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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
4
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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 är med Mindmancer i 8 till 15 år beroende på kundgrupp.
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 säljer intelligent kamerabevakning
i eget eller Mindmancers namn.
I början av kvartal tre lanserades den reklamfilm som tagits
fram för att visa hur Mindmancers tjänster och produkter
fungerar, för att se filmen gå in på
www.mindmancer.se/losningar/.

Produkter och tjänster

Våra produktpaket
Mindmancer riktar in sig på tre olika nischer med tre unika
produkter. De är Skolbevakaren, Områdesbevakaren och
Byggbevakaren. Detta för att kunden ska få en så skräddarsydd lösning som möjligt. En av våra kunder är Fortum
Distribution.
Fallstudie: Fortum Distribution
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag
och för kommande generationer. Verksamhetens fokus är
Norden, Baltikum, Ryssland och Polen och totalt sysselsätts
cirka 8 800 personer i bolaget. När Fortum Distribution
skulle säkra sina ställverk i regionerna Värmland,
Västmanland och Närke valde de Mindmancer.
Kåre Falkevik, stationsingenjör på Fortum Distribution:
”Våra arbetsplatser innebär risker för alla på plats. Vi jobbar
aktivt med att öka säkerheten på områdena, genom exempel
skyddsjordningar. Dessa kan i sig vara attraktiva mål för
stölder, vilket leder till att tidigare säkra områden blir
osäkra. Dessa har på senare tid blivit ett eftertraktat villebråd för tjuvar.”
Antalet kopparstölder har de senaste åren eskalerat och
drabbar allt från kyrkor till industrier och infrastrukturen.
När tjuvarna stjäl skyddsutrustning utsätter de inte bara
sig själva för livsfara. ”När mina kollegor kommer till
jobbet morgonen efter nattligt besök, löper de stor risk för
kroppslig skada. Och har de klippt hål på staketet kan vem
som helst ta sig in, potentiellt ett barn!”
Lösningen
På de mest utsatta anläggningarna installerades värmekameror
och vanliga övervakningskameror efter behovsanalys av
vilken teknologi som bäst löste de olika anläggningarnas
behov.
Resultaten lät inte vänta på sig då den intelligenta kamera-

bevakningen direkt upptäckte intrångsförsök som snabbt
kunde avstyras.
Den utmanande miljön med starka spänningar på ställverk
blev inget problem för den tekniska designen av systemen
som visat sig ha en mycket hög driftsäkerhet.
Fortum kunde se att antalet intrångsförsök minskade
drastiskt - anläggningarna hade nu ett aktivt skydd med
Intelligent Kamerabevakning - det var inte längre värt
risken för tjuvarna att bryta sig in hos Fortum.
Som en extra bonus kan Fortum bland annat via kundportalen, granska anläggningarna över den senaste
tjugofyratimmarsperioden. Där kan de se ifall de exempelvis
behöver vidta underhållsåtgärder efter stormar eller när
våren kommer och vegetationen växer så det knakar och
underhåll behöver göras - en mycket smidig effektivisering.
Professionalitet
”Vi upplever att samarbetet med Mindmancer fungerar
mycket bra, de är lätta att nå och bra att ha att göra med.
Det märks att de är specialister på området. Systemen är
mycket driftsäkra och vi har tillgång till all funktionalitet
dygnet runt, året om” säger Kåre Falkevik.
Ekonomi
”Vi upplever en mycket god effekt mot intrång, skadegörelse
och stölder sedan vi satte upp den intelligenta kamerabevakningen.
Vi bedömer att våra kostnader för detta gått ner med över
80%.” menar Kåre Falkevik.
Vad gäller själva driften är det inte bara ställverket som
drabbas: ”En stöld kan innebära att tusentals hushåll blir
utan el, industrier står stilla och pendlare inte kommer till
sina arbeten. En stöld kan för oss innebära omkostnader på
över en halv miljon kronor.”
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VD-ordet

Året som gått
Vi byggde laget. Organisationen förändrades och utökades
kraftigt, vi är femtio procent fler medarbetare i januari
2015 jämfört mot året innan. Majoriteten av alla medarbetare
arbetar med försäljningsorienterade uppgifter.
Denna laguppställning gör att jag har en mycket positiv
syn på innevarande år. Vår nyförsäljning i Sverige står, inte
oväntat, i relation till hur många aktiva säljare vi har på fältet.
Detta märktes under andra halvan av året då nyrekryteringar
pågick för fullt för att bemanna försäljningsorganisationen,
ett arbete som nu är slutfört.
Vår nya säljorganisation är större än någonsin och har fått
en utökad produktportfölj. På partnersidan har vi börjat
kontraktera nya försäljningspartners och dessa kan nu agera
mer självständigt tack vare den teknikutveckling som skett.
Vi lanserade kraftfullt att kunder kunde få hyra kompletta
lösningar från oss. Det gav en positiv respons från kunderna
men en negativ resultateffekt trots att det faktiska antalet
system vi har ute i drift nu är högre än året innan. Det var
en utmaning att förklara detta för marknaden men vi tror att på
sikt är den bästa lösningen att leverera det kunderna vill ha.
Framtiden
Med fler säljare kommer vi träffa fler potentiella kunder
än tidigare och fler kommer att välja våra tjänster. Jämfört
med de stora konkurrenterna så är vi de enda som garanterar
kunderna att deras bevakningssystem inte stängs av i
dåligt väder. Det kan låta självklart, men intelligent kamera
bevakning är fortfarande i sin linda vilket gör det svårt
som köpare att inte köpa grisen i säcken. Vi träffar företag
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som tecknat långa avtal med en leverantör och sitter med
system som är avstängda i dåligt väder och där stölderna
fortsätter, tjuvar lär sig.
Vi tror på öppen och ärlig kommunikation och redovisar
hur det faktiskt fungerar för våra kunder i allt från statistik
till händelserapporter. Detta tror vi vinner i längden och att
vi kommer fortsätta att ta marknadsandelar i Sverige.
Internationellt och i Sverige satsar vi nu på utökningar av
partnernätverket där fler återförsäljare ska kunna leverera
Intelligent Kamerabevakning, powered by Mindmancer, på
fler marknader.
Visionen är en one-stop-shop för allt vår partner behöver i
Intelligent Kamerabevakning. En komplett plattform som täcker
hela kedjan från detektion, verifikation, åtgärd och rapportering
till administration, driftövervakning och kundhantering.
Det är mot den bakgrunden vi ska röra oss utanför Norden
och ge redskapen till entreprenörer som på sina marknader
kan leda förändringen, som sker i bevakningsbranschen, mot
Intelligent Kamerabevakning.

Göteborg 2015-03-09

Johnny Berlic
Verkställande direktör

Aktien och ägarförhållanden
De tio största ägarna 2014-12-31
Aktieägare

Antal aktier

Andel av röster/ ägarandel

1 016 798

13,09%

Johnny Berlic

790 008

10,17%

Almi Invest AB

742 092

9,56%

Niklas Larsson

678 360

8,74%

Almi Invest Fond SI AB

392 500

5,05%

Förvaltnings AB Brunnen

380 000

4,89%

AMF Aktiefond Småbolag

375 000

4,83%

Sätila SSBI AB

338 620

4,36%

Stiftelsen Chalmers Innovation

337 128

4,34%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

331 228

4,27%

Totalt tio största aktieägarna

5 381 734

69,30%

Övriga

2 383 182

30,70%

Totalt

7 764 916

100,00%

Chalmers Innovation Seed Fund AB

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.

Antal aktier
Mindmancer har 7 764 916 aktier utestående per den 31
december 2014.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Mindmancer AB (publ), 556705-4571, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2014. Alla belopp anges i kronor om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Mindmancer utvecklar och säljer intelligenta kamerabevaknings
system. Huvudprodukterna är Bygg-, Skol- och
Områdesbevakaren. Tekniken bygger på egenutvecklade
videoanalysalgoritmer och självlärande system med artificiell
intelligens baserad på forskning vid Chalmers Tekniska
Högskola i Göteborg.
Inom Mindmancer pågår en kontinuerlig produkt- och
tjänsteutveckling för att kunna vara så kundnära som
möjligt och för att kunden alltid skall erbjudas bästa tänkbara
skydd.
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Under året kan det konstateras att kundernas val av betalnings
modell kraftigt påverkat omsättning och resultat.
Förändringar som genomförts är införandet av den nya
betalningsmodellen Hyra, vilket innebär att Mindmancer
investerar i hårdvaran som därefter hyrs ut till kunden.
2014 har belastats av kostnader när organisationen skalats
upp, framför allt i säljrelaterad verksamhet. Fokus har varit
att bygga organisationen för att öka omsättningen, effekterna
8
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av detta bedöms synas tidigast under den andra halvan av
2015.
Under andra kvartalet godkändes patent för hantering
av videolarm för intelligent kamerabevakning. Göteborgs
stad valde att förlänga ramavtalet med Mindmancer
under andra kvartalet och Skolfastigheter i Stockholm
AB valde under kvartal tre att förlänga sitt ramavtal med
Mindmancer. Tredje kvartalet tecknades ramavtal med
Nacka kommun.
Kundportalen har lanserats till alla befintliga kunder utan
extra kostnad som ett led i att Mindmancer kontinuerligt
förbättrar tjänsterna för våra kunder.
Samarbetsavtal
Många larm- och bevakningsbolag har upptäckt att även
om konceptet för intelligent kamerabevakning låter enkelt
så är det komplicerat att leverera och underhålla. Att få en
pålitlig detektion med effektiv larmhantering till tusentals
användare, året runt, i alla väder, är inte en lätt uppgift.
Mindmancer tar bort alla de riskerna för våra partners.
Mindmancers internationaliseringsstrategi är att erbjuda

lokala säkerhetsföretag en färdigpaketerad lösning, som
out of the box, är en fullt fungerande helhetslösning för
intelligent kamerabevakning, såväl detektions-, åtgärds-,
och administrationsmässigt.
Mindmancers 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 Mindmancers partners ska Mindmancer vara den
ledande lösningen för intelligent kamerabevakning på varje
marknad.
Under 2014 tecknades ett nytt larmcentralsavtal med Responda
113. De är baserade i Finland och planerar att växa med
internationella kunder. Med en paketering av Mindmancers
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 ett förberedande arbete med lansering
av nya förenklade system för partners. Detta är ett led i strategin
att öka Mindmancers närvaro i Sverige och utvärdera en
effektivare partnermodell innan Mindmancer tar den till
fler marknader.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer
Mindmancer startar 2015 med en ny och utökad säljkår
i Sverige, laddad och redo att ta gå ut på fältet och göra
affärer.
De nya säljarna är uppbackade av nya produkter och en
teknologi i absolut framkant. Detta syntes inte minst under
höstens stormväder, då Mindmancers system visade sig
vara mycket stabila. Tack vare bolagets teknologi var inte
en enda av kunderna utan ett aktivt system på grund av
väder och vind.
Mindmancer har lyssnat på sina försäljningspartners och
anpassat erbjudandet och teknologin till dem. Detta är
något som kommer att både fortsätta och utvecklas under
2015.
MINDMANCER AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014
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Mindmancers 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.

ökat med 8,5 procent jämfört medföregående år.
Minskningen i resultatet är i princip uteslutande en följd av
att kunder valt hyra framför avbetalningsköp tillsammans
med en minskad försäljning av antalet kameror kvartal tre
och fyra jämfört med samma perioder föregående år.

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.

Investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för helåret
-1,5 MSEK (-4,4).

Finansiell översikt
Omsättningen under året uppgick till 14,3 MSEK (20,0) varav
1,6 MSEK (3,1) avsåg aktiverat arbete för egen räkning.

Balansomslutningen uppgick till 27,9 MSEK (36,3 och soliditeten
var 39,3 procent (58,5). Bolagets nettoskuld uppgick per
den 31 december till 1,3 MSEK (-3,6). Bolaget har ingen
checkräkningskredit.

Rörelseresultatet uppgick till -9,9 MSEK (-1,9) och resultatet
efter skatt uppgick till -10,3 MSEK (-2,9).
Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 7 764 916 och
resultatet per aktie var -1,33 kronor (-0,47).
Kunderna har som nämnts i tidigare rapporter valt att hyra
på tillsvidare abonnemang istället för att investera eller
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
10

MINDMANCER AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under samma
period till -3,4 MSEK (-5,8). Från finansieringsverksamheten var
kassaflödet 1,9 MSEK (19,2).
Minskningen i kassaflödet från finansieringsverksamheten
förklaras av på emissionslikviden från nyemissionen i
samband med noteringen på Nasdaq OMX First North.

Personal och organisation
Vid periodens utgång fanns 19 anställda varav 3 kvinnor.
Närstående transaktioner
Inga transaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat
och finansiella ställning har genomförts med närstående
under perioden. De närstående transaktioner som skett är
de som presenteras i not 5 Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader.
Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
Belopp i SEK

Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr

14-12-31

13-12-31

12-12-31

11-12-31

10-12-31

12 707

16 803

15 971

8 905

5 879

-10 290

-2 902

348

-3 528

-2 566

27 922

36 299

16 811

12 931

11 701

17

17

14

15

11

39,3

58,5

29,8

42,7

29,7

Medelantalet anställda, st
Soliditet, %

Nyckeltalsdefinitioner framgår på sida 26: Finansiell kalender och definitioner.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Belopp i SEK

Överkursfond

38 464 817

Balanserad vinst/förlust

-17 911 681

Årets resultat

-10 290 450
10 262 686

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

10 262 686
10 262 686

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande
bokslutskommentarer.
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11

Resultaträkning
Belopp i SEK

Not

2014

2013

Nettoomsättning

1

12 707 242

16 802 970

Aktiverat arbete för egen räkning

2

1 588 563

3 114 143

-

100 000

14 295 805

20 017 113

-4 986 547

-4 921 359

3, 4

-5 476 220

-5 168 856

5

-10 796 879

-9 858 937

2, 6

-2 894 650

-2 007 110

-24 154 296

-21 956 262

-9 858 491

-1 939 149

42 995

33 522

-474 954

-996 783

-431 959

-963 261

-10 290 450

-2 902 410

-

-

-10 290 450

-2 902 410

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

12
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Balansräkning
Belopp i SEK

Tillgångar

Not

2014-12-31

2013-12-31

2

9 862 904

9 936 474

Inventarier uthyrda till kund

6

2 456 391

2 008 655

Inventarier, verktyg och installationer

6

197 705

80 362

2 654 096

2 089 017

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

7

50 000

50 000

Andra långfristiga fordringar

8

2 414 937

3 747 423

2 464 937

3 797 423

14 981 937

15 822 914

1 499 325

3 194 340

73 941

67 361

3 086 515

4 460 506

109 890

1 285 817

234 721

607 877

5 004 392

9 615 901

7 935 192

10 859 838

12 939 584

20 475 739

27 921 521

36 298 653

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Kortfristiga del av långfristig fordran

8

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

14

9
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Balansräkning
Belopp i SEK

Eget kapital och skulder

Not

2014

2013

698 842

698 842

38 464 817

38 464 817

275 000

275 000

Balanserad vinst eller förlust

-18 186 681

-15 284 271

Årets resultat

-10 290 450

-2 902 410

Summa fritt eget kapital

10 262 686

20 553 136

Summa eget kapital

10 961 528

21 251 978

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Aktieägartillskott

13

Långfristiga skulder
Erhållen optionspremie

10

68 681

68 681

Övriga skulder till kreditinstitut

11

7 146 248

5 827 960

7 214 929

5 896 641

2 060 684

1 410 996

Leverantörsskulder

1 768 882

1 564 082

Övriga kortfristiga skulder

1 158 388

954 015

4 757 110

5 220 941

Summa kortfristiga skulder

9 745 064

9 150 034

Summa eget kapital och skulder

27 921 521

36 298 653

2 500 000

2 650 000

Inga

Inga

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

14
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Förändring av eget kapital
Belopp i SEK

Aktiekapital

Överkurs
fond

Balanserat
resultat

290 746

17 422 913

-12 696 942

Fondemission

232 596

-232 596

-

Nyemission

175 500

21 274 500

21 450 000

Ingående eget kapital 2013-01-01

Emissionskostnader

698 842

Aktiekapital
Ingående eget kapital 2014-01-01

698 842

38 464 817

Överkurs
fond
38 464 817

Överföring av föregående års resultat

-15 009 271

Balanserat
resultat

698 842

38 464 817

-2 312 329
-2 902 410

-2 902 410

-2 902 410

21 251 978

Periodens
resultat

Totalt

-15 009 271

-2 902 410

21 251 978

-2 902 410

2 902 410

0

-10 290 450

-10 290 450

-10 290 450

10 961 528

Årets resultat
Utgående eget kapital 2014-12-31

Totalt
5 016 717

-2 312 329

Årets resultat
Utgående eget kapital 2013-12-31

Periodens
resultat

-17 911 681

Aktiekapitalet består av 7 764 916 aktier med ett kvotvärde om 0,09kr.
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Kassaflödesanalys
Belopp i SEK

Indirekt metod

Not

2014

2013

-9 858 491

-1 939 149

3 088 940

2 121 080

42 995

33 522

-474 955

-996 783

-6 580

-10 367

-7 208 091

-791 697

Ökning/minskning kundfordringar

1 695 015

-684 338

Ökning/minskning övriga fordringar*

2 782 314

-4 816 172

Ökning/minskning leverantörsskulder

204 800

692 012

1 019 500

1 229 285

-1 506 462

-4 370 910

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar mm

15

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

2

-1 588 563

-3 499 679

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

6

-1 797 597

-2 239 237

Investeringar i dotterbolag

7

-

-50 000

-3 386 160

-5 788 916

-

19 137 671

Upptagna lån

2 178 972

5 971 735

Amortering av skuld

-210 996

-5 919 740

1 967 976

19 189 666

Årets kassaflöde

-2 924 646

9 029 840

Likvida medel vid årets början

10 859 838

1 829 998

7 935 192

10 859 838

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut

* Förändring av långfristiga fordringar klassificeras som kassaflöde från den löpande verksamheten då det bedöms ge en mer
rättvisande bild.
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Noter
Not 1: Redovisnings- och värderingsprinciper
F o m räkenskapsåret 2014 upprättas Mindmancer AB
(publ)s årsredovisning med tillämpning av årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare
tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1
(K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i
K3s kapitel 35. Övergången har inte medfört några förändringar i
redovisade poster eller belopp.
Koncernredovisning
Bolaget upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning
till ÅRL 7:3.
Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta
värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk
valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
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 licensintäkter 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 licensrättigheten. Det skall även vara sannolikt
att betalning 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
I de fall kamerautrustning inklusive licens säljs för att
sedan hyras tillbaka görs en samlad bedömning av vem
som bär de väsentligaste riskerna och förmånerna i kamera
utrustning och licens, innefattande en bedömning av om
bolaget har kvar ett betydande engagemang i den överlåtna
utrustningen. 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 (operationell
leasing). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas
eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas
till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till
eller erhållas från skatteverket.
Immateriella tillgångar
Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis
löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt
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 ingår i resultaträkningens post
avskrivning balanserade utgifter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde minskat med avskrivningar under tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas, varvid hänsyn tagits
till innehavstiden för, under året, förvärvade och avyttrade
tillgångar.
De balanserade utgifterna kommer aktiveras för avskrivning
i samband med att försäljningen av produkterna startar.
Avskrivning sker med 12,5% per år då bolaget bedömer
att denna avskrivningstakt bäst överensstämmer med den
verkliga livslängden på de system som utvecklats. Tillgången
bedöms generera intäkter under hela avskrivningstiden
och därmed anses en avskrivningstid överstigande 5 år
vara motiverad.
› Balanserade utvecklingskostnader:
12,5%/år
› Inventarier uthyrda till kund: 		
33,3%/år
› Inventarier: 				20,0%/år
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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 redovisade
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad
eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer
vid förfallotidpunkten 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.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel,
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.
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Not 2: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Belopp i SEK

2014

2013

14 284 857

11 170 714

1 588 563

3 114 143

15 873 420

14 284 857

Ingående avskrivningar

-4 055 528

-2 684 204

Årets avskrivningar

-1 662 132

-1 371 324

-5 717 660

-4 055 528

-292 856

-200 000

-

-92 856

-292 856

-292 856

9 862 904

9 936 474

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter, intern utveckling
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Årets nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, enl ovan, har påverkat
resultaträkningens post Aktiverat arbete för egen räkning.
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Not 3: Leasingavgifter

Belopp i SEK

2014

2013

2 060 684

1 410 996

7 146 248

5 827 960

0

0

Summa

9 206 932

7 238 956

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

-1 046 094

-1 849 114

-1 123 347

-1 311 960

-2 169 441

-3 161 074

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

Avgifter avseende finansiell leasing
Summa

Bolaget har ingått ett standard sale-and-lease-backavtal
med Swedbank Finans AB. Avtalet innebär att bolaget säljer
kundavtal, innehållande utrustning och licens, som ingåtts
på avbetalning, med slutanvändaren – Mindmancers kund,
till banken för att sedan leasa tillbaka den. Avtalen löper i
regel på fyra (4) år, inga avtal överstiger fem (5) år. Avtalen
innehåller inga variabla avgifter, storleken på de framtida
leasingavgifterna baseras på hur många kundavtal som
bolaget väljer att belåna.

Not 4: Ersättning till revisorerna

Belopp i SEK

2014

2013

105 500

212 500

-

74 000

105 500

286 500

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Summa
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Not 5: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014

2013

2

2

Män

15

15

Totalt

17

17

Medelantalet anställda
Kvinnor

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören
Styrelsen

Belopp i SEK

Hans Ljunkvist, gm Hans Ljungkvist AB, orgnr. 556773-7316

89 000

89 000

Mats Enegren, gm Almi Invest Fond SI AB, orgnr. 556201-6922

44 500

44 500

Åke Johansson

44 500

44 500

Göran Wolff

44 500

44 500

0

0

Johnny Berlic

720 000

720 000

Summa

942 500

942 500

6 803 706

6 293 144

7 746 206

7 235 644

2 266 325

2 263 106

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören

50 400

12 000

Pensionskostnader för övriga anställda

382 874

159 077

10 445 805

9 669 827

Johnny Berlic
Verkställande direktör

Löner och ersättningar till övriga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal

Totalt
Enligt anställningsavtal har VD en uppsägningstid om
sex (6) månader med bibehållen lön och förmåner. Inget
avgångsvederlag utgår. Enligt stämmobeslut i april 2014
utgår till styrelsen ett samlat arvode om fem (5) basbelopp
att fördela inom sig. Ingen ersättning utgår till av bolaget
anställda ledamöter. Styrelseledamöter erhåller inga
pensionsförmåner.
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Fortsättning Not 5: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2014

2013

Kvinnor

0

0

Män

5

5

Totalt

5

5

2014

2013

Kvinnor

0

0

Män

1

1

Totalt

1

1

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Not 6: Inventarier, verktyg och installationer

Belopp i SEK

2014

2013

3 510 199

1 270 962

1 605 922

2 239 237

191 675

-

5 307 796

3 510 199

-1 421 182

-878 251

-1 232 518

-542 931

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 653 700

-1 421 182

Utgående restvärde enligt plan

2 654 096

2 089 017

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Inköp inventarier, uthyrda till kund
- Inköp inventarier
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Avskrivningar

Belopp i SEK

Not 7: Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående restvärde enligt plan

Org nr
D.A.R.C AB
D.A.R.C AB har inte bedrivit verksamhet under 2014.
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Säte
556936-0687

2014

2013

50 000

-

-

50 000

50 000

50 000

Kapitalandel (%)
Göteborg

100

Fortsättning Not 7: Andelar i koncernföretag

Belopp i SEK

Kapitalandel
(%)

Rösträttsandel (%)

Antal aktier

Bokfört värde
14-12-31

Eget kapital
14-12-31

100

100

500

50 000

40 194

50 000

40 194

D.A.R.C AB
Summa

Not 8: Övriga fordringar
Övriga långfristiga fordringar

Belopp i SEK

2014

2013

3 747 422

2 103 252

-

1 644 170

Amorteringar, avgående fordringar

-1 332 485

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 414 937

3 747 422

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar

Belopp i SEK

Kortfristig del av långfristig fordran

2014

2013

4 460 506

1 321 321

-

3 139 185

Amorteringar, avgående fordringar

-1 373 991

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 086 515

4 460 506

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande fordringar

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

Not 9: Ställda säkerheter

Belopp i SEK

2014-12-31

2013-12-31

Företagsinteckningar

1 000 000

1 000 000

Pantsatt bankkonto

1 500 000

1 650 000

2 500 000

2 650 000

För egna ansvarsförbindelser

Summa ställda säkerheter

Not 10: Erhållen optionspremie
Under 2012 har en premie i samband med teckning av
optionsprogram erhållits. Premien har skuldförts och
uppgår till 68 681 kronor. Teckningen skedde 2012-03-01
och senast lösendatum är 2015-03-01. 397 000 st aktier
kan tecknas till ett pris om 10 kronor per aktie.
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Not 11: Upplåning
Räntebärande skulder

Belopp i SEK

2014-12-31

2013-12-31

7 146 248

5 827 960

Skulder till kreditinstitut

2 060 684

1 410 996

Summa räntebärande skulder

9 206 932

7 238 956

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Förfallotider
Samtliga skulder förfaller inom 5 år. Långfristiga skulder förfaller mellan 2-5 år och kortfristiga skulder förfaller inom 1 år.

Not 12: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Belopp i SEK

2014-12-31

2013-12-31

Upplupna semesterlöner

963 241

858 922

Upplupna sociala avgifter

289 692

273 291

3 082 271

3 915 598

421 906

173 130

4 757 110

5 220 941

Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

Not 13: Eget kapital
Aktieägartillskottet om 275 000 kronor är ovillkorat.

Not 14: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Belopp i SEK

2014-12-31

2013-12-31

Förutbetalda hyror

117 552

31 158

Förutbetalda leasingavgifter

25 472

57 666

Övriga poster

91 697

519 053

234 721

607 877

Summa

Not 15: Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar anläggningstillgångar
Avskrivningar på kundavtal
Summa
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Belopp i SEK

2014-12-31

2013-12-31

2 894 650

2 007 110

194 290

113 970

3 088 940

2 121 080

Årsredovisningens undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att såvitt vi känner till är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse
med god redovisningssed. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat, och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Göteborg den 9 mars 2015

Johnny Berlic
Verkställande direktör

Hans Ljungkvist
Ordförande

Mats Enegren
Ledamot

Åke Johansson
Ledamot

Göran Wolff
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 mars 2015
Ernst & Young AB

Staffan Landén
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Mindmancer AB (publ) för räkenskapsåret 2014. Bolagets
årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument
på sidorna 8–25.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för års
redovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur bolaget upprättar års-redovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisnings-principer som har använts och av rimligheten
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Mindmancer ABs (publ)
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredo
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
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årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Mindmancer AB (publ) för 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och
om förvalt-ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Göteborg den 9 mars 2015
Ernst & Young AB

Staffan Landén
Auktoriserad revisor

Finansiell kalender och definitioner
DEFINITIONER
Rörelseresultat
Resultat före finansiella poster.
Rörelsemariginal (%)
Rörelseresultat dividerat med omsättning.
Soliditet (%)
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt) i förhållande till 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.

Datum för publicering av finansiell information:
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
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

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 för- och efterskott.
Churn-rate
Churn-rate är bolagets kundavgångar. Den procentuella andelen
abonnenter till en tjänst som avbryter sin prenumeration på
tjänsten under en given tidsperiod.
Churn-rate mäts som antalet bevakningsobjekt där bevakningen
upphör under mätperioden delat med antalet bevaknings
objekt i början av mätperioden. Nyförsäljning under mätperioden
påverkar inte churn-rate värdet. Churn-rate är en beräkning
och skall inte likställas med underskrivet kontrakt.
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