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Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB
1 januari – 31 mars 2018
Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2018

Väsentliga händelser 1 januari - 31 mars 2018

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 6,4
Mkr (2,0 Mkr)
• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till
11,8 Mkr (8,4 Mkr)
• Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick
till -2,1 Mkr (-2,3 Mkr)
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,24
kr (-0,26 kr)
• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för
kvartalet uppgick till –2,8 Mkr (-4,3 Mkr)
• Eget kapital per den 31 mars 2018 uppgick till
61,3 Mkr (67,0 Mkr)
• Likvida medel per den 31 mars 2018 uppgick till
36,9 Mkr (48,8 Mkr)

• Den 17 januari 2018 tecknade Imint ett treårigt
licensavtal med kinesiska Xiaomi gällande videostabilisering. Xiaomi är den fjärde största mobiltelefontillverkaren 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.
• Den 26 februari 2018 lanserade Bolaget en ny
version av Vidhance Videostabilisering och
meddelade att tester påvisade att Vidhance har
en bättre stabiliseringslösning än Google Pixel 2,
som av många anses vara den bästa telefonen då
den erhållit bäst i test.
• Den 9 mars 2018 tecknade Imint ett licensavtal
med kinesiska Blackshark Technologies gällande
videostabilisering.
• Den 21 mars 2018 tecknade Imint ett
utvecklingsavtal med ett turkiskt mobiltelefonbolag.

Väsentliga händelser efter periodens slut
•

8,0

Den 16 maj utökade Imint samarbetet med
Sharp genom att teckna ett tilläggsavtal till
licensavtalet från april 2017. Avtalet ger Sharp
möjlighet att använda fler komponenter från
produktplattformen Vidhance.
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VD har ordet

Under kvartalet har vi vunnit ett par viktiga kontrakt.
Särskilt inspirerande är vår affär med kinesiska
Xiaomi, idag den fjärde största smartphonetillverkaren i världen och den som växer mest av alla. I
ett första skede så levererar vi Vidhance Video
Stabilization, med förhoppningen om att genom ett
fortsatt nära samarbete erbjuda fler lösningar.
Andra glädjande affärer är vårt kontrakt med Fujitsu
som innehåller många olika funktioner, inte bara vår
videostabilisering. Ytterligare en intressant kund som
valt vår stabiliseringslösning är Black Shark från Kina.
De väljer att satsa på en smartphone anpassad för
spelmarknaden, riktad till den yngre generationen.
Imint har nu 8 licensavtal med smartphonetillverkare i
Kina, Japan och Europa. Vidhance har integrerats i
mer än 20-talet modeller och i sammanlagt mer än 40
miljoner smartphones sedan den första modellen
med Vidhance lanserades i kvartal 4 2016.
För oss är Mobile World Congress i Barcelona en
återkommande och viktig begivenhet under första
kvartalet. Under årets upplaga träffade vi fler kunder
och partners än tidigare år, vilket öppnat upp många
affärsmöjligheter. Det märks tydligt att vi har byggt
upp ett varumärke som är betydligt mer välkänt nu.
Antalet sålda enheter på den globala smartphonemarknaden sjönk med 3% i första kvartalet jämfört
med 2017 och konkurrensen spetsas till ytterligare.
Det innebär att kameran och kreativa videofunktioner
blir ännu viktigare för tillverkarna att attrahera
kunder.

Vi märker ingen avmattning på konkurrensen, men vi
anser fortfarande att vi är i framkant med våra
lösningar. Ett bevis för det, är de jämförelsetester
som vi gör med branschledande telefoner som
Google Pixel 2 och Iphone. En annan bekräftelse på
vår kapacitet, är att Huaweis senaste flaggskepp,
P20, erhållit bästa betyget någonsin för videostabilisering.
Något som ytterligare har bidragit till våra framgångar är ett bättre samarbete med Qualcomm, den
största chipset leverantören inom Smartphonebranschen. Det medför att vi har en bra möjlighet att
fortsätta skapa högkvalitativa lösningar framledes.
I slutet av kvartalet var vi 34 anställda i bolaget
inklusive konsulter och vi har under de senaste två
kvartalen legat stabilt på den nivån. Omsättningen
ökade med 220% jämfört med kvartal 1 2017 och var
något lägre än i kvartal 4 2017. Detta till följd av att
viktiga högvolymprodukter lanserades av våra kunder
först i slutet av kvartalet. Samtidigt ser vi positiva
effekter av vårt interna förbättringsarbete, vilket
medfört att kostnaderna stabiliserats. I kombination
med en bra likviditet, möjliggör det en fortsatt
fokuserad satsning på tillväxt.
Sammanfattningsvis har 2018 startat väl och vi ser
med tillförsikt fram emot att kunna fortsätta att
bygga ett framgångsrikt företag.
Uppsala i maj 2018
Andreas Lifvendahl, VD
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IMINTs 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.

Under 2017 såldes ca 1,5 miljarder enheter och
2020 förväntas det säljas 1,7 miljarder smartphones. Industrin mognar fort och 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
Vision
bär med oss blir en allt bättre videokamera samt
Imints vision är att inta en världsledande position
hur vi allt mer vill konsumera video i mobila
inom analys, optimering och förbättring av bild, video enheter. Framför allt är det digital- och sociala
och sensordata. Inom marknadssegmentet för
media som kopplar ihop en snabbt växande volym
konsumentelektronik, som bedrivs under varumärket av video med en lika snabbt växande marknad för
Vidhance, är visionen att förenkla och skapa en kreativ mobilt videotittande. Med smarta algoritmer kan
och angenäm upplevelse för slutanvändare som filmImint ytterligare förbättra hur konsumenter kan
skapare. På den industriella marknaden är Imints
producera allt mer intressant och engagerande
vision att med smart sensor- och bildanalys öka både
videoinnehåll.
maskiners och människors möjlighet att säkert och
snabbt orientera sig och därmed stödja korrekt
Marknad - Industriapplikationer
beslutsfattande.
Vi tror att kameran inom några år kommer vara
allestädes och finnas med som en viktig
Marknad - affärsområdet Vidhance
komponent i en rad nya applikationer, både inom
Bolagets verksamhet är idag huvudsakligen fokuserad konsument-produkter samt så kallade visionpå att nå ut till marknaden för smartphones, vilken
lösningar med industriella tillämpningar. Till
idag är den största av alla produktkategorier inom
exempel inom fordonsindustrin eller som sensorer
i lösningar för sakernas internet.
konsumentelektronik.
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Gemensamt är möjligheten för maskiner att förstå
omvärlden, och utmaningen är att göra den
ackumulerade och enorma mängden data begriplig,
nyttig, och beslutsstödjande.
Imints nuvarande huvudfokus är smartphonesindustrin, men vi utforskar 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.

Affärsmodellen för smartphone-tillverkare bygger
framförallt på licensavgifter för rätt att sälja
telefoner med Vidhance mjukvara inbyggd, men
även på projektavgifter och avgifter för underhåll
och support. Detta är en etablerad modell mellan
tillverkarna och dess leverantörer.
Kunderna inom Vidhance
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. Samtidigt som
fler funktioner inom produktfamiljen har
utvecklats och lanserats, kvarstår videostabilisering som vår kärnprodukt.

Erbjudande
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. Imint jobbar även
aktivt med att anpassa vår teknologiplattform och vårt
produkterbjudande för att kunna bredda erbjudandet Patentstrategi
även till övriga segment för mobiltelefoner.
Imint arbetar med en aktiv patentstrategi som
bygger på att noga följa marknaden för att
Vi förutsätter att den snabba tekniska utvecklingen
utvärdera nya möjligheter för patent. Strategin
fortsätter, inte minst inom den underliggande hårdsyftar till att säkerställa rätten till den egna
varan, såsom processor- och kameramoduler. Det
tekniken, att skapa värde för framtida affärer, öka
möjliggör bättre och skarpare fotografering och nya
Bolagets konkurrenskraft, skapa förutsättningar
innovativa lösningar för video.
för högre marginaler, motverka kopiering, erhålla
licensintäkter och skydda Bolaget och dess kunder
Imint har en affärsmodell där produktfamiljen
mot intrångsanspråk från andra företag. Imints
Vidhance och tillhörande tjänster och support i huvud- patentstrategi går ut på att främst söka patent på
sak säljs direkt till smartphonetillverkare utan några
koncept- och systemnivå, då för detaljerade
mellanhänder.
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 2018
Nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 6 372
tkr (1 990 tkr).
Kostnader
Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 11
775 tkr (8 351 tkr), fördelat på övriga externa
kostnader 4 524 tkr (3 457 tkr), personalkostnader
4 948 tkr (3 721 tkr) och avskrivningar 2 303 tkr
(1 174 tkr).
Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultat
efter skatt för perioden blev –2 143 tkr
(-2 339 tkr), eller -0,24 kr (-0,26 kr) per aktie.
Kassaflöde och likviditet
Periodens kassaflöde uppgick till -2 623 tkr (-4 099
tkr) eller -0,30 kr (-0,46 kr) per aktie. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till 618
tkr (-283 tkr), eller 0,07 kr (-0,03 kr) per aktie och
kassaflödet efter investeringsverksamheten
uppgick till -2 808 tkr (-4 332 tkr) eller -0,32 kr
(-0,49 kr) per aktie. IMINT:s likviditet var vid
periodens slut 36 934 tkr (48 826 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 57 tkr (45
tkr) i materiella anläggningstillgångar och 3 364 tkr
(4 004 tkr) i immateriella anläggningstillgångar.
Eget kapital
Eget kapital i IMINT uppgick vid periodens slut till
61 321 tkr (67 011 tkr) eller 6,92 kr (7,58 kr) per
aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget
kapital uppgår till 21 171 tkr (13 474 tkr).
Soliditeten var vid periodens slut 84% (89%).

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 31 mars 2018 uppgick de skattemässiga
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
mars 2018 ca 4 400 aktieägare. De 10 största
ägarna per den 31 mars 2018 anges nedan.
Namn
Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkring
Hans Thomsen
Öjvind Norberg
Andreas Lifvendahl
Uppsala Universitet Holding AB
ALMI
Peter Ekerling
Swedbank Försäkring
Violi Consulting AB

Innehav
11,35%
3,85%
3,35%
2,82%
1,77%
1,76%
1,62%
1,22%
1,21%
1,14%
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Optionsprogram
IMINT har 863 000 utestående teckningsoptioner
riktat till personalen på bolaget i fyra olika
program.
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.

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

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 2017. Dessa överensstämmer
med de risker bolaget identifierar idag.

2015, prog. II

2016, prog. III

111 000
111 000

400 000
400 000

111 000
-88 000
23 000

400 000

9,50

87,95

2018-06-12

2019-05-30

400 000
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG
IMINT Image Intelligence AB
tkr (om ej annat anges)

1 jan-31 mar

1 jan-31
dec

2018

2017

2017

Nettoomsättning

6 372

1 990

18 628

Aktiverat arbetet för egen räkning

3 369

4 004

13 829

-11 775

-8 351

-39 625

Rörelseresultat

-2 035

-2 356

-7 168

Resultat efter finansiella poster

-2 143

-2 339

-7 292

Resultat efter skatt

-2 143

-2 339

-7 292

Nettokassaflöde efter investeringar

-2 808

-4 332

-14 612

185

233

1 244

Likvida medel på balansdagen

36 934

48 826

39 557

Eget kapital på balansdagen

61 321

67 011

63 189

Rörelsens kostnader

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyckeltal

1 jan-31 mar

1 jan-31
dec

2018

2017

2017

Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

neg

Avkastning på sysselsatt kapital, %

neg

neg

neg

84%

89%

85%

57

45

115

3 369

4 004

13 829

34

27

34

-0,24

-0,26

-0,82

Eget kapital per aktie, kr

6,92

7,58

7,14

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie,
kr

0,07

-0,03

-0,08

Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr

-0,32

-0,49

-1,65

Kassaflöde per aktie, kr

-0,30

-0,46

-1,51

Soliditet
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
Nettoinvesteringar i immateriella
anläggningstillgångar
Antal anställda vid periodens slut
Resultat per aktie, kr
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RESULTATRÄKNING
IMINT Image Intelligence AB
tkr (om ej annat anges)

1 jan-31
dec

1 jan-31 mar
2018

2017

2017

6 372

1 990

18 628

0

1

0

Aktiverat arbete för egen räkning

3 369

4 004

13 829

Summa Intäkter

9 740

5 995

32 457

Övriga externa kostnader

-4 524

-3 457

-16 075

Personalkostnader

-4 948

-3 721

-17 409

Avskrivningar

-2 303

-1 174

-6 141

-11 775

-8 351

-39 625

-2 035

-2 356

-7 168

156

62

322

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

-264

-45

-446

Finansnetto

-108

17

-124

-2 143

-2 339

-7 292

-

-

-

-2 143

-2 339

-7 292

8 855

8 837

8 839

9 178

9 178

9 178

Antal aktier utestående på balansdagen, tusental

8 855

8 837

8 855

Resultat per aktie före och efter utspädning

-0,24

-0,26

-0,82

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före
utspädning
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter
utspädning
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BALANSRÄKNING
IMINT Image Intelligence AB
tkr (om ej annat anges)

31 mar

31 dec

2018

2017

2017

27 648

21 668

26 566

229

159

189

50

50

50

27 927

21 877

26 805

8 450

4 183

8 240

Likvida medel

36 934

48 826

39 557

Summa omsättningstillgångar

45 384

53 009

47 797

TOTALA TILLGÅNGAR

73 311

74 886

74 602

8 855

8 837

8 855

Fond för utvecklingsutgifter

21 171

13 474

19 585

Övrigt fritt eget kapital

-2 143

-2 339

42 041

Periodens resultat

33 438

47 039

-7 292

Summa eget kapital

61 321

67 011

63 189

Långfristiga skulder

2 950

3 120

3 000

Kortfristiga skulder

9 040

4 755

8 413

Summa avsättningar och skulder

11 990

7 875

11 413

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

73 311

74 886

74 602

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

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 jan 2017 - 31 mar 2017

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Ansamlad
förlust

Totalt
eget
kapital

Ingående balans 2017-01-01

8 837

10409

90 958

-41 087

69 118

-2 339

-2 339

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

3 065

-3 065

Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Personaloptionsprogram, värde på
anställdas tjänstgöring

233

233

Nyemissionsutgifter
Utgående balans 2017-03-31

8 837

13 474

90 958

-46 259

67 011

IMINT Image Intelligence AB
tkr (om ej annat anges)
1 jan 2018- 31 mar 2018

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Ansamlad
förlust

Totalt
eget
kapital

Ingående balans 2018-01-01

8 855

19 585

91 112

-56 363

63 189

-2 143

-2 143

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

1 586

-1 586

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner
Personaloptionsprogram, värde på
anställdas tjänstgöring

275

275

-59 817

61 321

Nyemissionsutgifter
Utgående balans 2018-03-31

8 855

21 171

91 112
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KASSAFLÖDESANALYS
IMINT Image Intelligence AB
tkr (om ej annat anges)

1 jan-31
dec

1 jan-31 mar
2018

2017

2017

-2 143

-2 339

-7 292

2 303

1 174

6 141

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före
förändringar i rörelsekapitalet

161

-1 165

-1 151

Förändringar i rörelsekapitalet

457

883

483

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

618

-283

-667

-57

-45

-115

-3 369

-4 004

-13 829

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 426

-4 049

-13 944

Kassaflöde efter
investeringsverksamheten

-2 808

-4 332

-14 612

275

233

1 363

0

0

0

Amorteringar på lån

-90

0

-120

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

185

233

1 244

PERIODENS KASSAFLÖDE

-2 623

-4 099

-13 368

Likvida medel vid periodens början

39 557

52 925

52 925

Likvida medel vid periodens slut

36 934

48 826

39 557

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Avskrivningar

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Nyupptagna lån
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Redovisningsprinciper och noter
Not 1: Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké 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 2018-05-22

Not 2: Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har skett
under perioden.

Styrelsen

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.

Kommande information
2018-08-21 Delårsrapport för kvartal 2, 2018
2018-11-20 Delårsrapport för kvartal 3, 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

