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Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB
1 januari – 31 mars 2017
Första kvartalet, 1 januari-31 mars 2017

Väsentliga händelser 1 januari -31 mars 2017

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2,0
Mkr (0,0 Mkr)
• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till
8,4 Mkr (4,7 Mkr)
• Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick
till –2,3 Mkr (-2,6 Mkr)
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,26
kr (-0,33 kr)
• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för
kvartalet uppgick till –4,3 Mkr (-3,1 Mkr)
• Eget kapital per den 31 mars 2017 uppgick till
67,0 Mkr (27,4 Mkr)
• Likvida medel per den 31 mars 2017 uppgick till
48,8 Mkr (20,9 Mkr)

• Ett utvecklingsavtal med Samsung Electronics
Company Ltd. tecknades i januari. Avtalet
innebär en anpassning av Imints mjukvara
Vidhance till ett nytt produktområde inom
konsumentelektronik.
• Imint kunde i januari bekräfta att bolagets
lösning för videostabilisering finns med i
Huawei's smartphone modell Mate 9.
• I februari, medverkade Imint på Mobile World
Congress och visade där marknadsledande
videostabilisering och Live Auto Zoom.
• Ett flerårigt licens- och samarbetsavtal tecknades
i februari med Wiko SAS, ett franskt smartphonebolag. Wiko kommer att lansera två modeller
med Vidhance, Wim och Wim Lite, under kvartal
2, 2017.
• BQ, den spanska smartphonetillverkaren har
lanserat två modeller med Vidhance
Videostabilisering, Aquarius X och Aquarius X
Pro.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
•
•

I början av april tecknades ett tre-årigt licens- och supportavtal med Sharp Corporation från Japan.
Avtalet ger Sharp rätten att inkludera Vidhance videostabilisering i kommande smartphones.
Jan Nyrén har anställts som marknadsdirektör och tillträder tjänsten i början på maj 2017.
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VD har ordet

Under det första kvartalet i år passerades viktiga
milstolpar för Imint. Den viktigaste är att vår Vidhance
mjukvara för videostabilisering finns med i Huawei’s
flaggskeppsprodukt Mate 9. Inom branschen innebär
det en kvalitetsstämpel för vår teknik och leveransförmåga vilket gynnat många av våra andra kundsamtal. Tillsammans med utvecklingsavtalet med
Samsung så innebär det att vi nu tagit en position där
vi får uppträda på de större scenerna.
Konkurrensen är fortsatt mycket hård mellan smartphone tillverkare och mellan underleverantörer. Både
försäljningsarbete och produktutveckling måste
ständigt ligga på en hög nivå.
För oss är Mobile World Congress i Barcelona en
återkommande och viktig begivenhet under första
kvartalet. Detta år öppnades veckan med att franska
smartphonetillverkaren Wiko Mobile lanserade två
nya produkter, Wim och Wim Lite, där Vidhance fick
en framträdande plats i marknadsföringen. Värt att
notera är att samarbetet med Wiko sträcker sig
bortom videostabilisering, vilket är en viktig del i våra
planer.
Den 18 april kunde vi meddela att vi lagt till Foxconnägda Sharp till kundlistan. Det är väldigt tillfredsställande att vi lyckats få vår första japanska kund.

Vi fortsätter att stadigt växa organisationen och ser
behov av forskningsnära och kundnära ingenjörer
samt fältpersonal för försäljning och support. En
viktig rekrytering utgörs av Jan Nyrén som marknadsdirektör, som med produktledning och strategisk
marknadsföring på meritlistan, kommer att
accelerera positioneringen av Vidhance.
Vår produktutveckling går framåt och även om varje
kundsamarbete är unikt, så använder vi oftast vår
videostabiliseringslösning för pilotprojekt och för att
bygga relation och teknisk plattform med kunden.
På denna plattform kan nya funktioner läggas till,
antingen mindre features nära kopplat till
stabilisering eller mer omfattande som Live Auto
Zoom. Tilläggsfunktioner och kontinuerliga
förbättringar är också en viktig del för framtida
lönsamhet.
Vår finansiella ställning fortsätter att utvecklas i
positiv riktning med ökade intäkter, förbättrat
resultat och en god likviditet. Sammantaget så har
2017 startat väl och vi ser med tillförsikt fram emot
att kunna passera ytterligare milstolpar under året.

Uppsala i april 2017
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 världsledande
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 mobiltelefoner (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 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 närliggande lösningar.
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Finansiell utveckling
Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2017
Nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990
tkr (0 tkr).
Kostnader
Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 8
351 tkr (4 666 tkr), fördelat på övriga externa
kostnader 3 457 tkr (1 845 tkr), personalkostnader
3 721 tkr (2 418 tkr) och avskrivningar 1 174 tkr
(403 tkr).
Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultat
efter skatt för perioden blev –2 339 tkr
(-2 612 tkr), eller -0,26 kr (-0,33 kr) per aktie.
Kassaflöde och likviditet
Periodens kassaflöde uppgick till -4 099 tkr (110
tkr) eller -0,46 kr (0,01 kr) per aktie. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till -283
tkr (-1 048 tkr), eller -0,03 kr (-0,13 kr) per aktie
och kassaflödet efter investeringsverksamheten
uppgick till -4 332 tkr (-3 104 tkr) eller -0,49 kr
(-0,40 kr) per aktie. IMINT:s likviditet var vid
periodens slut 48 826 tkr (20 882 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 45 tkr (0 tkr)
i materiella anläggningstillgångar och 4 004 tkr (2
055 tkr) i utveckling.
Eget kapital
Eget kapital i IMINT uppgick vid periodens slut till
67 011 tkr (27 423 tkr) eller 7,58 kr (3,41 kr) per
aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget
kapital uppgår till 13 474 tkr (0 tkr). Soliditeten var
vid periodens slut 89% (83%).

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.
De skattemässiga underskotten i IMINT beräknas
per den 31 mars 2017 uppgå till 20 288 tkr.
Personal
Antalet anställda i bolaget vid kvartalets utgång
uppgick till 27 (17) varav 3 (1) 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 8 837 277 kronor
fördelat på 8 837 277 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
mars 2017 ca 4 000 aktieägare.
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Optionsprogram
IMINT har 441 000 utestående teckningsoptioner
riktat till personalen på bolaget i tre olika program
där alla optioner i program ett har lösts.
I program två 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 i program två löses
kommer utspädningseffekten att bli ca 0,5%.
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
tre, 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.
Inom ramen för optionsprogram 2 har 41 000
optioner emitterats till övrig personal och inom
ramen för personaloptionsprogram 3 har 90 000
tecknats av företagsledningen och 210 000 av
övrig personal. 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.
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG

7

IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB (PUBL.) – DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2017

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
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.

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 2017-04-28

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.

Styrelsen

Kommande information
2017-05-08 Årsstämma 2017, Uppsala
2017-08-22 Delårsrapport för kvartal 2, 2017
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

