DELÅRSRAPPORT
oktober – december 2015

Perioderna i sammandrag

Skolbevakaren.

1 oktober – 31 december 2015
› Faktureringen ökade till 6,1 MSEK (3,8).
› Omsättningen ökade till 5,7 MSEK (3,4), varav andelen aktiverat arbete minskat till 0,3 MSEK (0,5).
› Bruttomarginalen är fortsatt stark och uppgick till 72 procent (75).
› Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -0,9 MSEK (-1,7).
› Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (-2,6).
› Mindmancer fick under kvartalet ett nytt patent inom integritetsskyddande kameraövervakning.
1 januari – 31 december 2015
› Abonnemangsstocken (enl. definition på sida 15), ökade under året med hela 87 MSEK till 268 MSEK (181).
› Faktureringen ökade till 20,6 MSEK (16,7).
› Omsättningen ökade till 18,8 MSEK (14,3).
› Bruttomarginalen uppgick till 75 procent (65).
› Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -2,7 MSEK (-6,9).
› Årets resultat efter skatt uppgick till -6,6 MSEK (-10,3).
› Nyförsäljningen ökade med 63 procent. Merparten av ökningen är under andra halvan av året.
› För Skolbevakaren ökade omsättningen med 33 procent, för Områdesbevakaren var ökningen 11
procent och för Byggbevakaren ökade omsättningen 6 procent.
› Mindmancer inledde under tredje kvartalet ett samarbete med ett finansbolag för att kapitalisera
på abonnemangsstocken vilket stärkte kassan med 4,7 MSEK.
Försäljning och resultat (TSEK)

Okt – dec 2015

Okt – dec 2014

Jan – dec 2015

Jan – dec 2014

6 135

3 815

20 555

16 698

Licensavräkning

-821

-1 017

-1 333

-2 223

Periodiserade intäkter

353

591

-451

-180

5 667

3 388

18 771

14 295

-925

-1 747

-2 745

-6 963

-1 846

-2 498

-6 124

-9 858

neg

neg

neg

neg

Resultat efter finansiella poster

-2 002

-2 590

-6 637

-10 290

Periodens resultat

-2 002

-2 590

-6 637

-10 290

Fakturering

Omsättning
Rörelseresultat (EBITDA)
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal
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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 såväl industriföretag som kommuner och myndigheter.
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, vilket framgår av bolagets förväntade kundlivstid,
se churn-rate i VD-ordet.
Produkter och tjänster
Mindmancer erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster
för intelligent kamerabevakning kopplat till certifierade larm
centraler. Bolagets produktutbud består av Skolbevakaren,
Byggbevakaren och Områdesbevakaren. Beroende av produkt
kategori består kunderna av skolor, byggbolag och industriföretag.
Samtliga tjänster, teknologi samt know how erbjuds till utvalda
återförsäljare som sedan säljer intelligent kamerabevakning
med eget varumärke eller med Mindmancers produktnamn.
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VD:n har ordet

Johnny Berlic, VD.

Omsättningen ökade 68 procent det fjärde kvartalet
jämfört med samma period 2014. Detta ligger i linje med
den trend vi har kunnat följa under 2015. Med rådande
förutsättningar bedömer vi att tillväxten i absoluta tal
kommer fortsätta utan större störningar.
För helåret ökade försäljningen med 63 procent. Det beror
på att vi successivt rekryterat fler säljare under året och
inlärningstiden kombinerat med säljprocesstiden gör att
det tar ett tag innan effekten märks, därför är ökningen
större under andra halvan av året.
Affärsmodellen är fortsatt tungt viktad mot att kunder väljer
hyreslösningar men anpassningar av bolagets paketeringar
och ett stort fokus i säljteamet har gjort att fördelningen
mellan Köp, Avbetalning och Hyra har förändrats vilket
påverkat årets resultat positivt.
Samtidigt börjar vi märka de positiva effekterna av den
höga andelen hyra. Kassaflödena från återkommande
abonnemangsintäkter har stärkts betydligt och vårt beräknade
abonnemangsstocksvärde har ökat med 87 MSEK till 268
MSEK från 181 MSEK vid årets start.
Det fjärde kvartalets EBITDA blev -0,9 MSEK (-1,7), det är
en klar förbättring jämfört med föregående kvartal. Under
kvartalet har vi rekryterat främst till utvecklingsteamet

samt ökat fokus på marknadsaktiviteter. Detta medför
ökade kostnader framöver.
Exkluderat investeringarna i forskning och utveckling samt
marknad så bedömer jag att vi kan förvänta oss en liknande
förbättring under 2016. Investeringarna kommer på kort sikt
belasta resultatet men samtidigt förväntas försäljningen
att öka till följd av att erfarenheten i säljkåren växer för var
dag som går och de marknadsinsatser som kommer ske
under året.
Kalkylerade abonnemangsstocksintäkter (def. sida 15)
I bolag vars affärsidé det ligger att sälja abonnemang och
tjänster över tid så blir abonnemangsstocken en viktig
värdemätare att följa.
Intäkterna från abonnemangsstocken är de återkommande
intäkterna för en produkt eller tjänst. För att kalkylera hur mycket
detta blir över kundernas förväntade livstid så divideras detta
med churn-rate och då erhålls den statistiskt förväntade intäkten.
För att följa detta så har vi redovisat churn-rate för bolagets huvud
produkter i Sverige. Vi tar det nu ett steg längre och redovisar
den kalkylerade abonnemangstocksintäkten för Sverige.
För att minska svängningar till följd av kortsiktiga effekter
så använder vi den genomsnittliga churn-raten över en
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treårsperiod. Dessa uppdateras i fjärde kvartalsrapporten
varje år så att det gångna årets marginaler är med. Under
årets tre första kvartal används samma churn-rate.
Hur påverkas den kalkylerade abonnemangstocksintäkten
av kundernas olika köpsätt?
Eftersom den kalkylerade abonnemangstocksintäkten
baseras på månadspremier så får en hyreskund en större
påverkan på abonnemangsstockens förväntade intäkt än
en köpkund som betalar mer den första dagen men mindre
över tid.
När vi stängde 2014 var churn-raten för våra huvudprodukter
följande:
› Byggbevakaren 59,5 procent, Skolbevakaren 4
procent och Områdesbevakaren 13,8 procent.
› Detta gav ett abonnemangsstocksvärde på 181 MSEK.
Nu när vi stänger 2015 har churn-raten för våra huvudprodukter
blivit:
› Byggbevakaren 63,7 procent, Skolbevakaren 3
procent och Områdesbevakaren 10,3 procent.
› Detta ger ett abonnemangsstocksvärde på 268 MSEK.
Ökningen på 87 MSEK kommer från att volymen månads
premier har ökat och genom förbättringen i churn-raten.
Det är churn-rate som fått störst påverkan då den påverkat
hela den befintliga abonnemangsstocken.
Vi har valt att inte ta med beräkningarna för våra återförsäljarpartners. Detta beror på att vi idag inte har ett
enhetligt sätt att beräkna deras churn-rate. De har alla
egna, unika, produktpaketeringar som sålts till skilda
kundgrupper.

Churn-rate
Churn Rate
2015
3,7%
Churn rate

9,3%
Churn rate

88,2%
Churn rate

3 års snitt

15

år

3,0%

Förväntad kundlivstid

10,8

10,3%

1,1

63,7%

år

Förväntad kundlivstid

år

Förväntad kundlivstid

I november lanserade vi Trygga asylboenden, en paketering
vi tog fram för att möta den hotbild mot asylboenden som
växte fram under hösten. Kommunerna var redan hårt
ansträngda så vi lade en subventionerad prisbild som alla
hade råd med och kan fatta beslut på, från 250 SEK per vecka.
Det kan jämföras med en konkurrerande lösning som erbjöds
kommuner av en annan aktör för 11 000 SEK i månaden.
Trygga asylboenden såldes till kommun och Röda korset
men totalt sätt så har detta inte varit tillräckligt prioriterat
hos kommunerna.

I framtiden räknar vi med att redovisa även våra återförsäljarpartners, då de redan idag är den tredje största
posten i vår portfölj.

Hotbilden har fortsatt att eskalera där attentaten mot de bebodda
anläggningarna blir fler och grövre och det är endast ren tur att
endast värden för tiotals miljoner förstörts men ingen dött.

Produktförsäljning
Intäkterna på samtliga huvudproduktgrupper i Sverige växte
under 2015. Störst blev tillväxten för Skolbevakaren med 33
procent medan Områdesbevakningen växte med 11 procent
och Byggbevakaren med 6 procent. Omsättningsökningen
i skolor har till stor del att göra med att fler kunder där har
valt Köp alternativet, jämfört med andra kundgrupper.

Vinnarna på detta har blivit vaktbolagen. Kommunerna har
lagt många miljoner på att väktarbilen ska köra förbi två,
tre, gånger extra på kvällen. Resultatet är att vaktbolagen har
svårt att hinna rekrytera i den takt som tjänsterna efterfrågas,
kommunerna lägger tiotals miljoner, för väktare som inte
har en rimlig chans att vara på rätt ställe vid rätt tid.

Till återförsäljare internationellt växte omsättningen med
37 procent trots att vi inte hann utveckla klart och lansera
den nya portalen.

Nu har många väktare kunnat göra fantastiska insatser och
hjälpt kommunerna, vi kan bara konstatera att det med vår
lösning hade blivit många gånger effektivare till en lägre
totalkostnad.
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Från Trygga asylboenden.

Produktutveckling
Vårt stora utvecklingsmål för 2015 var att lansera en ny
portal för leverans av våra tjänster till återförsäljare.
Detta har vi inte lyckats leverera. Portalen är grundbulten
för att internationalisera med nya återförsäljare på nya
marknader och transformera bolaget till att majoriteten av
intäkterna ska komma utifrån Sverige.
Investeringarna i forskning och utveckling har utökats under det
fjärde kvartalet för att accelerera utvecklingen. Detta förväntar
vi oss resulterar i att vi kan börja internationalisera i större
skala under 2016 samt börja beta av önskade funktionaliteter
från våra kunder.
De strategiska utvecklingsprojekten vi planerat är dock så
pass resursintensiva att vi inte ser att dessa kan påbörjas
under de närmaste åren med de resurser vi har idag.
Patent
Under perioden fick vi ytterligare ett patent godkänt vilket
bidrog till att vi fått tre nya patent godkända under 2015.
Det erhållna patentet gäller för hur vi i kamerabilden
kan avgöra vad som visas för en operatör eller i inspelat
material genom att avgränsa ett utvalt område. Exempelvis
kan en kamera monteras i ett rum så att den ser ut genom
en glasvägg. Alla personer inne i rummet kommer med
i bilden, även de som står framför glasväggen men en
person som går förbi utanför glasväggen skulle inte synas
i bild.
Under 2015 har en process fortsatt kring ett av våra tidigare
patent där det lämnats invändningar mot patentet, samtidigt
som vi har lämnat invändningar mot ett annat patent.
Dessa invändningar berör en kollega i branschen och vi
förväntar oss att patentverket kommer till beslut i dessa
ärenden under 2016.

kamerabevakning. Båda centralerna driftsattes i början på
året och har bra till exemplariska hanteringstider.
ÅTERFÖRSÄLJARE
Mindmancer tecknade två nya återförsäljaravtal under året
med dels SOS Alarm för försäljning i Sverige och The Skydda
Unit Trust i Australien. Under 2016 är vår förväntan att återförsäljarsamarbeten kommer resultera i en märkbar volym
jämfört med vår egen försäljning.
FÖRSÄLJNINGSPARTNERS SVERIGE
I januari började vi bjuda in de första företagen i ett nytt
partnerprogram för Sverige. Efter de första lärdomarna så
ökade vi under hösten insläppningstakten vilket lett att vi
till årsskiftet har drygt fyrtio partners spridda över landet.
Dessa har bidragit till årets omsättning med några procent
och vår förväntan är att de kommer att öka under 2016.
Framtiden
För andra året i rad startar vi med en större säljkår än året innan.
2015 växte de återkommande abonnemangsintäkterna, vilket de
gjort varje år sedan vi började erbjuda våra tjänster. 2016
kommer därför starta med den starkaste abonnemangs
portföljen någonsin och den förväntas fortsätta växa.
Att trenden gick åt rätt håll blev allt tydligare under 2015,
vilket ledde till att vi valde att satsa på framtiden genom att
rekrytera till utvecklingsavdelningen och lägga mer resurser
på sälj och marknad. Detta har, och kommer under 2016 att
öka kostnaderna vilket påverkar resultatet.
Vår förväntan är att verksamhet i Sverige fortsätter utvecklas
positivt under 2016. Samtidigt sker det spännande saker i
bolaget varje kvartal och det krävs många gånger inte mycket
för att det ska göra stor skillnad. På det hela sammantaget
tror vi att 2016 kommer blir ett mycket intressant och bra år.

Jag tycker det är roligt att patent ens är uppe på dagordningen, det
är inte något som är särskilt vanligt i säkerhetsbranschen
i Sverige. Vi tar det som en indikation att vår strategi att
utöka patentportföljen, i Sverige och internationellt, är
fortsatt rätt väg framåt.
Vi ser att vår patentportfölj kan bli intressant i framtiden
då någon som utnyttjar en patenterad uppfinning utan
samtycke kan utkrävas på skadestånd. Om till exempel
ett vaktbolag eller larmcentral, som själva inte gör några
produkter, skulle använda andras produkter vars alster
tillverkats enligt ett patentskyddat förfarande så har de
utnyttjat en uppfinning utan patenthavarens tillstånd.

Göteborg 2016-02-23
Johnny Berlic
Verkställande direktör

Samarbetsavtal
LARMCENTRALER
Under året slöts avtal med SOS Alarm och Södertörns Brand
försvarsförbund för hantering av Mindmancers intelligenta
MINDMANCER AB (publ) DELÅRSRAPPORT OKTOBER – DECEMBER 2015
– 7 –

Aktie och ägare
Aktieägaröversikt

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%

Förvaltnings AB Brunnen

380 000

4,89%

Sätila SSBI AB

338 620

4,36%

Stiftelsen Chalmers Innovation

337 128

4,34%

Almi Invest Fond SI AB

292 500

3,77%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

283 699

3,65%

271 021

3,49%

Totalt tio största aktieägarna

5 130 226

66,06%

Övriga

2 634 690

33,94%

Totalt

7 764 916

100,00%

Chalmers Innovation Seed Fund AB

Nordnet Pensionsförsäkring AB

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. I delårsrapporten
har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
använts som i senaste årsredovisningen.
Incitamentsprogram
I augusti beslutade en extra bolagsstämma att godkänna huvudägarna
och styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
riktat till personal, styrelse, nyckelpersoner och framtida
rekryteringar. Vid fullt utnyttjande att utspädningseffekten
av de nya aktierna blir cirka 5,5 procent av totalt antal
aktier och röster i Bolaget. Programmet blev fulltecknat av
alla i personalen och styrelsen.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser inträffat
som ej kommunicerats till marknaden.
Närstående transaktioner
Inga transaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat
och finansiella ställning har genomförts med närstående under
perioden. De närstående transaktioner som bolaget har
återfinns i senaste årsredovisningen under not 5. Den närstående
transaktion som tillkommit är att styrelseledamot Johan
Zetterström erhåller sitt arvode genom sitt bolag Johan
Zetterström Management AB, förutsättningarna är de
samma för övriga styrelseledamöter.
Antal aktier
Mindmancer har 7 764 916 aktier utestående per den 31
december 2015.
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
2015 vid vilken tid 1 047 aktieägare var registrerade.
Bolagets resultat och ställning
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterförföljande
resultat- och balansräkning.
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Skolbevakaren.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen
aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret den 1 januari till
den 31 december 2015.
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.

Göteborg 2016-02-23
Johnny Berlic
Verkställande direktör
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Finansiell översikt

Fördelning försäljning 2015

Fördelning försäljning 2014

Diagramrubrik

Diagramrubrik

20%
15%

Hyra

28%

0%

65%

Avbetalning

72%

Köp

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 5,7 MSEK (3,4)
varav 0,3 MSEK (0,5) avsåg aktiverat arbete för egen räkning.
EBITDA uppgick till -0,9 MSEK (-1,7) och resultatet efter
skatt uppgick till -2,0 MSEK (-2,6).

Hyra

Avbetalning

Köp

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under samma
period till -0,9 MSEK (-0,6). Från finansieringsverksamheten var
kassaflödet 0,8 MSEK (2,9), vilket är hänförligt till att
bolaget ökade lånen under fjärde kvartalet föregående år.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar
i rörelsekapitalet uppgick till -1,1 MSEK (-1,8) vilket beror på
ett förbättrat resultat före finansiella poster.

Balansomslutningen uppgick till 34,7 MSEK (27,9) och soliditeten
var 13 procent (39). Bolagets nettoskuld uppgår per den
31 december 2015 till 3,9 MSEK (1,3). Bolaget har ingen
checkräkningskredit. I balansräkningen ingår i långfristiga
skulder om 2,1 MSEK hänförlig till de syntetiska optionerna.
Värdeförändringen för skulden uppgår till 1,8 MSEK, vilket
för perioden belastat personalkostnaderna med 187 TSEK.
För att inte bolaget skall påverkas likviditetsmässigt när
programmet löper ut år 2018 förfaller en av de två serierna
med teckningsoptioner samtidigt. Ökningen i kortfristiga
skulder ingår 5,4 MSEK i form av förskott från kunder
kopplat till uppgörelsen med finansbolaget under tredje
kvartalet. I interims skulder avser ökningen till största del av
att bolaget utnyttjat leasing för finansiering av utrustning
till kunder om 2 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var för fjärde
kvartalet -1,1 MSEK (-0,8).

PERSONAL OCH ORGANISATION
Vid periodens utgång fanns 24 (19) anställda varav 4 kvinnor (3).

Kunderna har som nämnts tidigare fortsatt valt att hyra
på tillsvidare. Att de väljer hyra i större utsträckning än
köp och avbetalning resulterar i att intäkten kommer in till
bolaget under en längre tid.
Faktureringen för bolagets huvudproduktgrupper på
helåret har ökat med 20 procent jämfört med samma
period föregående år.
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Områdesbevakaren.
Skolbevakaren.

Branddetektion.

Resultaträkning (TSEK)

Okt – dec 2015

Okt – dec 2014

Jan – dec 2015

Jan – dec 2014

Nettoomsättning

5 667

3 388

18 771

14 296

Kostnad sålda varor och tjänster

-1 609

-836

-4 604

-4 986

Bruttoresultat

4 058

2 552

14 167

9 310

Övriga externa kostnader

-1 448

-1 067

-4 973

-5 476

Personalkostnader

-3 535

-3 232

-11 939

-10 797

-921

-751

-3 379

-2 895

-1 846

-2 498

-6 124

-9 858

2

40

71

43

-157

-132

-584

-475

-2 001

-2 590

-6 637

-10 290

-

-

-

-

-2 001

-2 590

-6 637

-10 290

Resultat per aktie (SEK), före utspädning

-0,24

-0,33

-0,85

-1,33

Resultat per aktie (SEK), efter utspädning

-0,24

-0,33

-0,85

-1,33

Antal aktier vid periodens slut

7 764 916

7 764 916

7 764 916

7 764 916

Antal aktier efter konvertering av optioner

8 214 916

8 214 916

8 214 916

8 214 916

Antal aktier vägt genomsnitt

7 764 916

7 764 916

7 764 916

7 764 916

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar
Resultat före finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatter
Periodens/Årets resultat
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Balansräkning (TSEK)

2015

2014

Anläggningstillgångar immateriella

9 382

9 863

Anläggningstillgångar materiella

3 182

2 654

Anläggningstillgångar finansiella

1 792

2 465

Summa anläggningstillgångar

14 356

14 982

Kundfordringar

5 592

1 499

Övriga omsättningstillgångar

5 595

3 505

Kassa och bank

9 165

7 935

Summa omsättningstillgångar

20 352

12 940

Summa tillgångar

34 708

27 922

699

699

Fritt eget kapital

3 802

10 263

Summa eget kapital

4 501

10 962

Långfristiga skulder

12 141

7 215

Finansiella kortfristiga skulder

4 845

2 061

Leverantörsskulder

1 853

1 769

11 368

5 915

Summa kortfristiga skulder

18 066

9 745

Summa eget kapital och skulder

34 708

27 922

2 650

2 500

Inga

Inga

Tillgångar

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital

Övriga kortfristiga skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Byggbevakaren.
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Förändring av eget kapital
(TSEK)

Aktiekapital

Överkurs
fond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt

699

38 465

-15 010

-2 902

21 252

-2 902

2 902

0

-10 290

-10 290

Ingående eget kapital 2014-01-01
Överföring av föregåede års resultat
Periodens resultat
Utgående eget kapital 2014-12-31

699

38 465

-17 912

-10 290

10 962

Ingående eget kapital 2015-01-01

699

38 465

-17 912

-10 290

10 962

-10 290

10 290

0

Överföring föregående års resultat
Teckningsoptioner

176

Periodens resultat
Utgående eget kapital 2015-12-31

Kassaflödesanalys
(TSEK)

699

38 465

-28 026

176
-6 637

-6 637

-6 637

4 501

Okt – dec 2015

Okt – dec 2014

Jan – dec 2015

Jan – dec 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital

-1 151

-1 798

-3 051

-7 208

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 098

-787

915

-1 506

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-868

-562

-3 427

-3 386

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

765

2 856

3 742

1 967

Periodens kassaflöde

-1 200

1 507

1 230

-2 925

Likvida medel vid periodens början

10 365

6 428

7 935

10 860

9 165

7 935

9 165

7 935

Likvida medel vid periodens slut

Centralserver.
MINDMANCER AB (publ) DELÅRSRAPPORT OKTOBER – DECEMBER 2015
– 14 –

Definitioner
DEFINITIONER
RÖRELSERESULTAT
Resultat före finansiella poster.

RÖRELSEMARGINAL (PROCENT)
Rörelseresultat dividerat med omsättning.
SOLIDITET (PROCENT)
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 (SEK)
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 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 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. Jämför vi våra typer av
tjänster mot andra företag som erbjuder traditionella larmsystem
till företag- och hemlarmsmarknaden så förekommer
genomsnittliga kundlivstider både på 5, 10 och 15 år hos
olika bolag. Det är mot denna bakgrund vi bedömer rimligheten i
kalkylerna baserat på ”churn-rate” och i respekt med utmaningen
i långsiktig prognostisering så väljer vi att sätta ett övre
tak på 15 år som maximal genomsnittlig kundlivstid.

BETALNINGSMODELL
Bolagets kunder kan köpa på följande vis efter vad som
passar dem bäst:
› Köp – kunden köper och själv finansierar utrustning
och licenser från Mindmancer.
› Hyra – kunden hyr utrustning och licenser på
tillsvidare från Mindmancer
› Avbetalning – kunden avbetalar licensen och hyr
utrustningen av Mindmancer
Tillkommande till varje del finns näst intill alltid ett abonnemang
med löpande tjänster och support.
Abonnemangsstockvärde
Abonnemangsstockens värde är den samlade rörelsevinsten
på återkommande intäkter för en produkt eller tjänst.
Beräkning är mängden månadspremier multiplicerat med
bruttomarginalen dividerat med churn-rate. Resultatet blir
den bruttovinst bolaget förväntas få för en kund under den
statistiska genomsnittslängd som kunden är kund.
För att minska svängningar av kortsiktiga effekter används
genomsnittlig bruttomarginal för bolagets nettoförsäljning de
tre senaste åren. Denna uppdateras i fjärde kvartalsrapporten
varje år så att det gångna årets marginaler är med. Under
årets tre första kvartal används samma bruttomarginalssiffra. På samma sätt används den treåriga churn-raten för
bolagets olika produkter.
Bolaget har valt att inte ta med beräkningarna för återförsäljar
partners och abonnemangsstocksvärdet är ej diskonterat.
Kalkylerade abonnemangsstocksintäkter
Abonnemangsstockens kalkylerade intäkter är de återkommande
intäkterna för en produkt eller tjänst dividerat med dess
churn-rate. Resultatet blir den bruttoomsättning bolaget
förväntas få för en kund under den statistiskt förväntade
livslängden.
För att minska svängningar av kortsiktiga effekter används
genomsnittlig churn-rate över tre år för varje produktgrupp. Denna uppdateras i fjärde kvartalsrapporten varje
år så att det gångna årets churn-rate är med. Under årets
tre första kvartal används samma treåriga churn-raten för
bolagets olika produkter.
Bolaget har valt att inte ta med beräkningarna för återförsäljar
partners och abonnemangsstocksintäkterna är ej diskonterat.
DATUM FÖR PUBLICERING AV FINANSIELL INFORMATION
2016-03-09
Årsredovisning 2015
2016-04-18
Årsstämma
2016-05-17
Kvartalsrapport

MINDMANCER AB (publ) DELÅRSRAPPORT OKTOBER – DECEMBER 2015
– 15 –
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