MINDM ANCER AB (publ)
DEL ÅRSR APPORT
OKTOBER – D E C E M B E R 2016

Perioden i sammandrag

1 oktober – 31 december 2016
› Faktureringen uppgick till 5,0 MSEK (6,1).
› Omsättningen uppgick till 5,1 MSEK (5,7), varav aktiverat arbete stod för 0,0 MSEK (0,3).
› Bruttomarginalen uppgick till 62,4 procent (71,6).
› Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -7,1 MSEK (-0,9).
› Resultatet efter skatt uppgick till -11,9 MSEK (-2,0).
› Bolaget slutförde nyemission vilket tillförde ca 19,5 MSEK.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
› Marcus Bäcklund tillträdde som ny VD 1:a januari 2017.
› Huvudkontoret har i februari flyttat till Lindholmspiren 7 i Göteborg.
1 januari – 31 december 2016
› Abonnemangsstocksvärdet uppgår till 232 MSEK (268).
› Faktureringen ökade med 29,6 procent och uppgick till 26,6 MSEK (20,6).
› Omsättningen ökade med 38,8 procent och uppgick till 26,1 MSEK (18,8), varav andelen
aktiverat arbete stod för 3,2 MSEK (1,2).
› Bruttomarginalen uppgick till 74,9 procent (75,5).
› Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -6,7 MSEK (-2,7).
› Resultatet efter skatt uppgick till -15,1 MSEK (-6,6).

Försäljning och resultat
(TSEK)

Fakturering
Licensavräkning
Periodiserade intäkter
Omsättning
Rörelseresultat (EBITDA)
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal
Resultat efter finansiella poster
Periodens resultat

Oktober december

Oktober december

2016

2015

2016

2015

5 025
-468
498
5 055
-7 128
-11 733
neg
-11 913
-11 913

6 135
-821
353
5 667
-925
-1 846
neg
-2 002
-2 002

26 632
-1 964
1 461
26 129
-6 731
-14 385
neg
-15 094
-15 094

20 555
-1 333
-451
18 771
-2 745
-6 124
neg
-6 637
-6 637
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Januari december

Januari december

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.
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, Områdesbevakaren och ehälsa. Beroende av produktkategori består kunderna av stat,
kommuner, 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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påvisade goda resultat och vi avvaktar upphandling inom
området.

VD:n har ordet

Samarbetsavtal
Under året har det tecknats samarbete med distributörer i
Irak och i Sydafrika. Vår norska partner har under året
fortsatt leverera väldigt bra samtidigt som de rekryterat en
dedikerad säljresurs för våra system, vilket
förhoppningsvis kommer speglas under 2017. Vi kan
också glädjas över att vi i slutet av året i Sverige arbetat
upp en relation med en strategiskt viktig partner som vi
etablerade ett samarbetsavtal med i början av 2017.

Under fjärde kvartalet genomgick Bolaget stora
förändringar, dels i ledningsbilden och VD rekryterades,
dels slutfördes en nyemission, vilken tillförde Bolaget
cirka 19,5 MSEK.
Samtidigt förstärktes E-hälsosatsningen genom en
strategisk viktig rekrytering av Eric Pettersson med 20-års
erfarenhet av branschen. Vi har stor tillförsikt att vi
kommer att se effekter av detta under första halvan av
2017.

Framtiden
Vi genomför nu en omfattande omställning och fokusering
mot lönsamhet. Ett arbete som inleddes i januari och
kommer avslutas under första kvartalet. Full
rationaliseringseffekt förväntas uppnås under andra
kvartalet 2017.

Omsättningen minskade med 10,8 procent under fjärde
kvartalet till 5,1 MSEK jämfört med samma period förra
året. Vi har nått 26,1 MSEK i omsättning för helåret att
jämföra med 18,8 MSEK förra året. Bolaget redovisar ett
EBITDA om -7,1 MSEK för fjärde kvartalet och för
helåret – 6,7 . Det ackumulerade nettoresultatet för året
uppgick till -15,1 MSEK (-6,6).

Vi kraftsamlar och fokuserar också våra säljinsatser där
säljteamet utökats med två seniora KAM (key account
managers) säljare. På sikt kommer vi utöka teamet med
ytterligare KAM för den internationella marknaden. Vi
styr nu också om säljteamet till att bli mer
funktionsorienterat samt också mot större ram- och
partneravtal.

För helåret belastades resultatet negativt främst
hänförligt till ökade kostnader kopplat till marknad och
personal, cirka 6,1 MSEK, och nedskrivningar av
immateriella tillgångar om cirka 3,3 MSEK.

Mindmancer styr mot ett renodlat tjänste- och
mjukvaruföretag. Grunden i bolaget är en stark teknologi,
där Mindmancers marknadsledande AI-baserade mjukvara
levererar intelligent kamerabevakning. Vi kommer att
fortsatt investera i R&D och avser under året att öka takten
i utveckling och innovation. Flera nya patent kommer att
sökas. Utvecklingsteamet kommer att utökas.

Under året har vissa kunder valt att köpa ut sin utrustning
vilket har förbättrat bolagets resultat kortsiktigt men
minskat abonnemangsstockens värde.
Kunderna är nöjda med Mindmancers leveranser och
tjänster. I och med att de är nöjda stannar de också kvar
vilket är en förklaring till att omsättningen ökar.
Faktureringen och totala antalet kameror i drift har fortsatt
att öka under året.

Med en åldrande befolkning och utökade krav på tillsyn i
hemmet, är vår E-hälsosatsning strategisk. Mindmancers
e-hälsoplattform visar stor potential och
marknadsacceptans. Vi kommer successivt erbjuda denna
unika lösning även på den internationella marknaden.

Produktutveckling
Huvudfokus för 2017 är att införliva
bevakningsprodukterna i Mindmancers nya
onlineplattform. Efter lanseringen av E-hälsotjänsten
Mindcare har vi fortsatt utveckla tilläggsfunktioner för att
möta marknadens behov samt säkerställa en trygg lösning
för slutanvändaren.

Våra basprodukter inom bygg-, skol-, områdesbevakning fortsätter att ta marknadsandelar.
Vi är det smarta säkerhetsföretaget, med den senaste
teknologin för intelligenta ekosystem som upptäcker
bränder, förebygger skadegörelse, stöld och olaga intrång.

I slutet av augusti genomfördes en konceptstudie rörande
videoanalys av parkering, detta är ett viktigt steg i
Bolagets strategiska satsning kring smarta städer. Studien

Vi är Mindmancer!
Göteborg 2017-02-28

Marcus Bäcklund
Verkställande direktör
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Aktie och ägare
De tio största ägarna 2016-12-31
Aktieägare

Chalmers Innovation Seed Fund AB
Almi Invest AB
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
Niklas Larsson
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Johnny Berlic
Stiftelsen Chalmers tekniska
Sätila SSBI AB
Aktiebolaget Westergyllen
Ulf Jansson
Totalt tio största aktieägarna
Övriga
Totalt

Antal aktier

Andel av röster/ ägarandel

1 928 641
1 113 138
929 355
678 360
661 516
525 091
356 892
338 620
263 000
220 000
7 014 613
4 632 761
11 647 374

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.

16,56%
9,56%
7,98%
5,82%
5,68%
4,51%
3,06%
2,91%
2,26%
1,89%
60,23%
39,77%
100,00%

nyckelpersoner och framtida rekryteringar. Vid fullt
utnyttjande blir utspädningseffekten av de nya aktierna 3,9
procent. Omräkning har skett efter nyemissionen under
2016. Programmen är fulltecknade personalen och styrelsen.
Upplysningar om väsentliga händelser efter
periodens utgång
Efter periodens utgång har Mindmancer startat en
omorganisation av bolaget verksamhet i syfte att nå
lönsamhet. Omorganisationen beräknas generera en
kostnadsbesparing på drygt 7 MSEK på helårsbasis.

Ändrade redovisningsprinciper
Kvartalsrapporten har upprättats enligt bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2012:1 och enligt samma
redovisningsprinciper som föregående år med tillägget av
införandet av fond för utvecklingskostnader i eget kapital
efter ändringar i årsredovisningslagen för räkenskapsår som
inleds efter den 31 december 2015. I delårsrapporten har i
övrigt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
använts som i senaste årsredovisningen.

Närstående transaktioner
Inga transaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat
och finansiella ställning har genomförts med närstående
under perioden. De närstående transaktioner som bolaget
hade under 2015 återfinns i senaste årsredovisningen under
not 5, förutsättningarna är de samma för övriga
styrelseledamöter. Den närstående transaktion som
tillkommit är att styrelseledamot Johnny Berlic som erhåller
arvode genom sitt bolag Johnny Berlic Enterprises AB,
prissättning för dessa insatser har skett på marknadsmässiga
villkor. Avtalet är nu uppsagt.

Incitamentsprogram
I augusti 2015 beslutade en extra bolagsstämma att
godkänna huvudägarna och styrelsens förslag till beslut om
incitamentsprogram riktat till personal, styrelse,
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Distributör i Sydafrika.

Antal aktier
Mindmancer har 11 647 374 aktier utestående per den 31
december 2016.

Rättvisande bild
Styrelsen och tillförordnade 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.

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 2016
vid vilken tid 1 542 aktieägare var registrerade.

Styrelsen har beslutat att ge verkställande direktören
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.

Bolagets resultat och ställning
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efter
följande resultat- och balansräkning.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen
aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret den 1 januari till
den 31 december 2016.
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Finansiell översikt

73%

67

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar
i rörelsekapitalet uppgick under fjärde kvartalet till -7,3
MSEK (-1,2).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 5,1 MSEK
(5,7) varav 0,0 MSEK (0,3) avsåg aktiverat arbete för egen
räkning.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var för fjärde
kvartalet -5,7 MSEK (-1,1).

EBITDA uppgick till -7,1 MSEK (-0,9) och resultatet
efter skatt uppgick till -11,9 MSEK (-2,0).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under
samma period till -0,08 MSEK (-0,9). Från finansieringsverksamheten var kassaflödet 19,6 MSEK (0,8).

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.

Balansomslutningen uppgick den 31 december 2016
till 37,2 MSEK (34,7) och soliditeten var 25,4
procent (13,0). Bolagets nettoskuld uppgick till -7,1
MSEK (7,8). Bolaget har ingen checkräkningskredit.

Faktureringen för bolagets huvudproduktgrupper har ökat
med 29,6 procent jämfört med föregående år.
För helåret har resultatet belastats negativt mot föregående
år dels av ökade kostnader kopplat till marknadsaktiviteter,
dels internationell och nationell partnersatsningar om cirka
2,1 MSEK, dels av ökade kostnader för system och
lokalrelaterade kostnader om cirka 1 MSEK samt ökade
personalkostnader om cirka 4 MSEK. Slutligen har
resultatet belastats av nedskrivningar och utrangeringar,
varav nedskrivningar av immateriella tillgångar om cirka
3,3 MSEK.

PERSONAL OCH ORGANISATION
Vid periodens utgång fanns 28 (24) anställda varav 5
kvinnor (4).
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Nominerade till Årets b evakningsföretag.

RESULTATRÄKNING (TKR)
Nettoomsättning
Kostnad sålda varor och tjänster
Bruttoresultat
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar
Resultat före finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatter
Periodens/Årets resultat

Resultat per aktie (kr), före utspädning
Resultat per aktie (kr), efter utspädning
Antal aktier vid periodens slut
Antal aktier efter konvertering av optioner
Antal aktier vägt genomsnitt

Oktober december
2016

Oktober december
2015

5 055
-1 912
3 143
-3 183
-7 087
-4 605
-11 732
2
-182
-11 912
-11 912

5 667
-1 609
4 058
-1 448
-3 535
-921
-1 846
2
-157
-2 001
-2 001

26 129
-6 589
19 540
-8 250
-18 021
-7 654
-14 385
2
-711
-15 094
-15 094

18 771
-4 604
14 167
-4 973
-11 939
-3 379
-6 124
71
-584
-6 637
-6 637

-1,02
-1,02
11 647 374
12 097 374
8 088 454

-0,26
-0,26
7 764 916
8 214 916
7 764 916

-1,30
-1,30
11 647 374
12 097 374
8 088 454

-0,85
-0,85
7 764 916
8 214 916
7 764 916
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Januari Januaridecember december
2016
2015

BALANSRÄKNING (TKR)

December December
2016
2015

Tillgångar
Anläggningstillgångar immateriella
Anläggningstillgångar materiella
Anläggningstillgångar finansiella
Summa anläggningstillgångar
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

7 167
2 877
1 073
11 117
3 492
2 856
19 746
26 094
37 211

9 382
3 182
1 792
14 356
5 592
5 595
9 165
20 352
34 708

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Finansiella kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

4 285
5 176
9 461
10 609
4 933
2 559
9 649
17 141
37 211

699
3 802
4 501
12 141
4 845
1 853
11 368
18 066
34 708

1 000

1 000

1 650

1 650

2 650

2 650

Inga

i nga

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Pantsatt konto
Summa
Eventualförpliktelser
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR)
Fond för
utvecklingsutgifter
Aktiekapital

0

Överkursfond

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

38 465

-17 912
-10 290
176

-10 290
10 290

Ingående eget kapital 2015-01-01
Överföring föregående års resultat
Teckningsoptioner
Periodens resultat
Utgående eget kapital 2015-12-31

699

699

0

38 465

-28 026

Ingående eget kapital 2016-01-01
Avsättning till utvecklingsfond
Nyemission
Överkursfond
Emissionskostnader
Överföring föregående års resultat
Teckningsoptioner
Periodens resultat
Utgående eget kapital 2016-12-31

699

0
3 237

38 465

-28 026
-3 237

-6 637
-6 637
-6 637

349
21 004
-1 545
-6 637
246
1 048

3 237

59 469

-39 199

6 637
-15 094
-15 094

Aktiekapitalet består av 11 647 374 aktier med ett kvotvärde om 0,09 SEK

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)

Oktober december
2016

Oktober december
2015

Januari Januaridecember december
2016
2015

-7 336

-1 151

-7 469

-3 051

-5 702

-1 098

-5 889

2 690

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar i
rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-76

-868

-5 133

-3 427

19 623

765

21 604

1 967

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

13 845
5 901
19 746

-1 200
10 365
9 165

10 582
9 165
19 746

1 230
7 935
9 165
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Totalt

10 962
0
176
-6 637
4 501
4 501
0
349
21 004
-1 545
0
246
-15 094
9 461

Definitioner
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.

DEFINITIONER
RÖRELSERESULTAT
Resultat före finansiella poster.
RÖRELSEMARGINAL (PROCENT)
Rörelseresultat dividerat med omsättning.
SOLIDITET (PROCENT)
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

BETALNINGSMODELL
Bolagets kunder kan köpa på följande vis efter vad som
passar dem bäst:

BALANSOMSLUTNING
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget
kapital.

› 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

NETTOSKULD
Räntebärande skulder minskade med räntebärande
tillgångar och likvida medel.
ANTAL AKTIER (ST)
Antalet utestående aktier vid periodens slut.

Tillkommande till varje del finns näst intill alltid ett
abonnemang med löpande tjänster och support.

RESULTAT PER AKTIE (SEK)
Periodens resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

KALKYLERADE ABONNEMANGSSTOCKSINTÄKTER
Med Abonnemangsstocksvärdet menas att 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.

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.

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.

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.

Bolaget har valt att inte ta med beräkningarna för
återförsäljarpartners och abonnemangsstocksintäkterna är ej
diskonterat.

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. Churnrate är en beräkning och skall inte likställas med
underskrivet kontrakt. Jämför vi våra typer av tjänster mot
andra företag som erbjuder traditionella larmsystem till
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