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Bokslutskommuniké för IMINT Image  
Intelligence AB 1 januari–31 december 2015

Fjärde kvartalet 2015
•  Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till
 5,6 Mkr (2,3 Mkr).
•  Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick
 till -3,5 Mkr (-0,9 Mkr).
•  Resultat efter skatt uppgick till -3,5 Mkr (-0,9 Mkr).
•  Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,61 kr 

(-0,25 kr).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten för 

perioden uppgick till -1,3 Mkr (-3,6 Mkr) och 
kassaflödet före finansiella poster uppgick till -3,5 Mkr 
(-4,7 Mkr).

•  Eget kapital uppgick per den 31 december 2015
 till 27,8 Mkr (4,2 Mkr).
•  Likvida medel uppgick den 31 december 2015
 till 20,8 Mkr (1,2 Mkr).

Väsentliga händelser Q4
Imint Vidhance vinner för andra gången priset ”Young
Bulls” på teknikkonferensen WhiteBull i Barcelona i
oktober 2015. Extra bolagsstämma i september 2015
där Hans Eriksson och Joakim Nydemark tar plats i
styrelsen.

Spridningsemission i november 2015, som inbringade 
17,5 mkr efter emissionsutgifter och med kraftig
överteckning varvid det tillkom cirka 2 000 nya ägare
och 2 300 000 nya aktier, inkl kvittning av skulder om
3 200 tkr till de tre största ägarna. Notering på Aktie-
Torget den 16 december 2015. Tillväxtlån om 3 mkr
beviljat av Almi.

Perioden januari till december 2015
• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till
 14,2 Mkr (7,0 Mkr).
•  Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick
 till -7,8 Mkr (-3,7 Mkr).
•  Resultat efter skatt uppgår till -7,8 Mkr (-3,7 Mkr).
•  Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,76 kr 

(-2,05 kr).
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten för
 perioden uppgick till -2,9 Mkr (-2,9 Mkr), och 

kassaflödet före finansiella poster uppgick till -9,6 Mkr 
(-5,8 Mkr).

Väsentliga händelser hela året
•  Imint deltog på CES i Las Vegas och på Mobile 

World Congress i Barcelona.
•  Personaltillväxt med huvudsakligen ytterligare 

mjukvaruutvecklare till Uppsalakontoret.
•  Flytt till större och mer ändamålsenliga lokaler i 

centrala Uppsala i maj 2015.
•  Private placement emission i juni 2015, som 

inbringade 10,7 mkr efter emissionsutgifter och som 
tillförde bolaget cirka 80 nya ägare och 1 600 000 
aktier.

•  Initierades incitamentsprogram för personalen i form
 av två optionsprogram, innefattande totalt 373 000
 aktier vid utnyttjande.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
•  Produktchef rekryteras som börjar i mars 2016.
•  Teknikchefen Simon Mika lämnar bolaget.
•  Rekrytering av personal i Kina.
•  Katarina Bonde knyts till styrelsen som rådgivare.
•  Ledningens teckningsoptioner har lösts och aktiekapitalet har ökat med 192 tkr och tillfört kapital till 

bolaget med 250 tkr.
•  En del av personalens teckningsoptioner har lösts in och aktiekapitalet ökat med 85,3 tkr och tillfört 

kapital till bolaget med 1 109 tkr.
• Deltog i februari 2016 som utställare på Mobile World Congress i Barcelona.
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VD har ordet

2015 VAR ETT HÄNDELSERNAS och förändring-
arnas år för Imint. De stora förändringarna inleddes 
egentligen redan 2014 då vi på allvar bestämde oss för 
att omrikta verksamheten mot den växande  markna-
den för mobil video i allmänhet, och marknaden för 
smartphones i synnerhet. Under 2015 skärptes det 
fokuset ytterligare, allt eftersom marknadens signa-
ler, slutkundernas behov av bättre videoinspelning, 
och initiala kundkontakter alla förstärkte bilden av 
en stor potential. Redan tidigt under 2015 insåg vi 
behovet av ökad finansiering för att förkorta tiden för 
produktlanseringar till marknaden. Detta ledde till en 
private placement emission under sommaren som efter 
emissionsutgifter inbringade drygt 10,7 mkr, och en 
spridningsemission mot slutet av 2015 inför notering 
på Aktietorget vilket fyllde kassan med ytterligare cirka 
17,5 mkr efter emissionsutgifter.

Det var mycket glädjande att notera ett stort intresse 
för vårt bolag på aktiemarknaden, och spridnings- 
emissionen övertecknades mer än sju gånger. Med kassan 
påfylld finns bättre förutsättningar för att under 2016 
fortsätta expansionen på många fronter. Utmaningar 
saknas inte, och vi kommer – i enlighet med vår plan 
i emissionsmemorandumet – framförallt fortsätta för-
stärka organisationen med tyngdpunkt på mer seniora 
nyckelpersoner och kapacitet för försäljning, både på 
kontoret i Uppsala och utomlands. Redan under 2015 
har vi förstärkt personalstyrkan inom produktutveckling.  

Kamerafunktionalitet fortsätter att vara viktigt 
ur konkurrenssynpunkt för smartphonetillverkare, 
och tyngdpunkten har också glidit från hög kvalitet i 
stillbilder, till bättre video.  I det korta perspektivet är 
vårt fokus integration av vår mjukvaruteknik Vidhance 
i smartphones, för att förbättra användarens upplevelse 
vid filminspelning. Vi utvecklar även nya funktioner 
som Live Autozoom, en funktion som fått mycket upp-
märksamhet, och vi accelererar nu utvecklingsarbetet.

Vidhance är det varumärke som vi lanserar på den 
internationella kundmarknaden och Imint får en något 
mer nedtonad plats. Det återspeglas bland annat i våra två 
hemsidor; med imint.se på svenska, och vidhance.com på 
engelska. Vidhance är en bred teknikplattform och är rakt 
igenom mjukvara, vilket kan ge oss goda marginaler när 
volymerna stiger.

Den första funktionen för konsumentelektronik är 
videostabilisering, där vi har en konkurrenskraftig lösning 
för Android-enheter. Apple öppnade branschens ögon 
för vikten av mjuk och stabil videoinspelning i och med 
lanseringen av iPhone 6 och ”Cinematic video stabiliza-
tion”, och med viss stolthet törs jag säga att vi erbjuder en 
i många avseenden konkurrenskraftig lösning  – tillgänglig 
för det stora antalet Android-tillverkare som konkurrerar 
med Apple. 

Vi fokuserar främst på den asiatiska marknaden, 
inte minst Kina som blivit en ledande nation inte bara 
för produktion utan även för design och utveckling av 
smartphones – med nio av världens tolv största smartpho-
netillverkare. Många stora varumärken är relativt okända 
för oss i väst – Huawei har börjat bli ett välkänt konsu-
mentmärke här i Sverige, men få har hört talas om till 
exempel Xiaomi, Oppo och Vivo – där alla sålde väl över 
10 miljoner telefoner – bara i fjärde kvartalet 2015. I Kina 
bygger vi nu upp en lokal verksamhet med försäljning och 
fältsupport, och vi säkerställer bra ingenjörskompetens vid 
huvudkontoret i Uppsala med svensk-kinesisk personal. 
Vi har sedan tidigare en samarbetspartner i Sydkorea och 
med stöd av vår agent i Asien bearbetas även andra länder 
i Asien. 

Jag ser med tillförsikt på 2016 med det team och 
de produkter vi byggt upp och de möjligheter vi ser i 
marknaden.

 
Uppsala i februari 2016

Andreas Lifvendahl, vd
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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 mjukvaruut-
vecklingsmetodik får Bolaget snabbt fram nya produkter 
och funktioner. Bolagets passion att utveckla smarta och 
effektiva produkter och lösningar hjälper kunderna att nå 
större affärsframgång.

Vision
Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag 
vars vision är att inta en världsledande position för att 
analysera, optimera och förbättra video i realtid, direkt i 
kameran i till exempel i live-strömmar eller i andra tidskri-
tiska sammanhang, för att skapa mervärde åt konsument- 
och industrimarknaden.

Marknad
Bolagets verksamhet är idag huvudsakligen fokuserad på 
affärsområdet Vidhance Mobile för att nå ut till den stora 
marknaden för smartphones samt till globala sociala medie- 
och appföretag. Marknaden för smarta mobiltelefoner 
(smartphones) är den största av alla produktkategorier inom 
konsumentelektronik idag. 2015 beräknas antalet sålda 
smartphones i världen överstiga 1,4 miljarder enheter och 
2018 förväntas det säljas 1,9 miljarder smartphones.

Bolagets teknologi har sålts till flera ledande internatio-
nella bolag inom spaning med obemannade flygfarkoster, 
UAV. Imints teknik har även integrerats och sålts till andra 
krävande industriella applikationer på så skilda marknader 
som t.ex. militära undervattensfarkoster och flygtrafikled-
ning.

Affärsmodell
Imint har en affärsmodell där Vidhance Mobile i huvudsak 
säljs direkt till Bolagets slutkunder utan några mellanhän-
der. Affärsmodellen mot smartphonetillverkarna bygger i 
första hand på en licensavgift per enhet, som är en etablerad 
modell mellan tillverkarna och dess underleverantörer. Priset 
per enhet förväntas variera beroende på förväntad försälj-
ningsvolym. 

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 potentiella licensintäkter och 
skydda Bolaget och dess kunder mot intrångsanspråk från 
andra företag. Bolagets övergripande patentstrategi går ut 
på att främst söka patent som baseras på innovationer inom 
Vidhance Mobile och Vidhance. 

I M I N T  I M AG E  I N T E L L I G E N C E  A B  ( P U B L . )  –  B O K S LU T S KO M M U N I K É  20155



Finansiell utveckling januari–december

Omsättning, kostnader, resultat och kassaflöde 

Oktober-december

Nettoomsättning
Bolagets omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till
0 tkr (173 tkr).

Kostnader
Rörelsekostnaderna under fjärde kvartalet uppgick till
5 566 tkr (2 288 tkr), fördelat på övriga externa kostnader 
2 547 tkr (915 tkr), personalkostnader 2 584 tkr (1 023 
tkr) och Avskrivningar 435 tkr (350 tkr). Bland de externa 
kostnaderna ingår avsättning för en tvistig skuld avseende 
provision till en konsult.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster och efter skatt blev
-3 486 tkr (943 tkr) eller -0,61 kr (-0,25 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet för kvartalet uppgick till 14 106 tkr (-464 tkr) 
eller 2,45 kr (-0,12 kr) per aktie. Kassaflödet från den lö-
pande verksamheten uppgick till -1 347 tkr (3 572 tkr) eller 
-0,23 kr ( -0,94 kr) per aktie, och kassaflödet före finansiella 
poster uppgick till -3 457 tkr (-4,722 tkr) eller -0,60 kr 
(-1,24 kr) per aktie. IMINTs likviditet vid periodens slut 
uppgick till 20 772 tkr (1 182 tkr). Styrelsen gör bedöm-
ningen att bolagets nuvarande likviditet är tillräcklig för att 
finansiera de planer som finns för 2016.

Investeringar
Under kvartalet har IMINT investerat 2 110 tkr (1 161 tkr) 
i utveckling.

Eget kapital
Eget kapital i IMINT uppgick vid bokslutsperiodens slut 
till 27 822 tkr (4 237 tkr) eller 3,62 kr (1,12 kr) per aktie. 
Soliditeten per 2015-12-31 var 88 % (61%).

Januari-december

Nettoomsättning
Bolagets omsättning för perioden uppgick till 8 tkr  
(434 tkr).

Kostnader
Kostnaderna under perioden uppgick till 14 186 tkr  
(6 959 tkr), fördelat på övriga externa kostnader 4 980 tkr 

(2 195 tkr), personalkostnader 7 165 tkr (2 936 tkr) och 
avskrivningar 2 041 tkr (1 828 tkr).

Resultat
Resultatet efter finansiella poster blev under perioden
-7 844 tkr (- 3 687 tkr) eller -1,76 kr (-2,05 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet för perioden uppgick till 19 590 tkr (970 tkr) 
eller 4,39 kr (0,54 kr) per aktie. Kassaflödet från den löpan-
de verksamheten uppgick till -2 942 tkr (-2 900 tkr) eller 
-0,66 kr (-1,61 kr) per aktie, och kassaflödet före finansiella 
poster uppgick till -9 639 tkr (-5 752 tkr) eller -2,16 kr 
(-3,20 kr) per aktie. IMINTs likviditet vid periodens slut 
uppgick till 20 772 tkr (1 182 tkr). 

Investeringar
Under perioden har IMINT investerat 6 509 tkr  
(2 852 tkr) i utveckling, och 188 tkr (0 tkr) i materiella 
anläggningstillgångar.

Eget kapital
Eget kapital i IMINT uppgick vid bokslutsperiodens
slut till 27 822 tkr (4 237 tkr) eller 3,62 kr (1,12 kr) per 
aktie. Soliditeten per 2015-12-31 var 88 % (61%).

Skattemässiga underskott
IMINTs nuvarande verksamhet förväntas initialt inne-
bära 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 underskotten, varför uppskjuten skattefor-
dran ej har redovisats. Vid en försäljning eller utlicen-
siering av en produkt förväntas vinster kunna redovisas 
vilka f n bedöms kunna komma att skattemässigt 
avräknas mot tidigare års skattemässiga underskott vil-
ket skulle komma att innebära en låg skattebelastning 
för Bolaget när ett projekt säljs eller produkter kom-
mer ut på en kommersiell marknad. De skattemässiga 
underskotten i IMINT uppgår till 13 765 tkr per sista 
december 2015.

Personal
Antalet anställda i bolaget vid kvartalets utgång uppgick 
till 15 (4 ) varav 1 ( 0 ) på konsultbasis.
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Övrigt
Bolaget har sedan tidigare avtal med extern konsult som 
kan innebära att förmedlingsprovision kan komma
att utgå vid en eventuell försäljning av bolagets aktier.

Bolaget
Bolagets associationsform ar aktiebolag och regleras av
aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i
Uppsala.

Aktiekapital
IMINTs aktiekapital uppgick per den 2015-12-31 till
7 695 500 kronor fördelat på 7 695 500 utestående aktier.
Ledningen har löst 192 000 teckningsoptioner i bolaget
under februari månad 2016 vilket lett till att aktiekapitalet
ökat till 7 887 500 och bolaget tillförts 249 600 kr i kapi-
tal. Under februari månad har även en del av personalen 
löst teckningsoptioner motsvarande 85 300 aktier, vilket 
tillförde 1 109 000 kr i kapital till bolaget.

Aktien
IMINTs aktie är listad på Aktietorget under kortnamnet
IMINT. Aktien har ISIN-kod SE0007692124. Bolaget
hade per den 31 december 2015 cirka 3 200 aktieägare.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
IMINT är genom sin verksamhet exponerat för risker och
osäkerhetsfaktorer. Information om bolagets risker och osä-
kerhetsfaktorer återfinns på sidorna 8–9 i memorandumet
som upprättades i samband med introduktionen på Aktie-
torget, vilket finns tillgängligt på Aktietorget, http://www.
aktietorget.se/pressdocs/imintimageintelligence/documents/
imint_memorandum_20151102_final.pdf.

Optionsprogram
IMINT har 373 000 utestående teckningsoptioner riktat 
till personalen på bolaget i två olika program. Marknads-
värdering av programmen har skett med Black & Scholes 
modell för värdering av optioner. Varje teckningsoption 
i program 1 ger innehavarna rätt att senast den 12 maj 
2016 teckna 262 000 aktier i IMINT för 15 kronor.

Program två ger innehavarna rätt att teckna 111 000 
aktier till en kurs om 9,50 per aktie före utgången av  
12 juli 2018. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas for 
teckning av 373 000 aktier skulle de nya aktierna, baserat 
på nuvarande antal utestående aktier, utgöra 4,7 procent av 
aktiekapitalet i IMINT. Aktiernas kvotvärde är 1 krona.

Antalet aktier i IMINT har ökat med 85 300 under 
februari 2016 genom lösen av en del av dessa teckningsop-
tioner. Efter inlösen innehar personalen 287 700 optioner.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/imintimageintelligence/documents/imint_memorandum_20151102_final.pdf
http://www.aktietorget.se/pressdocs/imintimageintelligence/documents/imint_memorandum_20151102_final.pdf
http://www.aktietorget.se/pressdocs/imintimageintelligence/documents/imint_memorandum_20151102_final.pdf


FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 

IMINT Image Intelligence AB 1 okt–31 dec 1 jan–31 dec

tkr (om ej annat anges) 2015 2014 2015 2014

Nettoomsättning 0 173 8 434

Rörelsens kostnader -5 566 -2 288 -14 186 -6 959

Rörelseresultat -3 434 -939 -7 645 -3 655

Resultat efter finansiella poster -3 486 -943 -7 844 -3 687

Resultat efter skatt -3 486 -943 -7 844 -3 687

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 347 -3 572 -2 942 -2 900

Nettokassaflöde före finansiella poster -3 457 -4 722 -9 639 -5 752

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 563 4 258 29 229 6 722

Resultat per aktie, kr -0,61 -0,25 -1,76 -2,05

Likvida medel per balansdagen 20 772 1 182 20 772 1 182

Nyckeltal 1 okt–31 dec 1 jan–31 dec

2015 2014 2015 2014

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg

Soliditet 88% 61% 88% 61%

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 0 -11 188 0

Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar 2 110 1 161 6 509 2 852

Antal anställda vid periodens slut 16 4 16 4

Resultat per aktie, före utspädning, kr -0,61 -0,25 -1,76 -2,05

Resultat per aktie, efter utspädning, kr -0,61 -0,25 -1,76 -2,05

Eget kapital per aktie, kr 3,62 1,12 3,62 1,12

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,23 -0,94 -0,66 -1,61

Nettokassaflöde före finansiella poster per aktie, kr -0,60 -1,24 -2,16 -3,20

Kassaflöde per aktie, kr 2,45 -0,12 4,39 0,54
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RESULTATRÄKNING

IMINT Image Intelligence AB 1 okt–31 dec 1 jan–31 dec

tkr (om ej annat anges) 2015 2014 2015 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 173 8 434

Övriga rörelseintäkter 22 15 24 18

Aktiverat arbete för egen räkning 2 110 1 161 6 509 2 852

Bruttoresultat 2 132 1 349 6 541 3 304

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader -2 547 -915 -4 980 -2 195

Personalkostnader -2 584 -1 023 -7 165 -2 936

Avskrivningar och nedskrivningar -435 -350 -2 041 -1 828

Summa rörelsens kostnader -5 566 -2 288 -14 186 -6 959

Rörelseresultat -3 434 -939 -7 645 -3 655

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 1

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -53 -4 -200 -32

Finansnetto -52 -4 -199 -32

Resultat efter finansiella poster -3 486 -943 -7 844 -3 687

Skatt på årets resultat – – – –

Periodens resultat -3 486 -943 -7 844 -3 687

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning 5 753 3 796 4 458 1 800

Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning 6 318 3 988 5 023 1 992

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,61 -0,25 -1,76 -2,05
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BALANSRÄKNING

IMINT Image Intelligence AB 31 dec

tkr (om ej annat anges) 2015 2014

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella, balanserade utvecklingsutgifter 9 785 5 287

Materiella anläggningstillgångar 162 3

Summa anläggningstillgångar 9 947 5 290

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och andra fordringar 862 478

Likvida medel 20 772 1 182

Summa omsättningstillgångar 21 634 1 660

TOTALA TILLGÅNGAR 31 581 6 950

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 7 696 3 795

Fritt eget kapital 20 126 442

Summa eget kapital 27 822 4 237

Avsättningar och skulder

Långfristiga skulder 279 1 679

Kortfristiga skulder 3 480 1 034

Summa avsättningar och skulder 3 759 2 713

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 581 6 950
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

IMINT Image Intelligence AB

tkr (om ej annat anges) 2015 tkr (om ej annat anges) 2014

Ingående balans 2015-01-01 4 237 Ingående balans 2014-01-01 2 374

Resultat för kvartal 1 -1 174 Nyemission 1 136

Utgående balans 2015-03-31 3 063 Resultat för kvartal 1 -952

Nyemission 12 000 Utgående balans 2014-03-31 2 558

nyemissionsutgifter -1 333 Nyemission 1 368

Resultat för kvartal 2 -1 440 Resultat för kvartal 2 -982

Utgående balans 2015-06-30 12 290 Utgående balans 2014-06-30 2 944

Resultat för kvartal 3 -1 744 Resultat för kvartal 3 -810

Utgående balans 2015-09-30 10 546 Nyemission 3 046

Nyemission 23 000 Utgående balans 2014-09-30 5 180

Erhållna optionspremier 104 Resultat för kvartal 4 -943

nyemissionsutgifter -2 342 Utgående balans 2014-12-31 4 237

Resultat för kvartal 4 -3 486

Utgående balans 2015-12-31 27 822
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KASSAFLÖDESANALYS

IMINT Image Intelligence AB 1 okt–31 dec 1 jan–31 dec

tkr (om ej annat anges) 2015 2014 2015 2014

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -3 486 -943 -7 844 -3 687

Avskrivningar 435 350 2 041 1 828

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar i rörelsekapitalet

-3 051 -593 -5 803 -1 859

Förändringar i rörelsekapitalet 1 704 -2 979 2 861 -1 041

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 347 -3 572 -2 942 -2 900

Investeringsverksamheten

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar 0 11 -188 -

Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar -2 110 -1 161 -6 509 -2 852

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 110 -1 150 -6 697 -2 852

Nettokassaflöde före finansiella poster -3 457 -4 722 -9 639 -5 752

Finansieringsverksamheten

Nyemission 17 563 3 047 28 229 5 551

Nyupptagna lån 0 1 211 1 000 1 171

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 563 4 258 29 229 6 722

PERIODENS KASSAFLÖDE 14 106 -464 19 590 970

Likvida medel vid periodens början 6 666 1 646 1 182 212

Likvida medel vid periodens slut 20 772 1 182 20 772 1 182
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Redovisningsprinciper och noter

Not 1: Redovisningsprinciper
För bolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) samt 
uttalanden och allmänna råd enligt BFNAR 2012:1,  
s k K3, tillämpats.

Not 2: Transaktioner med närstående
Tidigare ordf i bolaget har fakturerat konsulttjänster 
utöver styrelsearvode om 47 tkr.
 
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 

 

Utdelning:
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för 
verksamhetsåret 2015. Årsredovisningen kommer att 
finnas tillgänglig för aktieägarna på bolagets kontor den 
28 april 2016.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
denna bokslutskommuniké ger en rättvisande bild 
av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
bolaget står inför.  Denna bokslutskommuniké har 
granskats av bolagets revisor.

Uppsala 2016-02-29

Styrelsen

 

Valberedning:
Imints valberedning ska, i enlighet med 
stämmobeslut, bestå av representanter för de tre 
största ägarna. De ägare som accepterat att ingå i 
valberedningen har till representanter utsett Björn 
Berg, PÄAB, Anna Söderholm Almi Invest Östra 
Mellansverige AB ,och Mateo Santurio, Uppsala 
Universitet Holding AB. I valberedningen ingår 
också styrelsens ordförande, Gösta Franzén.

Kommande information 
2016-05-30 Årsstämma 2016
2016-05-27 Delårsrapport första kvartalet
 
För ytterligare information,  
kontakta gärna: 
Andreas Lifvendahl, vd: 070-516 78 02
Postadress: S:t Larsgatan 5, 2 tr 753 11 
Uppsala, Sverige

www.imint.se
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