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DELÅRSRAPPORT FÖR MINDMANCER AB (PUBL) 2014 

1 APRIL – 30 JUNI 2014 
 Omsättningen uppgick till 4,7 MSEK (7,7) 

 Minskningen beror i sin helhet på att kunderna valt kortare bindningstider, orderingången ökade med 3% 

 Bruttoresultatet uppgick till 3,4 MSEK (6,7)  

 Rörelseresultatet uppgick under perioden till -1,6 MSEK (2,9), minskningen jämfört med föregående år 

beror i huvudsak på planerade kostnadsökningar och av att kunderna alltmer hyr licenserna och 

utrustningen med ett tillsvidare istället bundet abonnemang 

 Utvecklingen under andra kvartalet följer planen och mycket kraft har lagts på att bygga organisationen 

och förbereda inför 2015 

 Abonnemangsportföljen fortsätter öka och det med låga kundavgångar 

 Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (2,7) 

 Under första halvåret ökade leveranser av nya system med 31% 

 Mindmancer har erhållit patent för hantering av videolarm för intelligent kamerabevakning 

 Mindmancer utökar samarbetet med Skan-Kontroll i Norge genom samaktivitet på mässor 

 

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT 

 
 
 

 

 

  

Försäljning och resultat (TSEK) April-Juni April-Juni Januari-Juni Januari-Juni Helår

2014 2013 2014 2013 2013

Omsättning 4 698 7 683 8 185 10 532 20 017

Rörelseresultat -1 568 2 913 -4 461 1 391 -1 939

Rörelsemarginal neg 38% neg 13% neg

Resultat efter finansiella poster -1 796 2 694 -4 694 969 -2 902

Periodens resultat -1 796 2 694 -4 694 969 -2 902
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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 ledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning 

till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga 

Europa och USA.  

Bolaget har vidareutvecklat traditionell kameraövervakning till intelligent kamerabevakning som automatiskt 

larmar vid otillåten aktivitet framför kameran. Lösningen bygger på egenutvecklade videoanalysalgoritmer och 

självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. 

Varje videolarm skickas till en certifierad, oberoende, larmcentral i Mindmancers internationella 

larmcentralsnätverk, där larmet klassificeras och åtgärdas enligt en tydligt definierad larminstruktion. 

Idag erbjuder Mindmancer intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS). Kunden får 

aktiv bevakning dygnet runt till en lägre kostnad än traditionella lösningar. Dessutom slipper kunden onödiga 

kostnader för väktarutryckningar i och med att Mindmancer garanterar att väktare endast skickas till platsen vid 

verifierade intrång. Kunderna uppskattar både lösningen och abonnemangsmodellen och en analys av bolagets 

kundstock visar att kunderna i snitt är med Mindmancer i över 14 år.  

PRODUKTER OCH TJÄNSTER 
Mindmancer erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster för intelligent kamerabevakning kopplat till 

certifierade larmcentraler. Bolagets produktutbud består av Skolbevakaren, Byggbevakaren och 

Områdesbevakaren. Beroende av produktkategori består kunderna av skolor, byggbolag eller bolag med 

verksamhet knuten till stora öppna ytor. 

Samtliga tjänster, teknologi samt know how erbjuds till utvalda återförsäljare som sedan säljer intelligent 

kamerabevakning i eget eller Mindmancers namn. 
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VD KOMMENTAR 

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Orderingången växte med 3 procent medan antalet 

levererade system var 11 procent lägre än samma 

period föregående år. Minskningen kan härledas till 

ett projekt med en större beställning till flera skolor 

som dragit ut på tiden. Detta är inte helt ovanligt när 

stora IT-avdelningar är inblandade. Leveransen av 

dessa system förväntas ske under tredje kvartalet.   

Abonnemangsportföljen fortsätter att öka med nya 

kunder och har fortsatt låga kundavgångar. Sett 

över det första halvåret ökade leveranserna av nya 

system med 31 procent. 

Omsättningen minskade andra kvartalet med 39 

procent till 4,7 MSEK (7,7). Minskningen är i princip 

uteslutande en följd av att kunder valt kortare 

bindningstider. Vi bedömer att nya kunder kommer 

fortsätta att välja korta bindningstider. 

Under perioden omstrukturerades 

försäljningsorganisationen. Detta är en förklaring till 

den blygsamma tillväxten på 3 procent. 

Förändringen förväntas leda till en effektivare 

försäljning och lägre kostnadsstruktur från fjärde 

kvartalet i år. Parallellt med nyrekryteringar växer 

försäljningsorganisationen och effekten av detta 

kommer sannolikt visa sig mot slutet av året. Den 

nya försäljningsorganisationen kommer att vara fullt 

igång i slutet av året. 

Vi har under perioden fortsatt att använda den egna 

kassan för finansiering av nya kundprojekt. Detta 

har gjort att bolagets långa och korta skulder har 

minskat. Detta märks tydligt i kassaflödesanalysen 

för finansieringsverksamheten som blev -0,5 MSEK 

(2,6). Under tredje kvartalet bedömer vi att 

egenfinansieringen av nya kundprojekt kommer 

minska för möta kundtillströmningen. 

PRODUKTFÖRSÄLJNING 
Volymen av nytecknade beställningar under 

perioden är i princip oförändrad jämfört med samma 

period 2013. Ett skifte har skett från bindningstider 

och licensförsäljning till att kunderna tecknar 

tillsvidareavtal. Under perioden utgjorde drygt sju av 

tio beställningar tillsvidareavtal. 

Mindmancer beviljades ytterligare ett patent under 

perioden och fler patent söks för att ytterligare 

stärka bolagets skyddsposition. 

SAMARBETSAVTAL 
Inga nya samarbetsavtal tecknades under perioden. 

FRAMTIDEN 
Rekryteringarna kommer att fortsätta under 2014 

och under andra halvåret kommer nästa steg i 

strategin för försäljningspartners att genomföras 

varvid vi kan förvänta oss flera nya samarbeten. 

 

Vi ser två tydliga trender på marknaden. Fortsatt 

stark tillväxt av intelligent kamerabevakning samt 

konsolideringar inom säkerhetsbranschen. Vi tror att 

dessa trender kommer att fortsätta allt eftersom 

marknaden utvecklas och mognar och Mindmancer 

kommer ta en aktiv roll i denna händelseutveckling.  

 

 

 

 

  

Johnny Berlic, VD Mindmancer 
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RISKFAKTORER 

Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer 

omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker såsom 

risker relaterade till marknads- och teknikutveckling, 

patent, konkurrenter och framtida finansiering, som 

värdepappersrelaterade risker, såsom risker 

relaterade till aktiekursutveckling, volatilitet och 

likviditet. En investerare rekommenderas att göra 

sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess 

betydelse för bolagets framtida utveckling. Ovan 

nämnda riskfaktorer är utan rangordning och utan 

anspråk på att vara heltäckande. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Kvartalsrapporten har upprättats enligt 

bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 

2008:1 och enligt samma redovisningsprinciper som 

föregående år med undantag för leasingavtal vilka 

från 2013 redovisas i enlighet med RR 6:99.  

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper 

och beräkningsmetoder använts som i senaste 

årsredovisningen.  

UTVECKLING 
Första kvartalet provlanserades nya tekniska 

funktioner till både partners och kunder. Detta har 

fallit väl ut och delar kommer in i det ordinarie 

sortimentet under året. Det gäller både 

affärsmässigt upplägg som tillsvidareavtal och 

tekniska funktioner som kundportal. 

UPPLYSNINGAR OM VÄSENTLIGA 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS 

UTGÅNG 

Rekryteringsprocessen för en kraftig utökning av 

säljkåren och marknadsaktiviteter är i full gång. I 

augusti startade tre nya säljare sina tjänster.  

ANTAL AKTIER 
Mindmancer har 7 764 916 aktier utestående per 

den 30 juni 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Mindmancer AB (publ), org. nr. 556705-4571 är ett 

publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX First 

North. Aktieägaröversikten visar förhållandena per 

den 30 juni 2014 vid vilken tid 1 230 aktieägare var 

registrerade.  

 

BOLAGETS RESULTAT OCH 

STÄLLNING 

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av 

efterförföljande resultat- och balansräkning. 

RÄTTVISANDE BILD 
Styrelsen och verkställande direktör bekräftar att 

denna rapport ger en rättvisande bild av bolagets 

finansiella ställning och resultat innebärande att det 

är i överensstämmande med faktiska förhållanden 

och att inget av väsentlig betydelse är utlämnat som 

skulle kunna påverka den bild av bolaget som 

skapas av rapporten. 

Styrelsen har beslutat att ge verkställande direktör 

mandat att publicera rapporten. 

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av 

resultat- och balansräkningar. 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning 

av bolagets revisorer.  

Göteborg 2014-08-19 

 

 

Johnny Berlic 

Verkställande Direktör  

Aktieägare

Andel av 

röster/ 

ägarandel

Chalmers Innovation Seed 

Fund AB
13,09%

Johnny Berlic 9,69%

Niklas Larsson 8,74%

Almi Innovationsbron AB 8,40%

Stiftelsen Chalmers Innovation 5,50%

Almi Invest Fond SI AB 5,05%

AMF Aktiefond Småbolag 4,83%

Sätila SSBI AB 4,36%

Förvaltnings AB Brunnen 3,69%

Försäkringsaktiebolaget, 

Avanza Pension
3,31%

Övriga 33,34%

Totalt 100,00%
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FINANSIELL ÖVERSIKT 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Omsättningen för årets första 6 månader uppgick till 

8,2 MSEK (10,5) varav 0,88 MSEK (1,2) avsåg 

aktiverat arbete för egen räkning.  

Rörelseresultatet under halvåret uppgick till -4,5 

MSEK (1,4) och resultatet efter skatt uppgick till -4,7 

MSEK (1,0).  

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL 

STÄLLNING 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 

under det första halvåret -1,2 MSEK (-1,0).  

 

Investeringsverksamheten uppgick under halvåret 

till -2,4 MSEK (-2,0). Från finansierings-

verksamheten var kassaflödet -1,6 MSEK (3,7) för 

motsvarande period 2013, anledningen till 

minskningen i kassaflödet från 

finansieringsverksamheten beror på att bolaget valt 

att egenfinansiera nya kunder i högre utsträckning 

jämfört med motsvarande period 2013.  

Balansomslutningen uppgick till 28,9 MSEK (23,1) 

och soliditeten var 57,3% (25,9). Bolagets 

nettoskuld uppgår per 30 juni 2014 till 0,34 MSEK 

(5,5). Bolaget har ingen checkräkningskredit. 

PERSONAL OCH ORGANISATION 
Vid periodens utgång fanns 16 (14) personer 

anställda.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Helår

2014 2013 2014 2013 2013

Nettoomsättning 4 698 7 683 8 185 10 532 20 017

Kostnad sålda varor och tjänster -1 347 -958 -2 913 -2 491 -4 921

Bruttoresultat 3 351 6 724 5 272 8 040 15 096

Övriga externa kostnader -1 449 -993 -3 164 -1 634 -5 169

Personalkostnader -2 697 -2 325 -5 075 -4 114 -9 859

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -773 -493 -1 494 -901 -2 007

Resultat före finansiella poster -1 568 2 913 -4 461 1 391 -1 939

Ränteintäkter 1 -6 3 2 33

Räntekostnader -229 -213 -236 -424 -996

Resultat efter finansiella poster -1 796 2 694 -4 694 969 -2 902

Inkomstskatter - - - - -

Periodens/Årets resultat -1 796 2 694 -4 694 969 -2 902

RESULTATRÄKNING (TKR)

Resultat per aktie (kr) -0,23 0,46 -0,60 0,17 -0,47

Antal aktier vid periodens slut 7 764 915 5 814 916 7 764 915 5 814 916 7 764 916

Antal aktier vägt genomsnitt 7 764 915 5 814 916 7 764 915 5 814 916 6 139 916
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Jan-Jun Jan-Jun Dec

2014 2013 2013

Tillgångar

Anläggningstillgångar immateriella 9 939 8 801 9 936

Anläggningstillgångar materiella 3 039 1 009 2 089

Anläggningstillgångar finansiella 3 544 6 468 3 797

Summa anläggningstillgångar 16 522 16 277 15 822

Kundfordringar 2 039 3 273 3 194

Övriga omsättningstillgångar 4 745 1 052 6 422

Kassa och bank 5 629 2 539 10 860

Summa omsättningstillgångar 12 413 6 864 20 476

Summa tillgångar 28 935 23 141 36 298

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 699 523 699

Fritt eget kapital 15 860 5 462 20 553

Summa eget kapital  16 559 5 985 21 252

Långfristiga skulder 4 304 5 322 5 897

Finansiella kortfristiga skulder 1 359 2 684 1 411

Leverantörsskulder 1 570 1 148 1 564

Övriga kortfristiga skulder 5 143 8 002 6 174

Summa kortfristiga skulder 8 072 11 834 9 149

Summa eget kapital och skulder 28 935 23 141 36 298

Ställda säkerheter 2 650 4 050 2 650

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga

BALANSRÄKNING (TKR)

Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Helår

KASSAFLÖDESANALYS(TKR) 2014 2013 2014 2013 2013
Kassaflöde från den löpande 

verksamheten  -1 826 -217 -1 182 -1 015 -4 371

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten  -1 286 -1 414 -2 405 -2 014 -5 789

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten   -466 2 642 -1 644 3 738 19 190

Periodens kassaflöde   -3 578 1 011 -5 231 709 9 030

Likvida medel vid periodens början  9 207 1 528 10 860 1 830 1 830

Likvida medel vid periodens slut   5 629 2 539 5 629 2 539 10 860
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FINANSIELL KALENDER OCH DEFINITIONER  

 

DATUM FÖR PUBLICERING AV 

FINANSIELL INFORMATION: 

2014-11-03 Delårsrapport kvartal 3 

2015-02-17 Bokslutskommuniké 

DEFINITIONER 
 

Rörelseresultat 

Resultat före finansiella poster. 

 

Rörelsemariginal (%) 

Rörelseresultat dividerat med omsättning. 

 

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen. 

 

Balansomslutning   

Summan av tillgångar eller summan av skulder och 
eget kapital. 

 

Nettoskuld  

Räntebärande skulder minskade med räntebärande 
tillgångar och likvida medel. 

 

Antal aktier (st) 

Antalet utestående aktier vid periodens slut. 

 

Resultat per aktie (kr) 

Periodens resultat efter skatt dividerat med antal 
aktier.    

 

Objekt 

Objekt refererar till fysiska platser som en kund har 
installerat Mindmancers bevakningslösning på. 
Exempelvis en kommun kan ha flera skolor, varje 
skola räknas som ett objekt. 
 
 
 

ADRESSER 
 
Mindmancer AB (publ) 
Organisationsnummer: 556705-4571 
Hemsida: www.mindmancer.se 
Telefon: 0771 41 11 00 
Huvudkontor i Göteborg 
Adress: Regnbågsgatan 6B, 417 55 Göteborg 
 
Försäljningskontor Stockholm 
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta 
 
Försäljningskontor Malmö 
Jörgenkocksgatan 7A, 211 20 Malmö 
 

CERTIFIED ADVISOR 

Remium Nordic AB 
Organisationsnummer: 
Hemsida: www.remium.com 
Telefon: 08-454 32 00 
Adress: Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm 
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