
 
Bokslutskommuniké 

IMINT Image Intelligence AB 
1 januari - 31 december 2017 

  
 

 
 

 

  



 
1 IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB (PUBL.) – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017  

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 
2017 
 
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 6,5 

Mkr (1,7 Mkr) 

• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 
11,4 Mkr (7,4 Mkr) 

• Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick 
till –1,2 Mkr (-2,0 Mkr) 

• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,13 
kr (-0,24 kr) 

• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för 
kvartalet uppgick till –3,0 Mkr (-6,2 Mkr) 

Väsentliga händelser 1 oktober - 31 december 
2017 
 
• I november ingick Imint och Kontigo Care AB ett 

avtal avseende utveckling, integration och 
anpassning av Imints befintliga mjukvara för 
bildbaserad mätteknik till Kontigo Cares 
avancerade eHälso-plattform, Previct®. 

• I november tillfördes bolaget 171 000 kr i nytt 
kapital. Aktiekapitalet ökade med 18 000 kronor 
och 18 000 aktier efter inlösen av 18 000 
teckningsoptioner till en lösenkurs om 9,50. Efter 
inlösen innehar personalen 23 000 tecknings-
optioner för lösen senast den 12 juli 2018. 

• I slutet av december lanserades version 2.0 av 
Imints produkt Live Object Tracker. Den första 
installationen kommer att genomföras hos 
bolagets långvariga partner SAAB, som en del av 
deras air traffic managementlösning. 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
 
• Den 17 januari 2018 tecknade Imint ett treårigt 

licensavtal med kinesiska Xiaomi gällande video-
stabilisering. Xiaomi är den fjärde största mobil-
telefontillverkaren i världen. 

• Den 20 februari tecknade Imint ett treårigt 
licensavtal med japanska Fujitsu Connected 
Technologies. Avtalet ger Fujitsu rätt att 
inkludera funktioner från produktplattformen 
Vidhance i kommande smartphone-produkter. 

•  

•  
 

Perioden 1 januari - 31 december 2017 
 
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 

18,6 Mkr (2,3 Mkr) 

• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 
39,6 Mkr (22,1 Mkr) 

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick 
till –7,3 Mkr (-8,0 Mkr) 

• Resultat per aktie för perioden uppgick till         
-0,82 kr (-1,00 kr) 

• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för 
perioden uppgick till –14,6 Mkr (-20,1 Mkr) 

• Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick 
till 63,2 Mkr (69,1 Mkr) 

• Likvida medel per den 31 december 2017 
uppgick till 39,6 Mkr (52,9 Mkr) 

•  
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VD har ordet 
 

  

Jag summerar 2017 med stolthet och ödmjukhet. 
Under året har vi fortsatt att bygga ett stabilt 
internationellt företag och firat flera framgångar. Vi 
har vunnit nya kundkontrakt, sett allt fler telefoner 
med Vidhance lanseras på marknaden, etablerat en 
effektiv organisation med kompetenta medarbetare 
samt förbättrat vår produktportfölj. Bevis för vår 
framgång som är mest glädjande är de nya kunder 
som valde oss under 2017 och i början på 2018.  
 
Imint har nu sju licensavtal med smartphone-
tillverkare i Kina, Japan och Europa. Det innebär att 
Vidhance finns i mer än 15-talet modeller och 
sammanlagt mer än 30 miljoner smartphones. Det var 
en utmanade tanke i slutet av 2015 i samband med 
vår notering, som nu har blivit glädjande verklighet. 
 
Under sista kvartalet 2017 tecknade vi avtal med 
Kontigo Care AB och vår långvariga partner SAAB. Det 
är en styrka att vår mjukvara kan skapa värde i andra 
branscher än smartphonemarknaden. Vår huvudfokus 
kommer fortsatt vara smartphonemarknaden, det är 
viktigt att förtydliga, men vi ser också goda möjlig-
heter att anpassa vår plattform till fler områden. På 
längre sikt blir det viktigt för att kunna nå en uthållig 
hög tillväxttakt.  
 
Antalet sålda smartphones sjönk med 6% i fjärde 
kvartalet jämfört med 2016, vilket känns naturligt 
efter ett antal år med stark tillväxt. 

Vi upplever ingen avmattning på den intensiva 
konkurrensen för vår egen del, men vi anser fort-
farande att vi är i framkant med våra lösningar och 
att kunderna sätter värde på det vi gör. De vägval vi 
gör inom teknik- och produktportfölj är viktiga, så att 
vi kan behålla en vass spets. Produktutvecklingen blir 
än mer inriktat på en tydlig paketering som kommer 
att möjliggöra merförsäljning och ökad skalbarhet.  
 
I slutet av året var vi 34 anställda i bolaget inklusive 
konsulter, vi genomförde inga rekryteringar under 
fjärde kvartalet. Fokus på att optimera arbets-
metodik och effektiviteten inom produktutveckling 
och leverans har hittills givit ett gott resultat. 
 
När det gäller vår finansiella ställning så är det 
glädjande att vi visar fortsatt positiv riktning för både 
omsättning och resultat. Tillväxten för 2017 blev hela 
700% jämfört med 2016. 
 
När vi nu accelererar in i 2018 så är det med en tydlig 
målsättning att vinna fler kunder, göra oss mer 
kända, förbättra vår portfölj och utveckla företaget 
till nästa nivå. Mest stolt är jag över vad vårt starka 
team har åstadkommit och den kapacitet vi visar. 
Ödmjuk tillförsikt har jag inför den fortsatta resan 
framåt. 
 
Uppsala i februari 2018 
Andreas Lifvendahl, VD 
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IMINTs verksamhet 
 

 
 
 
  

Affärsidé 
Imint utmanar ständigt marknadens befintliga koncept 
för kvalitativ video i realtid via mjukvarubaserade 
lösningar. Genom att kombinera algoritmkunskap och 
modern mjukvaruutvecklingsmetodik, utvecklar Imint 
snabbt produkter och funktioner. Imints passion att 
utveckla smarta och effektiva produkter och lösningar 
hjälper kunderna till affärsframgång. 
 
Vision 
Imint är ett svenskt mjukvarubolag vars vision är att 
inta en världsledande position för att i realtid 
analysera, optimera och förbättra video, till exempel i 
live-strömmar eller i andra tidskritiska sammanhang, 
för att skapa mervärde åt konsument- och 
industrimarknaden. 
 
Marknad 
Imints 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. 2017 såldes drygt 1,5 miljarder 
enheter globalt och 2021 förväntas det säljas 1,7 
miljarder smartphones. Imints lösningar kan på sikt 
marknadsföras till kunder inom andra segment som 
vill optimera och anpassa video i realtid. 

Affärsmodell 
Imint har en affärsmodell där produktfamiljen 
Vidhance i huvudsak säljs direkt till smartphone-
tillverkare utan några mellanhänder. Modellen för 
smartphonetillverkare bygger framförallt på 
licensavgifter, vilket 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 
Imints konkurrenskraft, skapa förutsättningar för 
högre marginaler, motverka kopiering, erhålla 
licensintäkter och skydda Imint 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 2017 

  Nettoomsättning 
Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 6 468 tkr 
(1738 tkr). 
 
Kostnader 
Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 11 
386 tkr (7 431 tkr), fördelat på övriga externa 
kostnader 4 757 tkr (2 823 tkr), personalkostnader 
4 632 tkr (3 494 tkr) och avskrivningar 1 997 tkr (1 
114 tkr). 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster och resultat 
efter skatt för kvartalet blev –1 151 tkr  
(-2 042 tkr), eller -0,13 kr (-0,24 kr) per aktie.  
 

Kassaflöde 
Kvartalets kassaflöde uppgick till -2 625 tkr (38 300 
tkr) eller -0,30 kr (4,44 kr) per aktie. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick till 957 
tkr (-2 576 tkr), eller 0,11 kr (-0,30 kr) per aktie och 
kassaflödet efter investeringsverksamheten 
uppgick till -2 951 tkr (-6 231 tkr) eller -0,33 kr       
(-0,72 kr) per aktie.  
 
Investeringar 
Under kvartalet har IMINT investerat 18 tkr (0 tkr) 
i materiella anläggningstillgångar och 3 890 tkr     
(3 654 tkr) i immateriella anläggningstillgångar.  
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Finansiell utveckling 
Perioden 1 januari - 31 december 2017 
  
Nettoomsättning 
Nettoomsättning för perioden uppgick till 18 628 
tkr (2 327 tkr). 
 
Kostnader 
Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 39 
625 tkr (22 058 tkr), fördelat på övriga externa 
kostnader 16 075 tkr (8 126 tkr), personal-
kostnader 17 409 tkr (11 263 tkr) och 
avskrivningar 6 141 tkr (2 669 tkr). 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster och resultat 
efter skatt för perioden blev –7 292 tkr  
(-8 092 tkr), eller -0,82 kr (-1,00 kr) per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Periodens kassaflöde uppgick till -13 368 tkr          
(32 154 tkr) eller -1,51 kr (3,98 kr) per aktie. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -667 tkr (-8 351 tkr), eller -0,08 kr (-
1,03 kr) per aktie och kassaflödet efter 
investerings-verksamheten uppgick till -14 612 tkr 
(-20 075 tkr) eller -1,65 kr (-2,49 kr) per aktie. 
IMINT:s likviditet var vid periodens slut 39 557 tkr 
(52 925 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 115 tkr (0 
tkr) i materiella anläggningstillgångar och 13 829 
tkr (11 673 tkr) i immateriella anläggnings-
tillgångar.  
 
Eget kapital 
Eget kapital i IMINT uppgick vid periodens slut till 
63 189 tkr (69 118 tkr) eller 7,14 kr (7,82 kr) per 
aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget 
kapital uppgår till 19 585 tkr (10 409 tkr). 
Soliditeten var vid periodens slut 85% (92%). 
  
 

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. 
 
Per den 31 december 2017 uppgick de skatte-
mässiga underskotten till 30 328 tkr. 
 
Personal 
Antalet anställda i bolaget vid kvartalets utgång 
uppgick till 34 (25) varav 4 (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 8 855 277 kronor 
fördelat på 8 855 277 utestående aktier. Aktiernas 
kvotvärde är 1 krona.  
 
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 2017 ca 4 500 aktieägare. De 10 största 
ägarna per den 31 december 2017 anges nedan. 
 
Namn Innehav 
Avanza Pension 11,99% 
Nordnet Pensionsförsäkring 4,10% 
Hans Thomsen 3,35% 
Öjvind Norberg 2,82% 
Uppsala Universitet Holding AB 2,09% 
Andreas Lifvendahl 1,77% 
ALMI 1,62% 
Claes Thomsen 1,51% 
Göran Källebo 1,43% 
Swedbank Försäkring 1,32% 
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Optionsprogram 
IMINT har 863 000 utestående teckningsoptioner 
riktat till personalen på bolaget i fyra olika 
program. Alla optioner i program I har lösts.  
 
I program II kvarstår 23 000 teckningsoptioner 
som ger innehavarna rätt att teckna totalt 23 000 
antal aktier till en kurs om 9,50 per aktie före 
utgången av 12 juli 2018. Om resten av de 
utestående optionerna i program II löses kommer 
utspädningseffekten att bli ca 0,3%.  
 
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. 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 optionsprogram II har 23 000 
optioner emitterats till övrig personal och inom 
ramen för personaloptionsprogram III har 90 000 
tecknats av företagsledningen och 210 000 av 
övrig personal. Optioner under optionsprogram IV 
har ännu ej emitterats. Under kvartalet har inga 
ytterligare optioner emitterats, tecknats eller lösts 
in inom något av bolagets optionsprogram. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
IMINT är genom sin verksamhet exponerat för 
risker och osäkerhetsfaktorer. Information om 
bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i 
årsredovisningen för 2016. Dessa överensstämmer 
med de risker bolaget identifierar idag. 
 

 

    

Optionsprogram  2015, prog. I  2015, prog. II  2016, prog. III 

    

Emitterade vid årets början 262 000 111 000  

 - Emitterade under perioden   400 000 

Emitterade vid periodens slut 262 000 111 000 400 000 

    

Antal tilldelade vid årets början 262 000   

 - Tilldelade under perioden  111 000 400 000 

 - Inlösta under perioden -262 000 -88 000  

Antal tilldelade vid periodens slut 0 23 000 400 000 

    

Lösenpris 15,00 9,50 87,95 

    

Löper till och med 2016-06-12 2018-06-12 2019-05-30 
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 
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RESULTATRÄKNING 
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BALANSRÄKNING 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL  
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KASSAFLÖDESANALYS 
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Redovisningsprinciper och noter 
 
 
 
 
 
 
 

Kommande information 
2018-04-24 Årsredovisning för 2017 
2018-05-15 Årsstämma 2018, Uppsala 
2018-05-22 Delårsrapport för kvartal 1, 2018 
 
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 
 

Not 1: Redovisningsprinciper 
Denna bokslutskommuniké har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och bokförings-
nämndens 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, kontor i Kina, patent, 
marknadsföring, IT, telefoni, källskatter i Kina, 
lokalhyra, resor, styrelsearvoden. 
 
Not 4: Definitioner och nyckeltal 

• Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat 
med genomsnittligt antal aktier. 

• 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. 

• 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. 

Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för 
verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen kommer 
att finnas tillgänglig för aktieägarna på bolagets 
hemsida den 24 april 2018.  
 
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 2018-02-23 
 
Styrelsen 
 

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 Öjvind Norberg 
(ordförande), Board Management AB, Mateo 
Santurio, Uppsala Universitet Holding AB och Hans 
Thomsen. I valberedningen ingår också styrelsens 
ordförande, Katarina Bonde. 

mailto:info@imint.se
http://www.weareimint.com/

