Q1
MINDM ANCER AB (publ)
DEL ÅRSR APPORT
JANUARI – MARS 2017

Perioden i sammandrag

1 januari – 31 mars 2017
›
›
›
›
›
›
›
›

Abonnemangsstocksvärdet uppgår till 229 MSEK (281).
Faktureringen uppgick till 4,7 MSEK (5,5).
Omsättningen uppgick till 4,7 MSEK (5,8), varav aktiverat arbete stod för 0,6 MSEK (1,2).
Bruttomarginalen uppgick till 79,8 procent (76,6).
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,3 MSEK (-0,4).
Resultatet efter skatt uppgick till -5,5 MSEK (-1,6).
Bolaget har lanserat och genomfört ett omstruktureringsarbete och kostnadsbesparingsprogram.
Huvudkontoret har i februari flyttat till Lindholmspiren 7 i Göteborg.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
› Stärkt region öst med nyrekrytering av säljare samt etablerat nytt kontor i Stockholm.
› Styrelsen har stärkts med Lennart Svantesson som ny ordförande och Meg Tivéus som ny ledamot.
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Mindmancer i korthet
Mindmancer utvecklar och levererar intelligent
bevakningsteknologi. Bolagets patenterade
videoanalysalgoritmer är självlärande system med
artificiell intelligens baserad på forskning vid
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete
med ledande internationella larmcentralsnätverk,
skräddarsyr Mindmancer bevakningen att förebygga
skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer
levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst,
Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning
dygnet runt, där garanti alltid lämnas för att väktare
endast skickas vid verifierade intrång.
Mindmancer levererar en helhetslösning med
intelligent bevakningsteknologi som idag övervakar
flera hundra skyddsobjekt med drygt tusen
intelligenta kameror, för såväl industriföretag som
kommuner och myndigheter i Skandinavien.
Produkter och tjänster
Mindmancer erbjuder ett brett urval av produkter
och tjänster för intelligent kamerabevakning kopplat
till certifierade larmcentraler. Bland bolagets
produktutbud kan nämnas Skolbevakaren,
Byggbevakaren, Områdesbevakaren och
e-hälsotjänsten Mindcare för nattillsyn.
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VD har ordet

Framtiden
Det omställningsarbete vi genomförde under
kvartalet börjar nu ge resultat med en förväntad
rationaliseringseffekt under andra kvartalet 2017.
Vår målsättning, att vända till positivt operativt
kassaflöde under andra kvartalet kvarstår.

Första kvartalet har präglats av omstrukturering och
besparingsåtgärder i syfte att nå en bättre balans
mellan intäkter och kostnader och vända bolaget till
lönsamhet. Därtill har en fokusering och
kraftsamling av sälj och kundinsatser mot större och
lönsammare avtal inletts. Förändringsarbetet
kommer att fortsätta under kommande kvartal då
även initial effekt av genomförda och påbörjade
insatser förväntas. Det operativa kassaflödet har
stärkts under perioden jämfört med föregående
kvartal och förväntas stärkas ytterligare kommande
period.
Flera strategiska kundprojekt har erhållits, främst
inom affärsområde Skolbevakaren, Byggbevakaren
och e-hälsoprodukten, Mindcare för nattillsyn.
Bolaget har också inlett flera samarbeten med starka
säkerhetspartners i Skandinavien. Vår norska
partner, Skan-kontroll, visar en fortsatt stark
utveckling på den norska marknaden. Vårt
samarbetsavtal med Certego utvecklas väl och vi ser
fram emot en fortsatt god tillväxt i detta samarbete.

Marcus Bäcklund

Den fokusering av våra säljinsatser som inleddes
under första kvartalet kommer fortsätta. Där vi blir
mer funktionsorienterade samt levererar på större
ram- och partneravtal. Under perioden har vi också
stärkt säljteamet med nyrekryteringar samt
etablerat ett nytt säljkontor i Stockholm.
Mindmancer styr mot ett renodlat tjänste- och
mjukvaruföretag. Grunden i bolaget är en stark
teknologi, där Mindmancers marknadsledande AIbaserade mjukvara levererar intelligent
kamerabevakning. Vi kommer fortsatt att investera i
R&D och avser under året att öka takten i utveckling
och innovation. Flera nya patent kommer att sökas
och utvecklingsteamet utökas.

Omsättningen uppgick till 4,7 MSEK (5,8),
rörelseresultat (EBITDA) till -4,3 MSEK (-0,4) och
nettoresultatet till -5,5 MSEK (-1,6) för kvartalet.
För kvartalet belastades resultatet negativt främst
hänförligt till ökade kostnader kopplat till
omstruktureringsarbetet, totalt cirka -3,0 MSEK,
varav personalkostnader cirka -1,8 MSEK, IP
relaterade kostnader cirka -0,2 MSEK och flytt av
huvudkontoret cirka -1 MSEK.

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

Kassaflödet från den löpande verksamheten
rensat för omställningskostnader var -1,3 MSEK
(-2,8). Med full rationaliseringseffekt, vilket
förväntas under andra kvartalet, går vi mot
positivt operativt kassaflöde.

Orderingången från våra basprodukter inom bygg-,
skol- och områdesbevakning fortsätter att utvecklas
väl.

Under kvartalet har vissa kunder valt att köpa ut sin
utrustning vilket har förbättrat bolagets resultat
kortsiktigt men minskat abonnemangsstockens
värde.

Göteborg 2017-05-17

Marcus Bäcklund
Verkställande direktör
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Aktie och ägare

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.

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 av 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 hade under 2016 återfinns i
senaste årsredovisningen under not 5,
förutsättningarna är de samma för samtliga
styrelseledamöter.

Ändrade redovisningsprinciper
Kvartalsrapporten har upprättats enligt
bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR
2012:1 och enligt samma redovisningsprinciper som
föregående år. I delårsrapporten har i övrigt samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
använts som i senaste årsredovisningen.
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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Antal aktier
Mindmancer har 11 647 374 aktier utestående per
den 31 mars 2017.

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 mars 2017 vid vilken tid 1 787 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
efterföljande resultat- och balansräkning.
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Finansiell översikt
Intäkt

73%

67

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen under kvartalet uppgick till 4,7 MSEK
(5,8) varav 0,6 MSEK (1,2) avsåg aktiverat arbete för
egen räkning.

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapitalet uppgick under kvartalet
till -4,4 MSEK (-0,5).

EBITDA uppgick till -4,3 MSEK (-0,4) och resultatet
efter skatt uppgick till -5,5 MSEK (-1,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var
-4,3 MSEK (-2,8).

Kunderna har 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.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
under samma period till -0,9 MSEK (-1,6). Från
finansieringsverksamheten var kassaflödet
-1,3 MSEK (0,0).

Minskningen av abonnemangsstocksintäkterna är
främst hänförlig till att en del kunder under 2016 har
erbjudits att köpa ut sin utrustning vilket har
förbättrat bolagets resultat kortsiktigt men minskat
abonnemangsstockens värde.

Balansomslutningen uppgick den 31 mars 2017
till 28,8 MSEK (30,1) och soliditeten var 13,8
procent (9,7). Bolagets nettoskuld uppgick till
-1,9 MSEK (8,3). Bolaget har ingen
checkräkningskredit.

För kvartalet belastades resultatet negativt främst
hänförligt till ökade kostnader kopplat till
omstruktureringsarbetet, totalt cirka -3,0 MSEK,
varav personalkostnader cirka -1,8 MSEK, IPrelaterade kostnader cirka -0,2 MSEK och flytt av
huvudkontoret cirka -1 MSEK.

PERSONAL OCH ORGANISATION
Vid periodens utgång fanns 28 (30) anställda varav 5
kvinnor (4).
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Finansiell kalender och 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.
R&D
Research and Development är den engelska termen
för forsknings- och utvecklingsarbete (FoU).

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. 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 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.

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.
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
återförsäljarpartners och abonnemangsstocksintäkterna är ej diskonterat.

DATUM FÖR PUBLICERING AV FINANSIELL
INFORMATION
2017-08-15
2017-11-09
2018-02-28

Delårsrapport 2
Delårsrapport 3
Delårsrapport 4/Bokslutskommuniké

Certified advisor
Remium Nordic AB
Hemsida: www.remium.com
Telefon: 08-454 32 00
Adress: Humlegårdsgatan 20, 3tr, 114 46 Stockholm
Denna information är sådan information som
Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08.00
CET.
This information is information that Mindmancer AB
(publ) is obliged to make public pursuant to the EU
Market Abuse Regulation and the Securities Markets
Act. The information was submitted for publication,
through the agency of the contact person set out
above, at 08.00 CET on the 17th of May 2017.
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