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Delårsrapport för Mindmancer AB (publ.) 2014

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014
›› Omsättningen ökade till 3,4 MSEK (3,1) trots att aktiveringar
minskade till 0,5 MSEK (1,3). Ökningen på 7,7 procent
kommer från tillväxt i antalet system hos kunderna.
›› Bruttomarginalen ökade till 75 procent (70 procent).
›› Faktureringen minskade under perioden med 22 procent till
3,8 MSEK (4,9).
›› Omsättningen för People Metric ökade med 20 procent
jämfört med samma period föregående år, för Skolbevakaren
var ökningen 14 procent och för Områdesbevakaren 6
procent. Utvecklingen för Byggbevakaren var negativ med
53 procent, omsättning till utlandet ökade med 163 procent.
›› Rörelseresultatet uppgick under perioden till -2,5 MSEK (-4,2).
›› Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,6 MSEK (-4,3).
›› Under fjärde kvartalet har fortsatt mycket resurser lagts på
att bygga organisationen och förbereda inför 2015.
1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014
›› Nyförsäljningen under året minskade som en effekt av total
omstrukturering av försäljningsorganisationen. En ny säljchef
har rekryterats och lett förändringsarbetet där fyra nya
rekryteringar har ersatt tre tidigare säljare.
›› Affärsvolymen, i form av försäljning under året, har ökat
men då kunderna har valt betalningsmodellen; Hyra i stor
utsträckning för nytillkomna avtal, får detta på kort sikt en
negativ effekt på omsättningen jämfört med tidigare år men
kommer över längre tid att resultera i högre intäkter.

Försäljning och resultat (TSEK)
F akturering
L icens avräkning
P eriodis erade intäkter

oktober-

oktober-

januari-

december

december

december

Helår

2014

2013

2014

2013

3 815

4 981

16 698

17 124

-1 017

-84

-2 223

4 512

590

-1 752

-180

-1 619

3 388

3 145

14 295

20 017

-2 498

-4 152

-9 858

-1 939

neg

neg

neg

neg

R es ultat efter finans iella pos ter

-2 590

-4 328

-10 290

-2 902

P eriodens res ultat

-2 590

-4 328

-10 290

-2 902

O ms ättning
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Mindmancer AB

•

Delårsrapport oktober – december 2014

•

2/10

Om Mindmancer

MINDMANCER I KORTHET
Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom
användning av intelligent kamerabevakning kan vi förebygga
skadegörelse, intrång, stöld och brand.
Mindmancer är specialiserat på bygg-, områdes- och skolbevakning i
Sverige och är en stor leverantör av intelligent kamerabevakning till
industriföretag.
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 vid 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 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 i och med att Mindmancer garanterar att väktare endast
skickas till platsen vid verifierade intrång. Kunderna uppskattar
både lösningen och abonnemangsmodellen och en analys av
bolagets kundstock visar att kunderna i snitt är med Mindmancer i 8 till 15 år beroende på kundgrupp.
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PRODUKTER OCH TJÄNSTER
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 av produktkategori
består kunderna av skolor, byggbolag och industriföretag.
Samtliga tjänster, teknologi samt know how erbjuds till utvalda
återförsäljare som sedan säljer intelligent kamerabevakning i eget
namn eller i Mindmancers namn.
I början av kvartal tre släpptes den reklamfilm som tagits
fram för att visa hur Mindmancers tjänster och produkter
fungerar, för att se filmen gå in på http://www.mindmancer.se/
losningar/.
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VD-ordet
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Trots att vi visste att 2014 var ett år i omställningens tecken,
så känner vi oss inte nöjda. Vi har inte uppnått våra mål vare
sig gällande omsättning eller resultat. De stora förändringar som
genomförts är införandet av den nya betalningsmodellen Hyra, samt
etableringen av en helt ny försäljningsorganisation. Vi är dock
fortsatt övertygade om att dessa förändringar var nödvändiga
och bra för företaget på lång sikt.
Omsättningen ökade till 3,4 MSEK (3,1) för det fjärde kvartalet
2014. En ökning på drygt 8 procent. Det har nu gått ett år sedan
vi introducerade betalningsmodellen; Hyra på tillsvidare som ett
alternativ till kunderna.
Effekten av detta syns tydligt i resultaträkningen under
Licensavräkningar där perioden visar -1,0 MSEK (-0,1). Årets
summering av våra leveranser visar att 72 procent var enligt
betalningsmodellen; Hyra på tillsvidare och 28 (92) procent
på Avbetalning. Vi konstaterar således att kundernas val av
betalningsmodell fortsätter att kraftigt påverka periodisering av
omsättning och resultat.
Försäljningen av nya system var lägre jämfört med föregående år. Vi ser att det uteslutande är en effekt av omstruktureringen i försäljningsorganisationen.
Det har varit en intensiv höst med rekryteringar och inskolning av en ny säljmetodik. Vad vi kan konstatera är att det
tog rekordkort tid, från start till första försäljning, för de nya
säljarna.
GENOMSNITTLIG KUNDLIVSTID
I en abonnemangsbaserad affärsmodell är kundnöjdhet av
yttersta vikt. Nöjda kunder stannar kvar. Det var mot den
bakgrunden vi valde att införa betalningsmodellen Hyra på
tillsvidare basis.
Årets kundavgångar (churn rate) visar i två av bolagets
huvudsegment en förbättring. I segmentet Skolbevakaren visas
en mindre försämring.
PRODUKTFÖRSÄLJNING
Under hösten introducerades flera nya säljare och dessa fokuserade primärt på att erbjuda byggbevakare då den snabbare
säljprocessen där lämpar sig väl för att lära sig värdebaserad
försäljning. Detta gav under perioden resultat då samtliga
säljare nådde försäljningar.
PRODUKTUTVECKLING
Vår nya kundportal har framgångsrikt lanserats till nya och
befintliga kunder. Samtidigt har vi i Norge laserat ett utökat
gränssnitt där vår återförsäljare kan hantera fler moment i egen
regi. Detta har mottagits positivt och stärkt oss i att det är rätt
väg framåt.
Ett automatiserat hanteringssystem för driftproblem på
bevakningsobjekt har utvecklats och implementerats i drift
vilket ökar smidigheten och kvalitén på driftövervakningen.
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Driftövervakning är sannolikt en av de mest underskattade
men ändå viktigaste delarna i ett bra intelligent kamerabevakningssystem och något som särskiljer Mindmancer.
Mindmancers teknologier gör även att vi inte behöver stänga
av detektionen vid exempelvis stormar som Egon, något som
flera konkurrenter tvingas göra. Vi kallar det ”Vädergaranti” och
det är något varje användare av intelligent kamerabevakning
borde fråga sig ifall de verkligen vill vara utan. Väl värt att
tänka på är att även vackert väder kan ställa till problem med
allt från solreflexer in i kameror till skuggor och snabba starka
ljusförändringar.
Vi har tillsammans med en kund utvecklat en helt portabel
kamerabevakningsanläggning som enkelt får plats i en väska. Den
lanseras under 2015 paketerad i erbjudandet ”Kameraväktaren”.
Erbjudandet är primärt riktad till byggbranschen där denna nya
produkt passar även mindre byggen. Detta kommer kraftigt öka
marknaden för våra säljare när även mindre byggarbetsplatser
kan använda sig av smidig intelligent kamerabevakning.

förenklade system för partners. Detta är ett led i strategin att
öka vår närvaro i Sverige och utvärdera en effektivare partnermodell innan vi tar den till fler marknader.
FRAMTIDEN
Vi startar 2015 med en ny och utökad säljkår i Sverige, laddad
och redo att ta gå ut på fältet och göra affärer. De är uppbackade av nya produkter och en teknologi i absolut framkant. Detta
syns inte minst under höstens stormväder, då våra system visat
sig vara mycket stabila. Tack vare Mindmancers teknologi så var inte en
enda av kunderna utan ett aktivt system på grund av väder och vind.
Vi har lyssnat på våra försäljningspartners och anpassat
erbjudandet och teknologin till dem. Detta är något vi kommer
både fortsätta med och utveckla under 2015.
Vår ambition är att redan under första halvan av 2015 utöka
samarbeten med fler återförsäljare och försäljningspartners.
Faller detta väl ut lanseras detta internationellt under andra
halvan av året.

SAMARBETSAVTAL
Under perioden tecknades ett nytt larmcentralsavtal med
Responda 113. De är baserade i Finland och planerar att växa
med internationella kunder. Med en paketering av våra tjänster
kan de leverera på nya marknader under 2015.
Mediatec Solutions och Mindmancer tecknade ett återförsäljar
avtal där Mediatec kan erbjuda PeopleMetric produkterna från
Mindmancer till sina kunder.
Året avslutades med förberedande arbete med lansering av nya
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RISKFAKTORER
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 rangordning och
utan anspråk på att vara heltäckande.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Kvartalsrapporten 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.
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen.
UTVECKLING
Nyutvecklingen har resulterat i ett automatiserat driftövervaknings
system för problem som upptäcks på kundobjekt. För våra
återförsäljare har utökade delar av administrationsgränssnitt på
webben lanserats.
På produktsidan har en portabel kamerabevakningsanläggning
utvecklats. Jämfört med tidigare generation så har vikten kraftigt
kunnat reduceras så att den nu är helt portabel i en väska
samtidigt som prisbilden förbättrats vilket ökar de tillämpliga
marknadsområdena.
UPPLYSNINGAR OM VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Andel av
röster/
ägarandel

Aktieägare

13,09%

Chalmers Innovation Seed Fund AB

10,17%
9,56%

Johnny Berlic
Almi Invest AB

8,74%

Niklas Larsson

Almi Invest Fond SI AB
Förvaltnings AB Brunnen
AMF Aktiefond Småbolag

5,05%
4,89%
4,83%

Sätila SSBI AB

Stiftelsen Chalmers Innovation
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Övriga
Totalt

4,36%

30,70%
100,00%

BOLAGETS RESULTAT OCH STÄLLNING
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterförföljande
resultat- och balansräkning.
RÄTTVISANDE BILD
Styrelsen och verkställande direktör bekräftar 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.
Styrelsen har beslutat att ge verkställande direktör mandat
att publicera rapporten. Bolagets resultat och ställning i övrigt
framgår av resultat- och balansräkningar. Denna rapport har
inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER
Inga transaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat
och finansiella ställning har genomförts med närstående under
perioden.
ANTAL AKTIER
Mindmancer har 7 764 916 aktier utestående per den 31
december 2014.
Göteborg, 2015-02-17
ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Mindmancer AB (publ), org. nr. 556705-4571 är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX First North. Aktieägaröversikten
visar förhållandena per den 31 december 2014 vid vilken tid 1
007 aktieägare var registrerade.
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Finansiell översikt

Levererade system 2013

Levererade system 2014

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen under året uppgick till 14,3 MSEK (20,0) varav 1,6
MSEK (3,1) avsåg aktiverat arbete för egen räkning. Rörelseresultatet uppgick till -9,9 MSEK (-1,9) och resultatet efter skatt
uppgick till -10,3 MSEK (-2,9).
Kunderna har som nämnts tidigare valt att hyra på tillsvidare
abonnemang istället för att köpa på avbetalning. Att det är
uthyrning i större utsträckning än köp och avbetalning resulterar i att intäkten kommer in till bolaget under en längre tid.
Faktureringen för bolagets fyra huvudproduktgrupper har ökat
med 8,5 procent jämfört medföregående år.
Minskningen i resultatet är i princip uteslutande en följd av
att kunder valt hyra framför avbetalning tillsammans med en
minskad försäljning av antalet kameror kvartal tre och fyra mot
samma perioder föregående år.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för helåret -1,5
MSEK (-4,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
under samma period till -3,4 MSEK (-5,8). Från finansierings-verksamheten var kassaflödet 1,9 MSEK (19,2).
Anledningen till minskningen i kassaflödet från finansieringsverksamheten beror på emissionslikviden från nyemissionen i
samband med noteringen på Nasdaq OMX First North. Balansomslutningen uppgick till 27,9 MSEK (36,3 och soliditeten var
39,3 procent (58,5). Bolagets nettoskuld uppgår per den 31
december 2014 till 1,3 MSEK (-3,6). Bolaget har ingen checkräkningskredit.
PERSONAL OCH ORGANISATION
Vid periodens utgång fanns 19 (17) anställda varav 3 kvinnor.

RESULTAT UNDER PERIODEN
Omsättningen ökade med 7,7 procent till 3,4 MSEK (3,1). Nyförsäljningen av kameror var under fjärde kvartalet lägre jämfört
med samma period föregående år.
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RESULTATRÄKNING (TKR)
Nettoomsättning
Kostnad sålda varor och tjänster
Bruttoresultat

okt-dec okt-dec jan-dec
2014
2013
2014

helår
2013

3 388

3 145

14 296

20 017

-836

-994

-4 987

-4 921

2 552

2 151

9 309

15 096

Övriga externa kostnader

-1 067

-2 048

-5 169

Personalkostnader

-3 232

-3 607

-5 476
-10 797

-9 859
-2 007

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Resultat före finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

-751

-647

-2 895

-2 498

-4 151

-9 859

-1 939

40

23

43

33

-132

-200

-474

-996

-2 590

-4 328

-10 290

-2 902

-

-

-

-

-2 590

-4 328

-10 290

-2 902

-0,33

-0,61

-1,33

-0,47

Antal aktier vid periodens slut

7 764 916

7 764 916

7 764 916 7 764 916

Antal aktier vägt genomsnitt

7 764 916

7 114 916

7 764 916 6 139 916

Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatter
Periodens/Årets resultat

Resultat per aktie (kr)

dec
2014

dec
2013

Anläggningstillgångar immateriella

9 863

9 936

Anläggningstillgångar materiella

2 654

2 089

Anläggningstillgångar finansiella

2 465

3 797

Summa anläggningstillgångar

BALANSRÄKNING (TKR)
Tillgångar

14 982

15 822

Kundfordringar

1 499

3 194

Övriga omsättningstillgångar

3 505

6 422

7 935

10 860

Summa omsättningstillgångar

Kassa och bank

12 939

20 476

Summa tillgångar

27 921

36 298

699

699

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

10 263

20 553

Summa eget kapital

10 962
7 215

21 252

Finansiella kortfristiga skulder

2 060

1 411

Leverantörsskulder

1 769

1 564

Övriga kortfristiga skulder

5 915

6 174

Långfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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5 897

9 744

9 149

27 921

36 298

2 500

2 650

Inga

Inga
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR)
Aktiekapital

Överkursfond

Ingående eget kapital 2013-01-01

291

17 423

Fondemission

233

-233

Nyemission

175

21 275

Balanserat Periodens
resultat
resultat
-12 697

Totalt
5 017
0
21 450

-2 313

Emissionskostnader
Periodens resultat

-2 313
-2 902

-2 902

Utgående eget kapital 2013-12-31

699

38 465

-15 010

-2 902

21 252

Ingående eget kapital 2014-01-01

699

38 465

-15 010

-2 902

21 252

Fondemission
Nyemission
Emissionskostnader
-2 902

Överföring av föregåede års resultat
Periodens resultat
Utgående eget kapital 2014-12-31

699

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

38 465

-17 912

2 902

0

-10 290

-10 290

-10 290

10 962

okt-dec

okt-dec

jan-dec

helår

2014

2013

2014

2013

-787

-3 559

-1 506

-4 371

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-562

-2 148

-3 386

-5 789

2 856

14 482

1 968

19 190

Periodens kassaflöde

1 507

8 775

-2 925

9 030

Likvida medel vid periodens början

6 428

2 085

10 860

1 830

Likvida medel vid periodens slut

7 935

10 860

7 935

10 860
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Finansiell kalender och definitioner

DEFINITIONER
Rörelseresultat
Resultat före finansiella poster.

Churn-rate
Churn-rate är bolagets kundavgångar. Den procentuella andelen
abonnenter till en tjänst som avbryter sin prenumeration på
tjänsten under en given tidsperiod.

Rörelsemarginal (%)
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.
Objekt
Objekt refererar till fysiska platser som en kund har installerat
Mindmancers bevakningslösning på. Exempelvis en kommun kan
ha flera skolor, varje skola räknas som ett objekt.
Omsättning
Omsättning återger bolagets försäljning med hänsyn tagen
till de avdrag som är direkt knutna till försäljningen för en viss
period.
Fakturering
Faktureringen är summan av utställda fakturor under perioden.
För att komma till den resultatpåverkande omsättningen görs
avdrag avseende de tidsfaktorer att kunderna kan betala i föroch efterskott.
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Churn-rate mäts som antalet bevakningsobjekt där bevakningen
upphör under mätperioden delat med antalet bevakningsobjekt
i början av mätperioden. Nyförsäljning under mätperioden
påverkar inte churn-rate värdet. Churn-rate är en beräkning och
skall inte likställas med underskrivet kontrakt.
FINANSIELL KALENDER
Datum för publicering av finansiell information:
2015-03-09 Årsredovisning
2015-04-14 Årsstämma
2015-05-12 Delårsrapport kvartal 1
2015-08-19 Delårsrapport kvartal 2
ADRESSER
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
CERTIFIED ADVISOR
Remium Nordic AB
Hemsida: www.remium.com
Telefon: 08-454 32 00
Adress: Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm
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