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 Mindmancer tecknade i februari sitt första utländska partneravtal med säkerhetsbolaget Skan-Kontroll i 

Norge 

 I maj tecknade Mindmancer ett partneravtal med Svensk Bevakningstjänst  

 Omsättningen uppgår under perioden till 10,5 MSEK (9,9) 

 Rörelseresultatet uppgår under perioden till 1,4 MSEK (1,1) 

 Periodens resultat uppgår under perioden till 1,0 MSEK (0,9) 

 Soliditet 25,7% (34,0) 

 
JAN-JUNI JAN-JUNI HELÅR 

TKR 2013 2012 2012 

Omsättning 10532 9865 18197 

Rörelseresultat 1391 1100 827 

Rörelsemarginal 13% 11% 5% 

Resultat efter finansiella poster 969 923 348 

Periodens resultat 969 923 348 

 

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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Orderingången i slutet av perioden var mycket stark 

och försäljningen i juni var den högsta i bolagets 

historia för en enskild månad. Leveransen och 

därmed resultatet av orderingången i juni kommer 

huvudsakligen att ske under det tredje kvartalet. 

Detta gör att vi ser fram emot ett bra resultat för 

detta kvartal.   

Den största andelen kunder är fortfarande hänförlig 

till produkten Skolbevakaren som under perioden 

växte med 19 procent jämfört med samma period 

föregående år. Motsvarande jämförelse för 

produkten Områdesbevakaren visar att 

omsättningen ökat med 30 procent. Försäljningen 

för Byggbevakaren, som riktar sig till byggplatser, 

har legat stabilt. Mindmancer bedömer dock att 

detta produktområde, baserat på dagens 

marknadsförutsättningar, har potential att uppvisa 

högre tillväxt de kommande åren.  

I tillägg till egen direktförsäljning arbetar 

Mindmancer med försäljning via partners. Arbetet 

med partnersamarbeten har under året intensifierats 

och inriktningen mot säkerhets- och vaktbolag har 

gett resultat i form av två nya försäljningspartners, 

Skan-Kontroll i Norge och Svensk Bevakningstjänst, 

det tredje största bevakningsbolaget i Sverige. 

Mindmancer erbjuder säkerhets- och vaktbolag en 

möjlighet att genom partnersamarbeten vara en del 

av teknikskiftet som äger rum inom 

säkerhetsbranschen. Genom att ingå ett 

partnersamarbete kan bolagen på egen hand 

erbjuda Mindmancers intelligenta 

kamerabevakningslösning till sina kunder. 

Därigenom kan partnerbolagen förvänta sig en 

väsentlig lönsamhetsökning. 

Vi ser en fortsatt stark trend där tillväxten inom 

intelligent kamerabevakning fortsätter att öka. Vår 

bedömning är att marknaden kommer att dubblas 

årligen den närmsta tiden. 

 

För att möta marknadens stora efterfrågan kommer 

Mindmancer att expandera säljorganisationen, vilket 

förväntas ha en kortsiktigt negativ inverkan på 

rörelsemarginalen. Den utökade säljstyrkans 

positiva inverkan på försäljningen väntas ge full 

effekt under 2014.  

 

Utöver investeringar i den egna säljorganisationen 

ska den kraftiga marknadstillväxten mötas med 

hjälp av nya partneravtal. Samarbeten med partners 

inom väktar-, installations och 

larmcentralsbranschen förväntas år 2015 stå för 

över 50 procent av nyförsäljningen. För denna 

expansiva fas planeras nyemission och introduktion 

av Mindmancer på Nasdaq OMX First North. 

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 lyckad nyemission krävs för att stärka 

bolagets balansräkning och därmed säkerställa 

fortsatt finansiering av hårdvara och framtida 

expansion. 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

 Delårsrapport kvartal 3 presenteras 20 

november. 

 Bokslutskommuniké 2013 presenteras den 

17 februari, 2014.   

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. 

Styrelsen i Mindmancer har kallat till extra 

bolagsstämma den 9 september 2013 för att få ett 

bemyndigande att genomföra en nyemission om en 

kontantemission på upp till 20,5 MSEK. Detta i syfte 

att få expansionskapital för fortsatt 

internationalisering och stärka bolagets 

balansräkning samt möjliggöra ökad finansiering för 

leasingåtaganden i form av hårdvara. Vidare 

kommer styrelsen i Mindmancer att ansöka om 

listning av bolagets aktie på Nasdaq OMX First 

North. 

Mindmancer har 5 814 916 aktier utestående. 

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

publikt aktiebolag som avser noteras på Nasdaq 

OMX First North under hösten 2013. 

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 är översiktligt granskad av bolagets 

revisorer. 

 

Göteborg 2013-09-05 

Hans Ljungkvist   Åke Johansson 

Styrelsens Ordförande   

Göran Wolff  Mats Enegren 

Johnny Berlic 

Verkställande Direktör 
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Omsättningen uppgick till 10,5 MSEK (9,9) varav 

1,2 MSEK (1,2) avsåg aktiverat arbete för egen 

räkning. Under första halvåret 2012 ingick även 

konsultintäkter om 1,1 MSEK i bolagets omsättning, 

en del i verksamheten som under fjärde kvartalet 

2012 avslutats till fördel för den egna 

produktutvecklingen. Justerat för konsultintäkterna 

under första halvåret 2012 ökade omsättningen för 

det första halvåret 2013 med 19 %. 

Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (1,1) och 

resultatet efter finansnetto uppgick till 1,0 MSEK 

(0,9).  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 

uppgick till 0,8 (0) MSEK. Kassaflödet från den 

löpande verksamheten uppgick till -1,0 (-1,4) MSEK 

för perioden. Kassaflödet från 

investeringsverksamhet var -2,0 (-1,2)MSEK.  

Balansomslutningen uppgick till 23,1 (16,5) MSEK 

och soliditeten var 25,9 (34,0) %. Bolagets 

Nettoskuld uppgår till 7,7 MSEK.  Bolaget har ingen 

checkräkningskredit. 

Vid periodens utgång fanns 16 (15) personer 

anställda.  

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 

Jan - Juni  Jan - Juni  Helår 

2013 2012 2012 

Nettoomsättning  10 532 9 865 18 197 

Kostnad sålda varor och tjänster  -2 491 -2 348 -5 069 

Bruttoresultat  8 040 7 517 13 128 

Övriga externa kostnader  -1 634 -1 506 -3 081 

Personalkostnader  -4 114 -4 217 -7 835 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar  -901 -693 -1 385 

Rörelseresultat f. finansiella poster  1 391 1 100 827 

Ränteintäkter  2 10 32 

Räntekostnader  -424 -187 -511 

Nettoresultat  969 923 348 

 

Resultat per aktie                    0,17                   0,16              0,06  

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

Antal aktier vägt genomsnitt          5 814 916  5 814 916  5 814 916  
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BALANSRÄKNING (TKR) 

Jan - Juni  Jan - Juni  Helår 

2013 2012 2012 

Anläggningstillgångar immateriella  8 801 7 807 8 287 

Anläggningstillgångar materiella  1 009 538 393 

Anläggningstillgångar finansiella  6 468 2 815 2 103 

Summa anläggningstillgångar  16 277 11 160 10 782 

Kundfordringar  3 273 2 893 2 510 

Övriga omsättningstillgångar  1 052 419 1 689 

Kassa och bank  2 539 1 983 1 830 

Summa omsättningstillgångar  6 864 5 295 6 029 

Summa tillgångar  23 141 16 455 16 811 

Bundet eget kapital  523 291 291 

Fritt eget kapital   5 462 5 301 4 726 

Summa eget kapital    5 985 5 592 5 017 

Långfristiga skulder  5 322 3 779 2 810 

Finansiella kortfristiga skulder 2 684 434 1 178 

Leverantörsskulder  1 148 777 872 

Övriga kortfristiga skulder  8 002 5 874 6 934 

Summa kortfristiga skulder  11 834 7 084 8 985 

Summa eget kapital och skulder  23 141 16 455 16 811 

        

Ställda säkerheter                  4 050                 2 150           2 150  

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga  Inga  

 

 

Jan - Juni  Jan - Juni  Helår 

KASSAFLÖDESANALYS (TKR) 2013 2012 2012 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 015 -1 383 -105 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 014 -1 200 -2 226 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    3 738 1 621 1 215 

 

   

Periodens kassaflöde    709 -962 -1 115 

Likvida medel vid periodens början   1 830 2 945 2 945 

Likvida medel vid periodens slut    2 539 1 983 1 830 
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Mindmancer AB (publ), org. nr 556705-4571 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för 
Mindmancer AB (publ) per 30 juni 2013 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med RR 20 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra 
förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i övrigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad 
på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med RR 20 och årsredovisningslagen. 

 

Upplysning av särskild betydelse 
 
Utan att det påverkar min slutsats ovan vill jag fästa uppmärksamheten på följande: 
 
Som framgår av rapporten ovan uppgår bolagets kortfristiga skulder den 30 juni 2013 till 11 834 tkr. Beaktat bolagets 
prognosticerade kassaflöde och avtal med bolagets kreditgivare föreligger osäkerhet att bolaget kan infria sina kortfristiga 
åtaganden. Som också framgår av rapporten har styrelsen föreslagit att en nyemission skall genomföras motsvarande ett 
tillskott på högst 20,5 miljoner kronor. Förutsatt att bolaget erhåller kapitaltillskott enligt förslaget föreligger enligt min 
bedömning möjlighet att trygga likviditeten på kort- och medellång sikt. 

 

 

Göteborg den 5 september 2013 

Ernst & Young AB 

 

Staffan Landén 

Auktoriserad revisor 
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Rörelseresultat  
 

Rörelseresultat före finansiella poster  

Rörelsemariginal  
 

Rörelseresultat dividerat med omsättning  

Soliditet  
 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen  

Eget kapital  
 

Eget kapital vid periodens slut  

Balansomslutning   
 

Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital  

Nettoskuld 
 

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel 

Antal aktier   
 

Antalet utestående aktier vid periodens slut  

Resultat per aktie   
 

Periodens resultat dividerat med antal aktier  

   
    


