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Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB
1 januari – 30 september 2018
Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2018

Väsentliga händelser 1 juli - 30 september 2018

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 9,7
Mkr (5,3 Mkr)
• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till
12,2 Mkr (9,5 Mkr)
• Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick
till 0,6 Mkr (-1,4 Mkr)
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,07
kr (-0,16 kr)
• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för
kvartalet uppgick till 2,7 Mkr (-1,9 Mkr)

•

•

•

Perioden 1 januari – 30 september 2018
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till
24,7 Mkr (12,2 Mkr)
• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till
36,4 Mkr (28,3 Mkr)
• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick
till –1,2 Mkr (-6,1 Mkr)
• Resultat per aktie för perioden uppgick till
-0,13 kr (-0,69 kr)
• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för
perioden uppgick till –2,0 Mkr (-11,7 Mkr)
• Eget kapital per den 30 september 2018
uppgick till 63,7 Mkr (63,9 Mkr)
• Likvida medel per den 30 september 2018
uppgick till 37,9 Mkr (42,2 Mkr)

Den 9 juli tecknade Imint ett treårigt licens- och
supportavtal med General Mobile, en turkisk
smartphonetillverkare. Avtalet avser Vidhance
videostabilisering.
Den 20 juli tecknade Imint ett treårigt licens- och
supportavtal med kinesiska JetLive. Avtalet avser
Vidhance videostabilisering och Vidhance Live
Auto Zoom.
Den 30 augusti tecknade Imint ett treårigt licensoch supportavtal med ett taiwanesiskt bolag
inom kontraktstillverkning av elektronik. Avtalet
avser Vidhance Videostabilisering, Vidhance Live
Auto Zoom och ytterligare funktioner i Vidhance
portföljen.

Väsentliga händelser efter periodens slut
•

Den 2 oktober lanserade Imint version 3.0 av
mjukvaruplattformen Vidhance®. Viktiga
utvecklingsinsatser har investerats i förbättring
och optimering av plattformen.
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VD har ordet

Under det tredje kvartalet tecknade vi ytterligare tre
kundavtal och sammantaget har vi under året tecknat
tio avtal med nya och existerande kunder. Det är
dubbelt så många tecknade avtal jämfört med hela
2017. Vidhance har nu integrerats i drygt 50-talet
smartphonemodeller och sålts i mer än 80 miljoner
enheter sedan den första modellen med Vidhance
lanserades 2016.
Denna framgång visar att Imint har en stark teknisk
lösning, en attraktiv produktportfölj och är rätt
positionerade kompetensmässigt. Toppbetyget för
videostabilisering som Huawei’s modell, P20 Pro,
erhöll i våras, har ytterligare stärkt vårt varumärke
och skapat ökat intresse för våra produkter.
Jag är stolt att vi har dubblat omsättningen jämfört
med Q3 2017 och samtidigt levererat ett positivt
resultat. I ett par fall har kunderna varit så framgångsrika att de uppnått volymtaket för de avtal vi
tecknat. De framgångsrika kunderna kommer i lägre
utsträckning bidra till våra intäkter de närmaste
kvartalen tills dess avtalen har förnyats och
omförhandlats. En positiv effekt av de många kundavtal vi tecknat under året är att vi minskar beroendet
av enskilda kundavtal vilket medför att vi framöver
kommer att få en jämnare resultatutveckling.
Vi har under året modifierat paketeringen av produktportföljen vilket har fått ett positivt mottagande på
marknaden. Fördelen är att erbjudandet bättre
adresserar våra kunders olika behov och skapar större
möjligheter till merförsäljning till existerande kunder.

Vi har gått ifrån den tidigare uppdelningen i tre
huvudprodukter och istället baserat erbjudandet
utifrån ”bildens/videons livscykel” och delat upp
portföljens produkter i fyra faser. Den nya strukturen
förbättrar och underlättar vår möjlighet att adressera
nya marknader, som drönar-, chipset- samt
kameramodultillverkare.
En annan viktig aktivitet har varit arbetet med den
nya Vidhance-plattformen som lanserades i början
hösten. Betydande ansträngningar har lagts på att
lyfta plattformen till modernare utvecklingsmiljöer
vilket innebär flera fördelar. Dels blir det lättare att
integrera Imints lösningar i kundens produkter och
dels får plattformen en ökad prestanda och lägre
energiförbrukning. I vissa fall upp till dubbelt så
snabba beräkningar och halverad energiförbrukning.
Avslutningsvis så är det glädjande att det hårda
arbete vi har lagt ned i försäljning, utveckling och
effektivisering har medfört resultatförbättringar. För
första gången har Imint levererat positivt kassaflöde
och positivt resultat, samtidigt som försäljningstillväxten fortsätter. Det är en viktig milstolpe att visa
att vår affär genererar ett positivt resultat.
Vi är fast beslutna att fortsätta utveckla den position
vi nu har etablerat, dels för att vinna nya smartphone
kontrakt och dels för att gå in på nya marknader där
vår teknologi och kompetens kan användas.
Uppsala i november 2018
Andreas Lifvendahl, VD
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IMINT:s verksamhet

Affärsidé
Imint är ett svenskt mjukvarubolag som genom
intelligent sensor- och dataanalys utmanar
marknadens befintliga koncept för kvalitativ bild och
video. Genom att kombinera världsledande algoritmkunskap och modern mjukvaruutvecklingsmetodik
utvecklar Imint visionära produkter och lösningar i
teknikens framkant. Imints passion att utveckla smarta
och effektiva produkter, lösningar och tjänster skapar
mervärde åt konsument- och industrimarknaden.
Vision
Imints vision är att inta en världsledande position
inom analys, optimering och förbättring av bild, video
och sensordata. Inom marknadssegmentet för
konsumentelektronik är visionen att förenkla och
skapa en kreativ och angenäm upplevelse för
slutanvändare som filmskapare. På den industriella
marknaden är Imints vision att med smart sensor- och
bildanalys öka både maskiners och människors
möjlighet att säkert och snabbt orientera sig och
därmed stödja korrekt beslutsfattande.
Marknad – Smartphones
Bolagets verksamhet är huvudsakligen fokuserad på
att nå ut till marknaden för smartphones, vilken är den
största av alla produktkategorier inom konsumentelektronik.

Under 2017 såldes ca 1,5 miljarder smartphoneenheter och detta är volymer som förväntas bestå
under de närmaste åren. Den allt högre mognadsgraden gör att telefonerna blir allt mer lika, både
till form och prestanda. Kameran och videolösningar blir därmed en viktigare komponent för
smartphonetillverkarna att differentiera sitt
erbjudande mot slutkunden.
Mobil video är fortsatt under stark tillväxt. Det
handlar om hur mobiltelefonen som vi ständigt
bär med oss blir en allt bättre videokamera samt
hur vi allt mer vill konsumera video i mobila
enheter. Med smarta algoritmer kan Imint
ytterligare förbättra hur konsumenter kan
producera allt mer intressant och engagerande
videoinnehåll.
Imints ambition är att fortsätta växa inom smartphonesmarknaden, dels genom att fortsätta vinna
nya kunder, dels genom försäljning av ny
funktionalitet till existerande kunder samt genom
att adressera fler modeller i våra kunders
produktportföljer.
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Imint adresserar i dagsläget framförallt smartphones i
high-end segmentet som har tillräcklig prestanda i sin
hårdvarukonfiguration för att i realtid kunna bearbeta
och generera ett kvalitativt resultat. Bolaget jobbar
aktivt med att anpassa teknologiplattform och
produkterbjudande för att kunna bredda erbjudandet
även till övriga segment för mobiltelefoner.

Affärsmodell
Imint har en affärsmodell där Vidhance och tillhörande tjänster och support i huvudsak säljs
direkt till smartphonetillverkare utan några
mellanhänder. Imint har säljresurser i Uppsala,
Shanghai, Tokyo och Singapore samt integrationsoch utvecklingsresurser i Uppsala och Shanghai.

Marknad - Industriapplikationer
Imints bedömning är att kameran inom några år
kommer vara allestädes och finnas med som en viktig
komponent i en rad nya applikationer, både inom
konsumentprodukter samt inom professionella och
industriella tillämpningar. Exempel där detta redan
händer är inom drönare, fordonsindustrin,
automatisering, övervakning, eller som sensorer i
lösningar för sakernas internet.

Avtalsmodellen för smartphonetillverkare bygger
framförallt på licensavgifter för rätt att sälja
telefoner med Vidhance mjukvara inbyggd, men
även på avgifter för ett Software Development Kit,
integrationstjänster och bildkvalitetsoptimering
samt underhåll och support.

Gemensamt är möjligheten för maskiner att förstå
omvärlden, och Imints möjlighet är att skapa
förutsättningen för dessa att göra så genom
högkvalitativ bild och video.
Imints nuvarande huvudfokus är smartphonesindustrin, men samtidigt ökar aktiviteter för
anpassning och breddning av produkterbjudandet
även för andra industrivertikaler där kamera, video
och datorseende är centrala komponenter. Imint är
övertygade om att bolagets samlade expertis samt
produkterbjudande kan skapa mervärde inom dessa
områden.
Erbjudande
Kärnan i Imints erbjudande är Vidhance mjukvarubibliotek bestående av en rad algoritmer för sensoranalys, samt olika typer av bild- och videoförbättringar.
För att möjliggöra en snabb och smidig
implementation av dessa algoritmer i kundens
produkter så erbjuder Bolaget även ett utvecklingsverktyg (Software Development Kit), innehållande
verktyg och annat som kunden behöver för en lyckad
integration.
Utöver bibliotek och SDK så erbjuds även kunden olika
typer av integrationstjänster för att säkerställa högsta
möjliga kvalitet i slutprodukten. Till erbjudandet
tillkommer ofta ett längre support- och underhållskontrakt.

Avtalen kan utformas endera som licensavgift per
såld telefon, vilket är det vanligaste upplägget.
Dessa baseras ofta på stafflade priser enligt
volymintervall. Andra modeller som används är
fast licensavgift per år eller en mix, i form av fast
avgift upp till en viss volym och därefter licensavgift per såld telefon om volymen överstiger en
viss nivå.
Kunder
Imint har på kort tid lyckats inta en ledande
position för videostabilisering för smartphones
med några av världens störta tillverkare som
kunder. Bolag som Huawei, Xiaomi, Vivo, Sharp
och Fujitsu förlitar sig på Vidhance vid lanseringen
av framförallt premiumtelefoner.
Patentstrategi
Imint arbetar med en aktiv patentstrategi som
bygger på att noga följa marknaden för att
utvärdera nya möjligheter för patent. Strategin
syftar till att säkerställa rätten till den egna
tekniken, att skapa värde för framtida affärer, öka
Bolagets konkurrenskraft, skapa förutsättningar
för högre marginaler, motverka kopiering, erhålla
licensintäkter och skydda Bolaget och dess kunder
mot intrångsanspråk från andra företag.
Imints patentstrategi går ut på att främst söka
patent på koncept- och systemnivå, då för
detaljerade patent inom mjukvarualgoritmer i
praktiken kan vara svåra att skydda från
närliggande lösningar.
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Finansiell utveckling
Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2018
Nettoomsättning
Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 9 719 tkr
(5 261 tkr).
Kostnader
Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 12
180 tkr (9 502 tkr), fördelat på övriga externa
kostnader 4 514 tkr (3 503 tkr), personalkostnader
4 847 tkr (4 416 tkr) och avskrivningar 2 819 tkr (1
583 tkr).
Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultat
efter skatt för kvartalet blev 581 tkr (-1 435 tkr),
eller 0,07 kr (-0,16 kr) per aktie.

Kassaflöde
Kvartalets kassaflöde uppgick till 2 805 tkr (-1 399
tkr) eller 0,32 kr (-0,16 kr) per aktie. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till 5 611
tkr (950 tkr), eller 0,63 kr (0,11 kr) per aktie och
kassaflödet efter investeringsverksamheten
uppgick till 2 707 tkr (-1 851 tkr) eller 0,31 kr
(-0,21 kr) per aktie.
Investeringar
Under kvartalet har IMINT investerat 0 tkr (18 tkr)
i materiella anläggningstillgångar och 2 904 tkr (2
782 tkr) i immateriella anläggningstillgångar.
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Finansiell utveckling
Perioden 1 januari – 30 september 2018
Nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 24 690
tkr (12 160 tkr).
Kostnader
Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 36
378 tkr (28 239 tkr), fördelat på övriga externa
kostnader 13 612 tkr (11 317 tkr), personalkostnader 15 053 tkr (12 778 tkr) och
avskrivningar 7 713 tkr (4 144 tkr).
Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultat
efter skatt för perioden blev -1 172 tkr
(-6 141 tkr), eller -0,13 kr (-0,69 kr) per aktie.
Kassaflöde och likviditet
Periodens kassaflöde uppgick till -1 645 tkr (-10
743 tkr) eller -0,19 kr (-1,22 kr) per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till 7 858 tkr (-1 624 tkr), eller 0,89 kr (0,18 kr) per aktie och kassaflödet efter
investeringsverksamheten uppgick till -2 017 tkr (11 660 tkr) eller -0,23 kr (-1,32 kr) per aktie.
IMINT:s likviditet var vid periodens slut 37 912 tkr
(42 182 tkr).
Styrelsen gör bedömningen att bolagets
nuvarande likviditet är tillräcklig för att finansiera
de planer som finns för nästkommande 12
månader.
Investeringar
Under perioden har IMINT investerat 56 tkr (97
tkr) i materiella anläggningstillgångar och 9 819 tkr
(9 939 tkr) i immateriella anläggningstillgångar.
Eget kapital
Eget kapital i IMINT uppgick vid periodens slut till
63 739 tkr (63 894 tkr) eller 7,07 kr (7,23 kr) per
aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget
kapital uppgår till 23 255 tkr (17 035 tkr).
Soliditeten var vid periodens slut 80% (86%).

Skattemässiga underskott
IMINT:s nuvarande verksamhet förväntas initialt
innebära negativa resultat och skattemässiga
underskott. Det finns i dagsläget inte tillräckligt
övertygande skäl som talar för att skattemässiga
överskott kommer att finnas i framtiden som kan
försvara en aktivering av värdet av underskottsavdragen, varför uppskjuten skattefordran ej har
redovisats.
Per den 30 september 2018 uppgick de
skattemässiga underskotten till 30 328 tkr.
Personal
Antalet anställda i bolaget vid kvartalets utgång
uppgick till 32 (34) varav 3 (4) på konsultbasis.
Moderbolaget
Bolagets associationsform är aktiebolag och
regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen
har sitt säte i Uppsala. IMINT är moderbolag i en
koncern med totalt två bolag. IMINT äger samtliga
aktier i IMINT Incentive AB (559060–0135).
Aktiekapital
IMINT:s aktiekapital uppgår till 8 869 277 kronor
fördelat på 8 869 277 utestående aktier. Aktiernas
kvotvärde är 1 krona.
Aktien
IMINT Image Intelligence AB:s aktie är listad på
Spotlight Stock Market under kortnamnet IMINT.
Aktien har ISIN-kod SE0007692124. Bolaget hade
per den 30 september 2018 ca 4 200 aktieägare.
De 10 största ägarna per den 30 september 2018
anges nedan.
Namn
Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkring
Hans Thomsen
Öjvind Norberg
Andreas Lifvendahl
Peter Ekerling
ALMI
Swedbank Försäkring
Uppsala Universitet Holding AB
Jan Pettersson

Innehav
11,9%
3,5%
3,3%
2,8%
1,8%
1,8%
1,6%
1,5%
1,1%
1,1%
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Optionsprogram
IMINT har 840 000 utestående teckningsoptioner
riktat till personalen på bolaget i tre olika
program.
Vid ordinarie bolagsstämma i maj 2016 beslutade
stämman att emittera 400 000 teckningsoptioner
till bolagets helägda dotterbolag IMINT Incentive
AB. Varje teckningsoption är berättigad till
teckning av en ny aktie i bolaget fram t o m 30 maj
2019 till en lösenkurs om 87,95 per aktie. 300 000
av dessa emitterade optioner används i ett
personaloptionsprogram i företaget. Vid fullt
utnyttjande av rätten att teckna aktier i program
III, kommer utspädningseffekten att bli 3,4%.
100 000 teckningsoptioner innehas i egen räkning
och är ämnade för kassaflödessäkring av de sociala
avgifter som Imint ska betala i samband med
inlösen.
Vid ordinarie bolagsstämma i maj 2017 beslutade
stämman att emittera 440 000 teckningsoptioner
till bolagets helägda dotterbolag IMINT Incentive
AB. Varje teckningsoption är berättigad till
teckning av en ny aktie i bolaget fram t o m 31 maj
2020 till en lösenkurs om 61,92 per aktie.

Optionsprogram
Emitterade vid årets början
- Emitterade under perioden
Emitterade vid periodens slut

Antal tilldelade vid årets början
- Tilldelade under perioden
- Inlösta under perioden
Antal tilldelade vid periodens slut
Lösenpris
Löper till och med

308 000 av dessa emitterade optioner används i
ett personaloptionsprogram i företaget. Vid fullt
utnyttjande av rätten att teckna aktier i program
IV, kommer utspädningseffekten att bli 3,5%. 132
000 teckningsoptioner innehas i egen räkning och
är ämnade för kassaflödessäkring av de sociala
avgifter som Imint ska betala i samband med
inlösen.
Inom ramen för personaloptionsprogram III har
90 000 optioner tecknats av företagsledningen och
210 000 av övrig personal. Optioner under
optionsprogram V som godkändes på årsstämman
2018, har ännu ej emitterats.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
IMINT är genom sin verksamhet exponerat för
risker och osäkerhetsfaktorer. Information om
bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i
årsredovisningen för 2017. Dessa överensstämmer
med de risker bolaget identifierar idag.

2016, prog. III

2017, prog. IV

400 000
400 000

440 000
440 000

400 000

440 000

400 000

440 000

87,95

61,92

2019-05-30

2020-05-30
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG
IMINT Image Intelligence AB
tkr (om ej annat anges)

1 juli - 30 sep

1 jan-31
dec

1 jan-30 sep

2018

2017

2018

2017

2017

Nettoomsättning

9 719

5 261

24 690

12 160

18 628

Aktiverat arbetet för egen räkning

2 904

2 782

9 819

9 939

13 829

-12 180

-9 502

-36 378

-28 239

-39 625

Rörelseresultat

443

-1 445

-1 868

-6 125

-7 168

Resultat efter finansiella poster

581

-1 435

-1 172

-6 141

-7 292

Resultat efter skatt

581

-1 435

-1 172

-6 141

-7 292

2 707

-1 851

-2 017

-11 660

-14 612

98

452

372

917

1 244

Likvida medel på balansdagen

37 912

42 182

37 912

42 182

39 557

Eget kapital på balansdagen

62 739

63 894

62 739

63 894

63 189

Nyckeltal

1 juli - 30 sep

Rörelsens kostnader

Nettokassaflöde efter investeringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 jan-31
dec

1 jan-30 sep

2018

2017

2018

2017

2017

Avkastning på eget kapital, %

1%

neg

neg

neg

neg

Avkastning på sysselsatt kapital, %

1%

neg

neg

neg

neg

80%

86%

80%

86%

85%

18

56

97

115

2 904

2 782

9 819

9 939

13 829

32

34

32

34

34

Resultat per aktie, kr

0,07

-0,16

-0,13

-0,69

-0,82

Eget kapital per aktie, kr

7,07

7,23

7,07

7,23

7,14

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie,
kr

0,63

0,11

0,89

-0,18

-0,08

Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr

0,31

-0,21

-0,23

-1,32

-1,65

Kassaflöde per aktie, kr

0,32

-0,16

-0,19

-1,22

-1,51

Soliditet
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
Nettoinvesteringar i immateriella
anläggningstillgångar
Antal anställda vid periodens slut

9

IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB (PUBL.) – DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2018

RESULTATRÄKNING
IMINT Image Intelligence AB
tkr (om ej annat anges)

1 juli - 30 sep

1 jan-31
dec

1 jan-30 sep

2018

2017

2018

2017

2017

9 719

5 261

24 690

12 160

18 628

0

14

0

15

0

2 904

2 782

9 819

9 939

13 829

12 623

8 057

34 510

22 113

32 457

Övriga externa kostnader

-4 514

-3 503

-13 612

-11 317

-16 075

Personalkostnader

-4 847

-4 416

-15 053

-12 778

-17 409

Avskrivningar

-2 819

-1 583

-7 713

-4 144

-6 141

-12 180

-9 502

-36 378

-28 239

-39 625

443

-1 445

-1 868

-6 125

-7 168

249

49

1 159

115

322

-112

-40

-462

-131

-446

Finansnetto

137

10

696

-16

-124

Resultat efter finansiella poster

581

-1 435

-1 172

-6 141

-7 292

-

-

-

-

-

581

-1 435

-1 172

-6 141

-7 292

8 869

8 837

8 861

8 837

8 839

9 478

9 178

9 343

9 178

9 178

8 869

8 837

8 869

8 837

8 855

0,07

-0,16

-0,13

-0,69

-0,82

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Summa Intäkter

Rörelsens kostnader

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Periodens resultat

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före
utspädning
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter
utspädning
Antal aktier utestående på balansdagen, tusental
Resultat per aktie före och efter utspädning
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BALANSRÄKNING
IMINT Image Intelligence AB
tkr (om ej annat anges)

30 september

31 dec

2018

2017

2017

28 723

24 660

26 566

194

184

189

50

50

50

28 967

24 893

26 805

Kundfordringar och andra fordringar

11 450

6 923

8 240

Likvida medel

37 912

42 182

39 557

Summa omsättningstillgångar

49 362

49 106

47 797

TOTALA TILLGÅNGAR

78 329

73 999

74 602

8 869

8 837

8 855

Fond för utvecklingsutgifter

23 255

17 035

19 585

Periodens resultat

-1 172

-6 141

-7 292

Övrigt fritt eget kapital

31 786

44 162

42 041

Summa eget kapital

62 739

63 894

63 189

Långfristiga skulder

2 650

3 120

3 000

Kortfristiga skulder

12 940

6 986

8 413

Summa avsättningar och skulder

15 590

10 105

11 413

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

78 329

73 999

74 602

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

Avsättningar och skulder
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
IMINT Image Intelligence AB
tkr (om ej annat anges)
1 januari 2017 - 30 september 2017
Ingående balans 2017-01-01

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Ansamlad
förlust

Totalt eget
kapital

8 837

10 409

90 958

-41 087

69 118

-6 141

-6 141

Resultat
Periodens resultat
Omföring till fond för utvecklingsutgifter
reducerat med årets avskrivningar

6 627

-6 627

Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Personaloptionsprogram, värde på
anställdas tjänstgöring

917

917

Nyemissionsutgifter
Utgående balans 2017-09-30

IMINT Image Intelligence AB
tkr (om ej annat anges)
1 januari 2018- 30 september 2018
Ingående balans 2018-01-01

8 837

17 036

90 958

-52 937

63 894

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Ansamlad
förlust

Totalt eget
kapital

8 855

19 585

91 112

-56 363

63 189

-1 172

-1 172

Resultat
Periodens resultat
Omföring till fond för utvecklingsutgifter
reducerat med årets avskrivningar

3 670

-3 670

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner

14

119

Personaloptionsprogram, värde på
anställdas tjänstgöring

133
589

589

-60 617

62 739

Nyemissionsutgifter
Utgående balans 2018-09-30

8 869

23 255

91 231
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KASSAFLÖDESANALYS
IMINT Image Intelligence AB
tkr (om ej annat anges)

1 juli - 30 sep

1 jan-31
dec

1 jan-30 sep

2018

2017

2018

2017

2017

581

-1 435

-1 172

-6 141

-7 292

Avskrivningar

2 819

1 583

7 713

4 144

6 141

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före
förändringar i rörelsekapitalet

3 399

148

6 541

-1 997

-1 151

Förändringar i rörelsekapitalet

2 212

802

1 317

373

483

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

5 611

950

7 858

-1 624

-667

0

-18

-56

-97

-115

-2 904

-2 782

-9 819

-9 939

-13 829

0

0

0

0

0

-2 904

-2 801

-9 875

-10 036

-13 944

2 707

-1 851

-2 017

-11 660

-14 612

248

452

722

917

1 363

0

0

0

0

0

-150

0

-350

0

-120

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

98

452

372

917

1 244

PERIODENS KASSAFLÖDE

2 805

-1 399

-1 645

-10 743

-13 368

Likvida medel vid periodens början

35 108

43 581

39 557

52 925

52 925

Likvida medel vid periodens slut

37 912

42 182

37 912

42 182

39 557

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde efter
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Nyupptagna lån
Amorteringar på lån
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Redovisningsprinciper och noter
Not 1: Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) är oförändrade jämfört
med föregående år.
Not 2: Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har skett
under perioden.
Not 3: Övriga externa kostnader
I övriga externa kostnader ingår bland annat
kostnader för konsulter, lokal och personal i Kina
via Business Sweden, patentkostnader, marknadsföring, IT & telefoni, källskatter i Kina, lokalhyra,
och resor.
Not 4: Royaltyintäkter
Delar av bolagets intäkter utgörs av royalties
baserat på antal sålda enheter. Avtalen med
mobiltelefontillverkarna innehåller i vissa fall
parametrar som gör att intäkten per såld telefon
beror av såld volym. Bolaget gör bedömningar
rörande de antal telefoner som kommer säljas och
bolagets genomsnittliga intäkt baseras på denna
estimerade volym. Verklig volym kan komma att
avvika från den bedömningen som bolaget gör
med effekten att även genomsnittlig intäkt per
såld telefon kan avvika.
Not 5: Definitioner och nyckeltal
• Avkastning på eget kapital: Resultat före
skatt i relation till eget kapital.
• Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat
efter finansnetto i relation till sysselsatt
kapital.
• Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat
med antal aktier på balansdagen.
• Genomsnittligt antal aktier: Det
genomsnittliga antalet aktier i Imint har
beräknats utifrån en viktning av det historiska
antalet utestående aktier i Imint efter varje
genomförd nyemission gånger antal dagar
som respektive antal aktier varit utestående.

•

•

•
•
•

Kassaflöde från den löpande verksamheten
per aktie: Kassaflöde från den löpande
verksamheten dividerat med genomsnittligt
antal aktier.
Kassaflöde per aktie: Periodens kassaflöde
dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat
med genomsnittligt antal aktier.
Soliditet: Eget kapital i förhållande till
balansomslutningen (totala tillgångar).
Sysselsatt kapital: Totala tillgångar minus ej
räntebärande skulder.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar
att denna delårsrapport ger en rättvisande bild av
bolagets verksamhet, ställning och resultat.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för
granskning av bolagets revisor.
Uppsala 2018-11-20
Styrelsen

Kommande information
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2019-04-22 Årsredovisning för 2018
2019-05-13 Årsstämma 2019, Uppsala
För ytterligare information, kontakta:
Jens Ålander, Växel: 018-474 99 90
Postadress: Kungsängsgatan 12, 3 tr.
753 22 Uppsala, Sverige
info@imint.se
www.weareimint.com

