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Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB
1 april – 30 juni 2017
Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2017

Väsentliga händelser 1 april - 30 juni 2017

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4,9
Mkr (0,0 Mkr)
• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till
10,4 Mkr (5,0 Mkr)
• Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick
till –2,4 Mkr (-1,8 Mkr)
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,27
kr (-0,22 kr)
• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för
kvartalet uppgick till –5,5 Mkr (-6,5 Mkr)

•

Perioden 1 januari - 30 juni 2017

•
•
•

•
•

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till
6,9 Mkr (0,0 Mkr)
• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till
18,7 Mkr (9,6 Mkr)
• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick
till –4,7 Mkr (-4,4 Mkr)
• Resultat per aktie för perioden uppgick till
-0,53 kr (-0,55 kr)
• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för
perioden uppgick till –9,8 Mkr (-9,6 Mkr)
• Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till
64,9 Mkr (28,1 Mkr)
• Likvida medel per den 30 juni 2017 uppgick till
43,6 Mkr (18,8 Mkr)

I april tecknades ett tre-årigt licens- och
supportavtal med Sharp Corporation.
I början av maj tillträdde Jan Nyrén som
marknadsdirektör.
Årsstämma hölls den 8 maj där samtliga
styrelseledamöter omvaldes.
Årsstämman beslöt att emittera högst 400 000
teckningsoptioner att användas för personaloptionsprogram. Per den 30 juni har inga
optioner ännu tilldelats personalen.
I maj lanserade Sharp sin första smartphone
modell med Vidhance videostabilisering.
Utvecklingsavtal tecknas i början av juni med ett
större kinesiskt bolag avseende videostabilisering.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
•

I augusti tecknade Imint ett licensavtal med ytterligare en kinesisk smartphonetillverkare. Avtalet
gäller Vidhance videostabilisering.
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VD har ordet

Nu har första halvåret passerats och idag presenterar
vi den sjätte delårsrapporten sedan Imint börsnoterades. Det känns som igår, men när jag blickar
tillbaka så har mycket åstadkommits sedan dess. Mest
glädjande är att varje rapport påvisar en positiv
utveckling. Vi fortsätter expandera antalet kunder,
öka intäkterna och investera i duktiga medarbetare
och nya produkter.
Under kvartalet tecknade vi avtal med två nya kunder
gällande videostabilisering. I april skrev vi på ett treårigt licensavtal med Sharp som är vår första japanska
kund. I juni vann vi ett utvecklingsavtal med en ny
kund i Kina. Efter kvartalets slut så har vi tecknat
licensavtal avseende videostabilisering med
ytterligare en ny kund i Kina.
Vidhance videostabilisering finns nu med i 10-talet
olika smartphones från fyra olika kunder. Det franska
smartphonebolaget Wiko har under sommaren släppt
sina modeller Wim och Wim Lite till försäljning, vilka
innehåller Vidhance Live Auto Zoom. Det är mycket
tillfredställande att se att våra innovationer nu finns
på marknaden, ett kvitto på att vi kan och ska bygga
vidare på teknikplattformen Vidhance.
Smartphone marknaden växer fortfarande men i lägre
takt än tidigare. 2016 såldes 1,5 miljarder enheter och
första halvåret 2017 var marknadstillväxten 1,4%.
Marknaden domineras av Samsung och Apple, men
många av de kinesiska leverantörerna växer starkt. Vi
ser en tydlig mognad av marknaden med fortsatt hög
konkurrens, där de ledande aktörerna stärker sitt
grepp. Kameran och kreativa videofunktioner är
fortsatt viktiga för att bygga ett starkt varumärke och
attrahera kunder.

Konkurrensen är fortsatt mycket intensiv för oss
underleverantörer, vilket ställer höga krav på att vi
behåller spetsen inom videostabilisering med en
premiumlösning. Ambitionen är att nå stora volymer
och flertalet kunder med vår videostabiliseringslösning, för att på så sätt ha en konkurrenskraftig
plattform för merförsäljning av nya funktioner.
När det kommer till produktutveckling så lär vi oss
åtskilligt av varje kundsamarbete. Det får värdefull
effekt på vår plattform med nya funktioner, vilket
förstärker relationen med våra kunder. Nu när Live
Auto Zoom är ute på marknaden, så har vi en bättre
bredd i vår portfölj och kan ta nästa steg i att
utveckla nya koncept.
Organisatoriskt så har vi fortsatt att rekrytera i lagom
takt. Vi kommer under kvartal tre att passera 30
anställda. Extra positivt är att vi har rekryterat två
erfarna och kompetenta medarbetare i Kina, vilket är
ett steg mot starkare lokal förankring i Asien. Under
sommaren har vi flyttat in i större och moderna
lokaler i centrala Uppsala, vilket markerar en ny fas
för företaget.
Vår finansiella ställning fortsätter att utvecklas i rätt
riktning med ökade intäkter och en stabil likviditet.
Det ger råg i ryggen att fortsätta bygga ett framgångsrikt företag med fortsatt full fart framåt under
hösten.
Uppsala i augusti 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 ambition 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 såldes mer än 1,5
miljarder enheter globalt 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 smartphonetillverkare 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
Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2017
Nettoomsättning
Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 4 909 tkr
(40 tkr).
Kostnader
Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 10
386 tkr (4 953 tkr), fördelat på övriga externa
kostnader 4 358 tkr (1 573 tkr), personalkostnader
4 641 tkr (2 882 tkr) och avskrivningar 1 387 tkr
(498 tkr).
Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultat
efter skatt för kvartalet blev –2 367 tkr
(-1 792 tkr), eller -0,27 kr (-0,22 kr) per aktie.

Kassaflöde
Kvartalets kassaflöde uppgick till -5 245 tkr (-2 035
tkr) eller -0,59 kr (-0,25 kr) per aktie. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till -2 292
tkr (-3 266 tkr), eller -0,26 kr (-0,40 kr) per aktie
och kassaflödet efter investeringsverksamheten
uppgick till -5 478 tkr (-6 464 tkr) eller -0,62 kr
(-0,79 kr) per aktie.
Investeringar
Under kvartalet har IMINT investerat 34 tkr (0 tkr)
i materiella anläggningstillgångar och 3 152 tkr (3
149 tkr) i immateriella anläggningstillgångar.
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Finansiell utveckling
Perioden 1 januari - 30 juni 2017
Nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 6 899
tkr (40 tkr).
Kostnader
Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 18
737 tkr (9 619 tkr), fördelat på övriga externa
kostnader 7 814 tkr (3 418 tkr), personalkostnader
8 362 tkr (5 300 tkr) och avskrivningar 2 561 tkr
(901 tkr).
Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultat
efter skatt för perioden blev –4 706 tkr
(-4 404 tkr), eller -0,53 kr (-0,55 kr) per aktie.
Kassaflöde och likviditet
Periodens kassaflöde uppgick till -9 344 tkr (1 925
tkr) eller -1,06 kr (0,24 kr) per aktie. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till -2 575
tkr (-4 314 tkr), eller -0,29 kr (-0,54 kr) per aktie
och kassaflödet efter investeringsverksamheten
uppgick till -9 810 tkr (-9 568 tkr) eller -1,11 kr
(-1,20 kr) per aktie. IMINT:s likviditet var vid
periodens slut 43 581 tkr (18 847 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 79 tkr (0 tkr)
i materiella anläggningstillgångar och 7 157 tkr (5
204 tkr) i immateriella anläggningstillgångar.
Eget kapital
Eget kapital i IMINT uppgick vid periodens slut till
64 877 tkr (28 101 tkr) eller 7,34 kr (3,42 kr) per
aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget
kapital uppgår till 15 428 tkr (5 204 tkr).
Soliditeten var vid periodens slut 87% (82%).

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 december 2016 uppgick de skattemässiga underskotten till 20 288 tkr.
Personal
Antalet anställda i bolaget vid kvartalets utgång
uppgick till 29 (17) varav 4 (0) 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 30
juni 2017 ca 3 500 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
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RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

10

IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB (PUBL.) – DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2 2017

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 2017-08-22

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 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.

Styrelsen

Kommande information
2017-11-24 Delårsrapport för kvartal 3 2017
2018-02-23 Bokslutskommuniké för 2017
För ytterligare information, kontakta:
Jens Ålander, Växel: 018-474 99 90
Postadress: Kungsängsgatan 12, 3 tr.
753 22 Uppsala, Sverige
info@imint.se
www.imint.se

