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Bokslutskommuniké för IMINT Image Intelligence AB 
1 januari – 31 december 2016 
 
 
  
Fjärde kvartalet, 1 oktober-31 december 
2016 
 
 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1,7 

Mkr (0,0 Mkr) 

 Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 
7,4 Mkr (5,6 Mkr) 

 Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick 
till –2,0 Mkr (-3,5 Mkr) 

 Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,24 
kr (-0,61 kr) 

 Kassaflödet efter investeringsverksamheten för 
kvartalet uppgick till –6,2 Mkr  

      (-3,4 Mkr) 
 

Perioden 1 januari – 31 december 2016 
 
 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 

2,3 Mkr (0,0 Mkr) 

 Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 
22,1 Mkr (14,2 Mkr) 

 Resultat efter finansnetto för perioden 
uppgick till –8,1 Mkr (-7,8 Mkr) 

 Resultat per aktie för perioden uppgick till         
-0,99 kr (-1,76 kr) 

 Kassaflödet efter investeringsverksamheten 
för perioden uppgick till –20,0 Mkr (-10,4 Mkr) 

 Eget kapital per den 31 december 2016 
uppgick till 69,1 Mkr (27,8 Mkr) 

 Likvida medel per den 31 december 2016 
uppgick till 53,0 Mkr (20,8 Mkr) 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
 
 Ett utvecklingsavtal med Samsung Electronics Company Ltd. tecknades i januari. Avtalet innebär en 

anpassning av Imints mjukvara Vidhance till ett nytt produktområde inom konsumentelektronik.  

 Den ”design win” gällande videostabilisering som publicerades i ett pressmeddelande 10 januari finns 
med i Huawei’s smartphone modell Mate 9. 

 Ett flerårigt licens- och samarbetsavtal har tecknats med Wiko SAS, ett franskt smartphonebolag. 

Väsentliga händelser 1 oktober-31 december 
2016 
 
 Bolaget tecknar ett treårigt licensavtal med ett 

större asiatiskt teknikbolag. 

 I slutet av oktober genomför Bolaget en riktad 
nyemission, vilket tillför Imint 44,6 miljoner 
kronor efter emissionskostnader. 

 Imint rekryterar Jens Ålander som CFO och tillika 
operativ chef.  

 Bolagets tidigare största ägare, Professionell 
Ägarstyrning i Sverige AB (PÄAB), överlåter en 
stor del av sitt innehav till sina aktieägare och 
minskar innehavet från 17,0% till 3,6%. 

 
Väsentliga händelser 1 januari – 30 september 
 
 Katarina Bonde knyts till styrelsen som rådgivare.  

 Kontor öppnas i Shanghai (Kina) och lokal 
säljchef anställs i april och följs upp av en 
supportingenjör i juni. 

 Utvecklingsavtal tecknas med ett större asiatiskt 
teknikbolag avseende videostabilisering. 

 Sami Niemi, en av grundarna till Scalado, knyts 
till bolaget som strategisk rådgivare. 

 Bolagsstämma hålls den 30 maj, och Katarina 
Bonde väljs till ny ordförande och Henrik Sund till 
ny ledamot. 

 Ett tvåårigt licensavtal avseende video-
stabilisering tecknas med spanska smartphone-
tillverkaren Mundo Reader S.L. som marknadsför 
produkter under varumärket BQ. 
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VD har ordet 
 

  

VÅRT ERBJUDANDE INOM VIDEOOMRÅDET är 
intressant för de flesta aktörer inom smartphone- 
branschen. Kamerafunktionalitet är nämligen ett av få 
områden där tillverkare kan försöka nå konkurrens-
fördelar med förbättrad funktionalitet. Smartphone-
marknaden fortsätter att vara mycket konkurrens-
utsatt och är, med drygt 1,5 miljarder sålda enheter 
2016, den i särklass största konsumentelektronik-
produkten.  
 
2016 är året då vi byggde en ordentlig plattform både 
vad gäller produktutveckling, organisation och inte 
minst kundkontakter och kundsamarbeten. Vi kunde i 
april berätta om vår expansion i Kina och strax 
därefter offentliggöra ett utvecklingsavtal med ett 
större asiatiskt teknikbolag. I juli tillkännagav vi vårt 
första licensavtal inom smartphones, med den 
spanska tillverkaren BQ. Under hösten, i oktober, 
följde ett flerårigt licensavtal av ramavtalskaraktär på 
utvecklingsavtalet med det större asiatiska teknik-
bolaget. I början på 2017 kunde vi berätta om att de 
första telefonerna med Vidhance fanns ute i 
konsumentledet.  
 
Utöver detta genomförde vi en riktad nyemission i 
oktober som tillförde bolaget ett nettokapital om 44,6 
mkr. I november tillträdde Jens Ålander tjänsten som 
CFO. Allt sammantaget har inneburit en nivåhöjning 
för möjligheterna att lyckas uppnå våra långsiktiga 
affärsmål. Det är tillfredsställande att konstatera att vi 
under 2016 i hög grad levererat i enlighet med de 
planer vi kommunicerade i samband med 
aktienoteringen i december 2015. 

Marknadsföringen av vår basprodukt för konsument-
marknaden, videostabilisering, har fått bra draghjälp 
av de offentliggjorda samarbetena med Huawei och 
Samsung. Samtidigt fortsätter utvecklingen av video-
stabiliseringen med nya premiumfunktioner som kan 
köpas och läggas till grunderbjudandet. Vi törs säga 
att vi har en mycket kraftfull lösning som tydligt 
utmanar etablerade marknadsledare inom 
smartphonemarknaden. Vi lägger stort fokus på en 
första ”design win” för den nya produkten Live Auto 
Zoom som väcker bra intresse vid 
kundpresentationer. 
 
Sista kvartalet 2016 utgjorde också en viktig mil-
stolpe i vår resultaträkning, då vi kunde intäktsföra 
licensavgifter utöver tidigare betalda utvecklings-
uppdrag.  
 
Vi fortsätter att växa som organisation och rekryterar 
nya medarbetare huvudsakligen inom marknad, 
produkt- och kundnära utveckling. Kombinationen av 
hög kompetens, lojala medarbetare och en stark 
laganda är utan tvekan bolagets viktigaste tillgång. 
 
Vi ser med tillförsikt fram emot nästa steg i vår 
utveckling.  
 
 
Uppsala i februari 2017 
Andreas Lifvendahl, VD 



3 IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB (PUBL.) – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 

IMINTs verksamhet 
 

 
 
 
  

Affärsidé 
Imint arbetar med att ständigt utmana marknadens 
befintliga koncept för kvalitativ video i realtid genom 
mjukvarubaserade lösningar. Genom att kombinera 
världsledande algoritmkunskap och modern mjukvaru-
utvecklingsmetodik får Bolaget snabbt fram produkter 
och funktioner. Bolagets passion att utveckla smarta 
och effektiva produkter och lösningar hjälper 
kunderna till större affärsframgång. 
 
Vision 
Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvaru-
bolag vars vision är att inta en världsledande position 
för att analysera, optimera och förbättra video i 
realtid, direkt i kameran i till exempel live-strömmar 
eller i andra tidskritiska sammanhang. 
 
Marknad 
Bolagets verksamhet är idag huvudsakligen fokuserad 
på att nå ut till den stora marknaden för smarta mobil-
telefoner (smartphones). Marknaden för smartphones 
är idag den största av alla produktkategorier inom 
konsumentelektronik. 2016 beräknades antalet sålda 
smartphones i världen överstiga 1,5 miljarder enheter 
och 2020 förväntas det säljas 2,0 miljarder smart-
phones. Bolagets lösningar kan på sikt marknadsföras 
till kunder inom andra segment som behöver 
optimera och anpassa video i realtid.  

Affärsmodell 
Imint har en affärsmodell där produktfamiljen 
Vidhance i huvudsak säljs direkt till smartphone-
tillverkare utan några mellanhänder. Affärs-
modellen för smartphonetillverkare bygger i första 
hand på en licensavgift per såld enhet. Detta är en 
etablerad modell mellan tillverkarna och dess 
leverantörer. 
 
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 när-
liggande lösningar. 
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Finansiell utveckling  
Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2016 
 
  Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet 
uppgick till 1 738 tkr (0 tkr). 
 
Kostnader 
Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till     
7 431 tkr (5 566 tkr), fördelat på övriga externa 
kostnader 2 823 tkr (2 547 tkr), personalkostnader 
3 494 tkr (2 584 tkr) och avskrivningar 1 114 tkr 
(435 tkr). 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster och resultatet 
efter skatt blev –2 042 tkr (-3 486 tkr), eller -0,24 
kr (-0,61 kr) per aktie. 

 

Kassaflöde 
Kvartalets kassaflöde uppgick till 38 300 tkr (14 
106 tkr) eller 4,44 kr (2,45 kr) per aktie. Kassa-
flödet från den löpande verksamheten uppgick till 
–2 576 tkr (-1 266 tkr), eller -0,30 kr (-0,22 kr) per 
aktie och kassaflödet efter investeringsverksam-
heten uppgick till -6 230 tkr (-3 377 tkr) eller -0,72 
kr (-0,59 kr) per aktie.  
 
Investeringar 
Under kvartalet har IMINT investerat 0 tkr (0 tkr) i 
materiella anläggningstillgångar och 3 654 tkr       
(2 110 tkr) i utveckling. 
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Finansiell utveckling  
Perioden 1 januari - 31 december 2016 
  
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick 
till 2 327 tkr (8 tkr). 
 
Kostnader 
Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 22 
058 tkr (14 186 tkr), fördelat på övriga externa 
kostnader 8 126 tkr (4 980 tkr), personalkostnader 
11 263 tkr (7 165 tkr) och avskrivningar 2 669 tkr 
(2 041 tkr). 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster och resultat 
efter skatt för perioden blev –8 092 tkr  
(-7 844 tkr), eller -0,99 kr (-1,76 kr) per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Periodens kassaflöde uppgick till 32 203 tkr (19 
590 tkr) eller 3,92 kr (4,39 kr) per aktie. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -8 351 tkr (-3 740 tkr), eller -1,02 kr      
(-0,84 kr) per aktie och kassaflödet efter 
investeringsverksamheten uppgick till -20 025 tkr 
(-10 438 tkr) eller -2,44 kr (-2,34 kr) per aktie. 
IMINT:s likviditet var vid periodens slut 52 975 tkr 
(20 772 tkr).  
 
Styrelsen gör bedömningen att bolagets 
nuvarande likviditet, efter genomförd nyemission, 
är tillräcklig för att finansiera de planer som finns 
för nästkommande 12 månader.  
 
Investeringar 
Under perioden har IMINT investerat 0 tkr (189 
tkr) i materiella anläggningstillgångar och 11 673 
tkr (6 509 tkr) i utveckling.   
 

Eget kapital 
Eget kapital i IMINT koncernen uppgick vid 
periodens slut till 69 117 tkr (27 822 tkr) eller 7,82 
kr (3,62 kr) per aktie. Fond för utvecklingsutgifter i 
bundet eget kapital uppgår till 10 409 tkr (0 tkr). 
Soliditeten var vid periodens slut 92% (88%). 
 
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 underskotts-
avdragen, varför uppskjuten skattefordran ej har 
redovisats. Vid försäljning eller licensiering av en 
produkt förväntas vinster kunna redovisas vilka för 
närvarande bedöms kunna komma att skatte-
mässigt avräknas mot tidigare års skattemässiga 
underskott vilket skulle komma att innebära en låg 
skattebelastning för bolaget när ett projekt säljs 
eller produkter kommer ut på en kommersiell 
marknad. De skattemässiga fastställda under-
skotten i IMINT uppgår till 23 275 tkr per sista 
december 2016. 
 
Personal 
Antalet anställda i bolaget vid kvartalets utgång 
uppgick till 25 (16) varav 4 (1) på konsultbasis. 
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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). 
 
Fjärde kvartalet 2016 
Omsättningen i moderbolaget under kvartalet 
uppgick till 1 738 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick 
till 7 431 tkr (5 566 tkr), fördelat på övriga externa 
kostnader 2 823 tkr (2 547 tkr), personalkostnader 
3 494 tkr (2 584 tkr) och avskrivningar 1 114 tkr 
(435 tkr). Resultat efter finansnetto var för 
kvartalet -2 042 tkr (-3 486 tkr).  
 
Helåret 2016 
Omsättningen i moderbolaget under perioden 
uppgick till 2 327 tkr (8 tkr). Kostnaderna uppgick 
till 22 058 tkr (14 186 tkr), fördelat på övriga 
externa kostnader 8 126 tkr (4 980 tkr), 
personalkostnader 11 263 tkr (7 165 tkr) och 
avskrivningar 2 669 tkr (2 041 tkr). Resultat efter 
finansnetto var för perioden -8 092 tkr (-7 644 tkr). 
Likviditeten i moderbolaget per 31 december 2016 
var 52 925 tkr (20 772 tkr). Eget kapital uppgick vid 
periodens slut till 69 117 tkr (27 822 tkr) och 
soliditeten var 92% (88%). 
 

Aktiekapital 
IMINT:s aktiekapital uppgår till 8 837 277 kronor 
fördelat på 8 837 277 utestående aktier. 
 
Aktien 
IMINT Image Intelligence AB:s aktie är listad på 
Aktietorget under kortnamnet IMINT. Aktien har 
ISIN-kod SE0007692124. Bolaget hade per den 31 
december 2016 ca 4 000 aktieägare. 
 
Optionsprogram 
IMINT har 41 000 utestående teckningsoptioner 
riktat till personalen på bolaget i två olika program 
där alla optioner i program 1 har lösts. I program 2 
kvarstår 41 000 teckningsoptioner som ger 
innehavarna rätt att teckna totalt 41 000 antal 
aktier till en kurs om 9,50 per aktie före utgången 
av 12 juli 2018. Om resten av de utestående 
optionerna löses kommer utspädningseffekten att 
bli ca 0,5%. Aktiernas kvotvärde är 1 krona. 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 2019-
05-30 till lösenkurs 130% av genomsnittlig sista 
betalkurs för Bolaget aktie under tio handelsdagar 
närmast efter dagen för årsstämman, d v s 87:95 
kr. 300 000 av dessa emitterade optioner ska 
användas i ett personaloptionsprogram i 
företaget. Vid fullt utnyttjande av rätten att teckna 
aktier kommer utspädningseffekten att bli 3,6%.  
100 000 teckningsoptioner innehas i egen räkning 
och är ämnade för säkring av sociala avgifter. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
IMINT är genom sin verksamhet exponerat för 
risker och osäkerhetsfaktorer. Information om 
bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns 
på sidorna 8–9 i memorandum som upprättades i 
samband med introduktionen av aktien på 
Aktietorget, vilken finns tillgänglig på Aktietorgets 
hemsida för Imint, www.aktietorget.se. Dessa 
överensstämmer med de risker bolaget 
identifierar idag. 

http://www.aktietorget.se/
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 
KONCERNEN 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



8 IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB (PUBL.) – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 

RESULTATRÄKNING 
KONCERNEN 
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
KONCERNEN 
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KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN 
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RESULTATRÄKNING 
MODERBOLAGET 
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BALANSRÄKNING 
MODERBOLAGET 
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Redovisningsprinciper och noter 
 
 

Kommande information 
2017-04-28 Årsredovisning för 2016 
2017-04-28 Delårsrapport för kvartal 1, 2017 
2017-05-08 Årsstämma 2017, Uppsala 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Jens Ålander, Växel: 018-474 99 90 
Postadress: S:t Larsgatan 5, 2 tr. 
753 11 Uppsala, Sverige 
info@imint.se 
www.imint.se 

Not 1: Redovisningsprinciper 
Denna bokslutskommuniké har för moderbolag 
och koncern upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen 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: Definitioner och nyckeltal 

 Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat 
med genomsnittligt antal aktier. 

 Genomsnittligt antal aktier: Det 
genomsnittliga antalet aktier i IMINT AB har 
beräknats utifrån en viktning av det historiska 
antalet utestående aktier i IMINT AB efter 
varje genomförd nyemission gånger antal 
dagar som respektive antal aktier varit 
utestående. 

 Soliditet: Eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen (totala tillgångar). 

 Avkastning på eget kapital: Resultat före 
skatt i relation till eget kapital. 

 Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat 
efter finansnetto i relation till sysselsatt 
kapital. 

 Sysselsatt kapital: Totala tillgångar minus ej 
räntebärande skulder. 

 Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat 
med antal aktier på balansdagen. 

 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. Valberedning 

Valberedning i Imint Image Intelligence AB (Imint) 
har utsetts. Valberedningen ska, i enlighet med 
stämmobeslut, bestå av representanter för de tre 
största ägarna. Valberedningens ledamöter är 
Björn Berg (ordförande), PÄAB, Björn Persson, 
Almi Invest Östra Mellansverige AB och Mateo 
Santurio, Uppsala Universitet Holding AB. I 
valberedningen ingår också styrelsens ordförande, 
Katarina Bonde. 

Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för 
verksamhetsåret 2016. Årsredovisningen kommer 
att finnas tillgänglig för aktieägarna på bolagets 
kontor den 17 april 2017. 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar 
att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande 
bild av bolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-
faktorer som bolaget står inför. Denna boksluts-
kommuniké har inte granskats av bolagets revisor. 
 
Uppsala 2017-02-24 
 
Styrelsen 
 


