra aktörer komma in och försöka binda kunder på 
mycket långa avtalstider har fått oss att tänka om.

Vi ser vår höga kundnöjdhet som en konkurrensfördel, 
därför lanserades november 2013 en ny produktpaketering 
där kunder erbjöds att teckna våra tjänster, inklusive hård-
vara, på tillsvidareabonnemang. 

Kundnärhet är vårt ledord och att helhjärtat fokusera 
på att nöjda kunder väljer att stanna kvar därför att de 
får marknadens bästa tjänst, inte för att de är låsta i långa 
avtal, ligger helt i linje med detta.

Erbjudanden som är på tillsvidarebasis innebär att även 
licenser hyrs ut till kunden. Beroende på hur väl detta 
mottas av kunder under 2014 så kan det ha en effekt på re-
sultatet om licenser hyrs ut istället för att säljas till slutkun-
den. I absoluta tal så genererar tillsvidareabonnemangen 
mer intäkter men det gör att avtalsvärdet inte har ett känt 
minimumbelopp. 

Samarbetsavtal
Under 2013 tecknades tre större samarbetsavtal. Avtalen i 
Norge och Finland är en del i Mindmancers internationalise-
ringsstrategi där vi erbjuder intelligent kamerabevakning, 
komplett från detektion till åtgärd, till återförsäljare som kan 
sälja det i eget namn. I Sverige tecknades ett utökat samar-
betsavtal med Svensk  Bevakningstjänst där en gemensam 
produktpaketering togs fram och introducerades under 
hösten.

Många larm- och bevakningsbolag har upptäckt att även 
om konceptet för intelligent kamerabevakning låter enkelt så 
är det är väldigt komplicerat leverera och underhålla. Att få 
en pålitlig detektion med effektiv larmhantering till tusen-
tals användare, året runt, i alla väder, är inte en lätt uppgift. 
Mindmancer tar bort alla de riskerna för våra partners. Vår 
internationaliserings strategi är att erbjuda lokala säkerhets-
företag en färdigpaketerad lösning, som out of the box, är en 
fullt fungerande helhetslösning för intelligent kamerabevakning, 
såväl detektions-, åtgärds-, och administrationsmässigt. 

Vårt mål är att möjliggöra för våra partners att snabbt 
och kostnadseffektivt kunna introducera samt ta upp 
konkurrensen mot andra alternativ på sina respektive 
marknader. De kan helhjärtat fokusera på kundens behov. 
Mindmancer säkerställer att tekniken fungerar.

Genom våra partners ska Mindmancer vara den ledande 
lösningen för intelligent kamerabevakning på varje mark-
nad.

Mindmancers tekniska styrkor
• Mindmancers videoanalys kan bevaka 

större områden – färre kameror behövs

• Inga falsklarm tack vare Mindmancers 

avancerade bevakningssystem

• Stort, oberoende larmcentralsnätverk 

säkerställer snabb respons

• Mindmancer löser hela flödet, från pro-

jektering, hårdvara och installation till 

video analys, larmhantering och rappor-

tering
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Årets största händelse var noteringen på Nasdaq OMX First 
North parallellt med en nyemission. Arbetet med detta tog 
mycket tid och resurser i anspråk men resulterade i nödvän-
digt kapitaltillskott för fortsatt expansion samt väldigt god 
publicitet.

Ett av målen med att ta steget ut och notera Mindmancer på 
First North var för att få upp medvetenheten om det para-
digmskifte som intelligent kamerabevakning för med sig och 
de tjänster Mindmancer erbjuder. 

Under året tecknades flera stora kundkontrakt och nya 
samarbetsavtal i Norge och Finland med en ny partner-
modell.  

Mindmancer fortsatte även att expandera i Sverige och 
öppnade ett nytt kontor i Malmö för att bättre tillgodose 
kundnärhet i ett av Sveriges mest dynamiska områden där vi 
även har vårt längsta bevakningsobjekt, Øresundsbron. 

Framtida utveckling
Styrelsens bedömning är att bolaget under 2014 kommer belas-
tas av initiala kostnader när organisationen skalas upp, framför 
allt i säljrelaterad verksamhet. Fokus är att bygga organisationen 
för att öka omsättningen men effekterna av detta bedöms synas 
tidigast under den senare delen av 2014.

Kostnader och investeringar
Mindmancer investerar i nya kunder och utveckling av nya 
produkter. En stor andel av kunderna väljer helhetslösningar 
som inkluderar hårdvara från Mindmancer. I dessa fall gör 
Mindmancer en investering i hårdvaran som hyrs ut till kunden. 
Utveckling av produkter och erbjudanden är en del av verksam-
heten där nyutvecklade produkter och funktioner implemente-
ras löpande. I december 2013 genomfördes en större utrullning 
av ny funktionalitet, som det utvecklats på under längre tid. 
Detta kommer resultera i lanseringen av flertalet nya produkter 
under 2014.
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Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Förslag till vinstdisposition

 13-12-31  12-12-31  11-12-31 10-12-31 09-12-31 (16 mån)

Nettoomsättning, tkr 16 803 15 971 8 905 5 879 2 188

Resultat efter finansiella poster, tkr -2 902 348 -3 528 -2 566 -4 583

Balansomslutning, tkr 36 299 16 811 12 931 11 701 5 403

Antal anställda, st 17 14 15 11 8

Soliditet,  % 58,5 29,8 42,7 29,7 1,3

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:

Överkursfond 38 464 817

Balanserad vinst/förlust -15 009 271

Årets förlust -2 902 410

20 553 136

Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att i ny räkning överförs 20 553 136

20 553 136
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Resultatsräkning

Not 2013 2012

Nettoomsättning 1 16 802 970 15 971 311

Aktiverat arbete för egen räkning 4 3 114 143 2 226 008

Övriga rörelseintäkter 100 000                -              

20 017 113 18 197 319

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 2 -4 921 359 -5 069 233

Övriga externa kostnader 2 -5 168 856 -3 081 253

Personalkostnader 3 -9 858 937 -7 834 971

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

4, 5 -2 007 110 -1 384 610

Summa rörelsens kostnader -21 956 262 -17 370 067

Rörelseresultat -1 939 149 827 252

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 33 522 31 540

Räntekostnader -996 783 -510 608

Summa resultat från finansiella poster -963 261 -479 068

Resultat efter finansiella poster -2 902 410 348 184

Årets resultat -2 902 410 348 184

RESULTATRÄKNING
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Tillgångar

Not 2013 2012

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 9 936 474 8 286 510

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier uthyrda till kund 5 2 008 655 251 665

Inventarier 5 80 362 141 046

2 089 017 392 711

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 8 50 000 -

Andra långfristiga fordringar 9 3 747 423 2 103 252

3 797 423 2 103 252

Summa anläggningstillgångar 15 822 914 10 782 473

Omsättningstillgångar

Kortfristiga tillgångar

Kundfordringar 3 194 340 2 510 002

Aktuella skattefordringar 67 361 56 994

Kortfristig del av långfristig fordran 4 460 506 1 321 321

Övriga kortfristiga fordringar 1 285 817 62 110

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 607 877 248 482

9 615 901 4 198 909

Kassa och bank 12 10 859 838 1 829 998

Summa omsättningstillgångar 20 475 739 6 028 907

Summa tillgångar 36 298 653 16 811 380

BALANSRÄKNING
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Eget kapital och skulder

Not 2013 2012

Eget kapital 10

Bundet eget kapital

Aktiekapital 698 842 290 746

Fritt eget kapital

Överkursfond 38 464 817 17 422 913

Aktieägartillskott 275 000 275 000

Balanserad vinst eller förlust -15 284 271 -13 320 126

Årets resultat -2 902 410 348 184

20 553 136 4 725 971

Summa eget kapital 21 251 978 5 016 717

Långfristiga skulder

Erhållen optionspremie 6 68 681 68 681

Övriga skulder till kreditinstitut 7 5 827 960 2 741 326

Summa långfristiga skulder 5 896 641 2 810 007

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut kortfristig del 1 410 996 1 178 414

Leverantörsskulder 1 564 082 872 070

Övriga kortfristiga skulder 954 015 2 718 629

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 5 220 941 4 215 543

Summa kortfristiga skulder 9 150 034 8 984 656

Summa eget kapital och skulder 36 298 653 16 811 380

Ställda säkerheter 12 2 650 000 2 150 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Not 2013 2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -1 939 149 827 252

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, 
avskrivningar mm

2 121 080 1 384 610

Erhållen ränta 33 522 31 540

Erlagd ränta -996 783 -510 608

Betald inkomstskatt -10 367 -49 924

-791 697 1 682 870

Ökning/minskning kundfordringar -684 338 -714 676

Ökning/minskning övriga fordringar* -4 816 172 -3 356 282

Ökning/minskning leverantörsskulder 692 012 65 264

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 1 229 285 2 217 977

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 370 910 -104 847

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 499 679 -2 226 008

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 5 -2 239 237   -

Investeringar i dotterbolag 8 -50 000                 -              

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 788 916 -2 226 008

KASSAFLÖDESANALYS

*Förändring av långfristiga fordringar klassificeras som 
kassaflöde från den löpande verksamheten då det 
bedöms ge en mer rättvisande bild.
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Finansieringsverksamheten

Nyemission 19 137 671 -

Upptagna lån 5 971 735 2 000 000

Amortering av skuld -5 919 740 -1 416 581

Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder - 563 316

Premie för optionsprogram - 68 681

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 189 666 1 215 416

Årets kassaflöde 9 029 840 -1 115 439

Likvida medel vid årets början 1 829 998 2 945 437

Likvida medel vid årets slut 12 10 859 838 1 829 998
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NOTER

Mindmancer ABs årsredovisning har upprättats en-
ligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmäna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i 
mindre aktiebolag (K2-reglerna). Principerna är oförän-
drade i jämförelse med föregående år om inget annat 
anges nedan.

Koncernredovisning
Bolaget upprättar ingen koncernredovisning med hän-
visning till ÅRL 7:3.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av sålda varor 
och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter. 

Mindmancer AB utvecklar och säljer licenser samt 
övervakningstjänster.

Försäljning av licenser vinstavräknas när skriftligt 
avtal undertecknats och licensen har levererats till 
kund. En grundläggande förutsättning för att licen-
sintäkter skall vinstavräknas är att licensintäkten 
och dess betalning inte är villkorad några åtaganden 
utöver den rena licensleveransen. Väsentliga risker och 
förmåner skall ha överförts till köparen och köparen 
skall inte ha rätt att returnera hela eller del av licens-
rättigheten. Det skall även vara sannolikt att betaln-
ing kommer att ske. 

Support och andra tjänster redovisas linjärt över 
avtalsperioden. I de fall ett avtal innefattar både 
försäljning av licenser och tjänster identifieras delarna 
separat och redovisas till de belopp de skulle kunna 
erbjudas marknaden.

Leasingavtal
Finansiella leasingavtal som härrör från 2013 och 
framåt redovisas i enlighet med RR 6:99. 

I de fall kamerautrustning inklusive licens säljs 
för att sedan hyras tillbaka görs en samlad bedömn-
ing av vem som bär de väsentligaste riskerna och 
förmånerna i kamerautrustning och licens, inne-
fattande en bedömning av om bolaget har kvar ett 
betydande engagemang i den överlåtna utrustnin-
gen. Om bedömningen är att de väsentliga riskerna 
och förmånerna kvarligger i bolaget redovisas ingen 
försäljning. Kamerautrustningen kvarligger då i 
balansräkningen med fortsatta avskrivningar. Den 
erhållna likviden redovisas som en skuld. Därefter 
redovisas erlagda leasingavgifter som en räntekostnad 
och amortering av skulden. Först när de väsentligaste 
riskerna och förmånerna lämnat bolaget redovisas en 
intäkt från försäljningen, och kamerautrustningen och 
skulden bokas bort från balansräkningen. 

Övriga leasingavtal redovisas som hyresavtal (oper-
ationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt 
över leasingperioden

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska 
betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt just-
eringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skat-
teskulder/-fordringar värderas till vad som enligt 
företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas 
från skatteverket.

Immateriella tillgångar
Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs van-
ligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större ut-
vecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde 
för företaget under kommande år och har aktiverats 
i balansräkningen som Balanserade utgifter. Dessa 
tillgångar skrivs av linjärt över 8 år. Avskrivningarna 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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ingår i resultaträkningens post avskrivning balanse-
rade utgifter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaf-
fningsvärde minskat med avskrivningar under tillgån-
gens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker 
vid bestående värdenedgång. 

Följande avskrivningstider tillämpas, varvid hän-
syn tagits till innehavstiden för, under året,  förvär-
vade och avyttrade tillgångar.

De balanserade utgifterna kommer aktiveras för 
avskrivning i samband med att försäljningen av pro-
dukterna startar. Avskrivning sker med 12,5% per år då 
bolaget bedömer att denna avskrivningstakt bäst över-
ensstämmer med den verkliga livslängden.  Tillgången 
bedöms generera intäkter under hela avskrivningstid-
en och därmed anses en avskrivningstid överstigande 
5 år vara motiverad. 

Balanserade utvecklingskostnader 12,5 % / år
Inventarier uthyrda till kund  33,3 % / år
Inventarier 20 % / år

Andra finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt 
innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en 
finansiell tillgång på balansdagen ett lägre värde än 
det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta 
lägre värde om det kan antas att värdenedgången är 
bestående.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, 

övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas 
till det belopp, som efter individuell bedömning 
beräknas bli betalt.

Låneskulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter 
avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det re-
dovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas 
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 
såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löp-
tid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunk-
ten det redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella 
skulder sker först när skulderna har reglerats genom 
återbetalning eller att dessa efterskänkts.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
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Not 2 Leasingavgifter 2013 2012

Företagets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) 
uppgår under året till

1 849 114 1 338 803

Avgifter avseende finansiell leasing 1 311 960 -

Summa 3 161 074 1 338 803

Not 3 Löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader

Medelantalet anställda

Kvinnor 2 2

Män 15 12

Totalt 17 14

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och 
verkställande direktören

942 500 849 500

Löner och ersättningar till övriga anställda 6 293 144 4 832 732

7 235 644 5 682 232

Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 263 106 1 869 268

Pensionskostnader för styrelsen och 
verkställande direktören

12 000 12 000

Pensionskostnader för övriga anställda 159 077 137 917

Totalt 9 669 827 7 701 417

Enligt anställningsavtal har VD en uppsägningstid om 
6 månader med bibehållen lön och förmåner. Inget 
avgångsvederlag utgår
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Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2013 2012

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Män 5 3

Totalt 5 3

Antal verkställande direktörer och 
andra ledande befattningshavare

Män 1 1

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 11 170 714 8 944 706

Årets aktiverade utgifter, intern utveckling 3 114 143 2 226 008

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 284 857 11 170 714

Ingående avskrivningar -2 684 204 -1 591 124

Årets avskrivningar -1 371 324 -1 093 080

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 055 528 -2 684 204

Ingående nedskrivningar -200 000 -200 000

Årets nedskrivningar -92 855 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -292 855 -200 000

Utgående restvärde enligt plan 9 936 474 8 286 510
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 1 270 962 1 270 962

Årets förändringar
- Inköp inventarier

2 239 237 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 510 199 1 270 962

Ingående avskrivningar -878 251 -586 724

Årets förändringar
- Avskrivningar

-542 931 -291 527

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 421 182 -878 251

Utgående restvärde enligt plan 2 089 017 392 711

Not 8 Andelar i koncernföretag 2013 2012

- Inköp 50 000 -

Utgående redovisat värde 50 000 0

Org. nr SÄTE

D.A.R.C AB 556936-0687 Göteborg

D.A.R.C AB har inte bedrivit verksamhet under 2013

Not 6 Erhållen optionspremie
Under 2012 har en premie i samband med teckning av 
optionsprogram erhållits. Premien har skuldförts och 
uppgår till 68 681 kronor. Teckning skedde 2012-03-01 
och senaste lösendatum är 2015-03-01. 397.000 st aktier 
kan tecknas till ett pris om 10 kronor per aktie.

Not 7 Långfristiga skulder
Samtliga skulder förfaller inom 5 år.

Kapitalandel % Rösträttsandel %
Antal 

aktier

Bokfört

 värde

Eget 

kapital

D.A.R.C AB 100 100 500 50 000 40 194

Summa 50 000 40 194
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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna räntekostnader - 133 527

Upplupna semesterlöner 858 922 571 792

Upplupna sociala avgifter 273 291 179 657

Förutbetalda intäkter 3 915 598 3 072 909

Övriga poster 173 130 257 658

Summa 5 220 941 4 215 543

Not 12 Ställda säkerheter

För egna ansvarsförbindelser

Företagsinteckningar 1 000 000 2 000 000

Pantsatt bankkonto 1 650 000 150 000

Summa ställda säkerheter 2 650 000 2 150 000

Not 10 Förändring av eget kapital Aktiekapital Överkursfond
Övrigt fritt 

eget kapital
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2011-12-31 290 746 17 422 913 -13 045 126 4 668 533

Årets resultat - - 348 184 348 184

Eget kapital 2012-12-31 290 746 17 422 913 -12 696 942 5 016 717

Ökning av aktiekapitalet genom 
fondemission

232 596 -232 596 - -

Nyemission 175 500 21 274 500 - 21 450 000

Emissionskostnader - - -2 312 329 -2 312 329

Årets resultat - - -2 902 410 -2 902 410

Eget kapital 2013-12-31 698 842 38 464 817 -17 911 681 21 251 978

Aktiekapitalet består av 7.764.916 akti-
er med kvotvärde 0,09 kr.

Not 9 Övriga långfristiga fordringar 2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 2 103 252 -

Tillkommande fordringar 1 644 170 2 103 252

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 747 422 2 103 252

Långfristiga fordringar avser fordringar från försäljning av licensintäkter 
med förfallodag senare än 12 månader efter balansdagen.
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