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Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 
1 januari – 30 september 2016 
 
 
  
Tredje kvartalet 2016, 1 juli-30 september 
 
 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,5 

Mkr (0 Mkr) 

 Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 
5,0 Mkr (3,1 Mkr) 

 Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick 
till –1,6 Mkr (-1,4 Mkr) 

 Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,20 
kr (-0,31 kr) 

 Kassaflödet efter investeringsverksamheten för 
kvartalet uppgick till –4,3 Mkr  

      (-3,4 Mkr) 
 

Perioden 1 januari – 30 september 2016 
 
 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 

0,6 Mkr (0 Mkr) 

 Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 
14,6 Mkr (8,6 Mkr) 

 Resultat efter finansnetto för perioden 
uppgick till –6,1 Mkr (-4,4 Mkr) 

 Resultat per aktie för perioden uppgick till         
-0,75 kr (-1,08 kr) 

 Kassaflödet efter investeringsverksamheten 
för perioden uppgick till –13,8 Mkr (-7,1 Mkr) 

 Eget  kapital per den 30 september 2016 
uppgick till 26,6 Mkr (10,5 Mkr) 

 Likvida medel per den 30 september 2016 
uppgick till 14,7 Mkr (6,7 Mkr) 

Väsentliga händelser 1 juli-30 september 2016 
 
 En del av personalens teckningsoptioner har 

lösts och aktiekapitalet har ökat med 10 tkr och 
tillfört kapital till bolaget med 95 tkr. 

 Licensavtal har tecknats avseende video-
stabilisering med spanska telefontillverkaren 
Mundo Reader S.L. som marknadsför produkter 
under varumärket BQ. 

 

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
 
 Bolaget har tecknat ett tre årigt licensavtal med ett större asiatiskt teknikbolag. Imint har tidigare, 

under ett finansierat utvecklingsprojekt, anpassat sin videostabiliseringslösning för kundens plattform. 

 Bolaget har genomfört en riktad nyemission, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 maj 
2016, vilket tillför Imint 48,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen innebär att antalet 
aktier i Imint ökar med 617 777 från 8 219 500 till 8 837 277 och att aktiekapitalet ökar med 617 777 
kronor från 8 219 500 kronor till 8 837 277 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 
7 procent efter genomförd emission. 
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VD har ordet 
 

  

ETT TREDJE KVARTAL brukar vara präglat av lägre 
aktivitet, men så har inte varit fallet för oss. Pågående 
kundutvärderingar och projekt, liksom nya intresse-
förfrågningar, har hållit tempot genomgående högt. 
En efterlängtad milstolpe,  vilket meddelades 26 
oktober 2016, kom i form av avtal med en viktig kund 
som resultatet av ett långvarigt utvecklingsprojekt. 
När vi nu nått nästa steg med ett flerårigt licensavtal 
med kunden, fortsätter arbetet med att säkra att vår 
mjukvarulösning också blir integrerad i slutprodukter.  
 
Även om vi tidigare jobbat på så bred front som 
möjligt med andra kunder för utvärdering och 
anpassningar, så möjliggör slutförandet av 
utvecklingsprojektet att vi kan öka tempot i relationen 
till andra kunder. Den här typen av projekt förbättrar 
såväl produktens kvalitét som vårt ingenjörsteams 
kompetens, vilket stärker förutsättningarna för fler 
kundframgångar. Vi har kommit långt i färdig-
ställandet av nästa funktion, Live Auto Zoom och som 
i de flesta av våra projekt har vi involverat möjliga 
kunder tidigt i processen. 
 
Vårt geografiska fokus på Asien fortsätter som i 
tidigare kvartal. Kina är vår viktigaste marknad, men vi 
har intressanta och relevanta kunddialoger i ett flertal 
andra länder. Konkurrensen mellan våra kunder i 
premiumsegmentet för smartphones fortsätter att 
hårdna, vilket gör att unika användarupplevelser och 
innovation blir än viktigare i deras varumärkes-
positionering. Sammantaget gör vi bedömningen att 
detta är gynnsamt för Imint. 

Till följd av Högsta förvaltningsdomstolens upp-
märksammade drönardomar har vi fått frågor om 
detta påverkar vår verksamhet. I en publik 
kommentar kring detta den 26 oktober 2016 
redovisade vi vår bedömning. Vår uppfattning är i 
sammanfattning att domarna påverkar oss till mycket 
liten eller ingen grad. Efter fokuseringen på 
smartphonemarknaden som inleddes 2014 är 
drönarmarknaden i Sverige inte ett prioriterat 
segment för oss, och domarna påverkar således inte 
vår verksamhet eller affärsplan.  
 
Avslutningsvis är vår nyligen genomförda nyemission 
oerhört viktig för vår framtida utveckling. Utöver 
tidigare offentliggjorda avtal har vi diskussioner med 
flera aktörer  i olika faser av försäljningsprocessen. 
Kundintresset för våra produkter innebär att  vi vill 
komma än fortare fram. Imint är därför i behov av 
expansionskapital för att kunna stärka sin försäljning 
och produktutveckling och ta till vara på den ökande 
efterfrågan på bolagets produkter. 
 
Nu jobbar vi vidare för fullt med vår kundbearbetning 
och produktutveckling för att vinna nya affärer. 
 
Uppsala i oktober 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 mjukvaru-
utvecklingsmetodik får Bolaget snabbt fram nya 
produkter och funktioner. Bolagets passion att ut-
veckla smarta och effektiva produkter och lösningar 
hjälper kunderna att nå större affärsframgång. 
 
Vision 
Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvaru-
bolag vars vision är att inta en världsledande position 
för att analysera, optimera och förbättra video i 
realtid, direkt i kameran i till exempel live-strömmar 
eller i andra tidskritiska sammanhang, för att skapa 
mervärde åt konsument- och industrimarknaden. 
 
Marknad 
Bolagets verksamhet är idag huvudsakligen fokuserad 
på att nå ut till den stora marknaden för smarta mobil-
telefoner (smartphones) samt till globala sociala nät-
verks och appföretag som hanterar och anpassar 
användargenererad videodistribution till mobila 
enheter och digital media. Marknaden för smarta 
mobiltelefoner (smartphones) är idag den största av 
alla produktkategorier inom konsumentelektronik. 
2016 beräknas antalet sålda smartphones i världen 
överstiga 1,6 miljarder enheter och 2020 förväntas det 
säljas 2,1 miljarder smartphones.  
 
 

Affärsmodell 
Imint har en affärsmodell där produktfamiljen 
Vidhance i huvudsak säljs direkt till Bolagets 
slutkunder, oftast mobiltelefontillverkare, utan 
några mellanhänder. Affärsmodellen mot smart-
phonetillverkarna bygger i första hand på en 
licensavgift per enhet, som är en etablerad modell 
mellan tillverkarna och dess underleverantörer. 
 
Patentstrategi 
Imint arbetar med en aktiv patentstrategi som 
bygger på att noga följa marknaden för att ut-
värdera 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. 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  
Tredje kvartalet juli-september 
 
  Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick 
till 549 tkr (2 tkr). 
 
Kostnader 
Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till     
5 008 tkr (3 145 tkr), fördelat på övriga externa 
kostnader 1 885 tkr (996 tkr), personalkostnader 2 
469 tkr (1 886 tkr) och avskrivningar 654 tkr (263 
tkr). 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster och resultatet 
efter skatt blev –1 646 tkr (-1 403 tkr), eller -0,20 
kr (-0,31 kr) per aktie. 

 

Kassaflöde 
Kvartalets kassaflöde uppgick till -4 222 tkr (6 591 
tkr) eller -0,51 kr (1,47 kr) per aktie. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick till –1 461 
tkr (-1 632 tkr), eller -0,18 kr (-0,36 kr) per aktie 
och kassaflödet efter investeringsverksamheten 
uppgick till -4 277 tkr (-3 435 tkr) eller -0,52 kr (-
0,77 kr) per aktie.  
 
Investeringar 
Under kvartalet har IMINT investerat 1 tkr (77 tkr) 
i materiella anläggningstillgångar och 2 815 tkr (1 
726 tkr) i utveckling. 
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Finansiell utveckling  
Perioden januari-september 
  
Nettoomsättning 
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick 
till 589 tkr (8 tkr). 
 
Kostnader 
Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 14 
627 tkr (8 620 tkr), fördelat på övriga externa 
kostnader 5 303 tkr (2 433 tkr), personalkostnader 
7 769 tkr (4 581 tkr) och avskrivningar 1 555 tkr (1 
606 tkr). 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster och resultat 
efter skatt för perioden blev –6 050 tkr  
(-4 358 tkr), eller -0,75 kr (-1,08 kr) per aktie. 
 
Kassaflöde och likviditet 
Periodens kassaflöde uppgick till -6 097 tkr (5 484 
tkr) eller -0,76 kr (1,36 kr) per aktie. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick till -5 775 
tkr (-2 474 tkr), eller -0,72 kr (-0,61 kr) per aktie 
och kassaflödet efter investeringsverksamheten 
uppgick till -13 795 tkr (-7 061 tkr) eller -1,71 kr (-
1,75 kr) per aktie. IMINTs likviditet var vid 
periodens slut 14 675 tkr (6 666 tkr). Styrelsen gör 
bedömningen att bolagets nuvarande likviditet, 
efter genomförd nyemission, är tillräcklig för att 
finansiera de expansionsplaner som finns för 
nästkommande 12 månader.  
 
Investeringar 
Under perioden har IMINT investerat 1 tkr (188 
tkr) i materiella anläggningstillgångar och 8 019 tkr 
(4 399 tkr) i utveckling. 
 

Eget kapital 
Eget kapital i IMINT koncernen uppgick vid 
periodens slut till 26 550 tkr (10 546 tkr) eller 3,23 
kr (2,78 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens 
slut 84% (68%). 
 
Skattemässiga underskott 
IMINTs 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. Vid försäljning 
eller utlicensiering av en produkt förväntas vinster 
kunna redovisas vilka för närvarande bedöms 
kunna komma att skattemässigt avräknas mot 
tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle 
komma att innebära en låg skattebelastning för 
bolaget när ett projekt säljs eller produkter 
kommer ut på en kommersiell marknad. De 
skattemässiga fastställda underskotten i IMINT 
uppgår till 15 163 tkr per sista december 2015. 
 
Personal 
Antalet anställda var vid kvartalets slut 18 (inkl VD) 
varav 0 på deltid. Dessutom arbetar bolagets CFO 
på konsultbasis. 
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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). 
 
Tredje kvartalet juli-september 
Omsättningen i moderbolaget under kvartalet 
uppgick till 549 tkr (2 tkr). Kostnaderna uppgick till 
5 016 tkr (3 145 tkr), varav övriga externa 
kostnader utgjorde 1 893 tkr (996 tkr), personal-
kostnaderna 2 469 tkr (1 886 tkr) och av-
skrivningarna 654 tkr (263 tkr). Resultat efter 
finansnetto var för kvartalet -1 646 tkr (-1 403 tkr).  
 
Perioden januari-september 
Omsättningen i moderbolaget under perioden 
uppgick till 589 tkr (8 tkr). Kostnaderna uppgick till 
14 627 tkr (8 620 tkr), varav övriga externa 
kostnader utgjorde 5 303 tkr (2 433 tkr), personal-
kostnaderna 7 769 tkr (4 581 tkr) och av-
skrivningarna 1 555 tkr (1 606 tkr). Resultat efter 
finansnetto var för perioden -6 050 tkr (-4 358 tkr). 
Likviditeten i moderbolaget per 30 september 
2016 var 14 625 tkr (6 666 tkr). Eget kapital 
uppgick vid periodens slut till 26 550 tkr (10 546 
tkr) och soliditeten var 84% (68%). 
 

Aktiekapital 
IMINTs aktiekapital uppgår till 8 219 500 kronor 
fördelat på 8 219 500 utestående aktier. 
 
Aktien 
IMINT Image Intelligence ABs aktie är listad på 
Aktietorget under kortnamnet IMINT. Aktien har 
ISIN-kod SE0007692124. Bolaget hade per den 30 
september 2016 ca 2 600 aktieägare. 
 
Optionsprogram 
IMINT har 41 000 utestående teckningsoptioner 
riktat till personalen på bolaget i två olika 
program. Alla optioner i program ett har lösts. I 
program två kvarstår 41 000 teckningsoptioner 
som ger innehavarna rätt att teckna 41 000 antal 
aktier till en kurs om 9,50 per aktie före utgången 
av 12 juli 2018. Om resten av de utestående 
optionerna löses kommer utspädningseffekten att 
bli ca 0,5%. Aktiernas kvotvärde är 1 krona. 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 2019-
05-30 till lösenkurs 130% av genomsnittlig sista 
betalkurs för Bolaget aktie under tio handelsdagar 
närmast efter dagen för årsstämman, d v s 87:95 
kr. 300 000 av dessa emitterade optioner ska 
användas i ett personaloptionsprogram i 
företaget. Vid fullt utnyttjande av rätten att teckna 
aktier kommer utspädningseffekten att bli 3,6%.  
100 000 teckningsoptioner innehas i egen räkning 
och är ämnade för säkring av sociala avgifter. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
IMINT är genom sin verksamhet exponerat för 
risker och osäkerhetsfaktorer. Information om 
bolagets risker och osäkerhetsfaktorer återfinns 
på sidorna 8-9 i memorandum som upprättades i 
samband med introduktionen av aktien på 
Aktietorget, vilken finns tillgänglig på bolagets 
hemsida www. Imint.se. 
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 
KONCERNEN 
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RESULTATRÄKNING 
KONCERNEN 
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BALANSRÄKNING 
KONCERNEN 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
KONCERNEN 
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KASSAFLÖDESANALYS 
KONCERNEN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB (PUBL.) – DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2016 

 

RESULTATRÄKNING 
MODERBOLAGET 
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BALANSRÄKNING 
MODERBOLAGET 
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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. De tillämpade principerna är 
oförändrade sedan årsredovisningens avgivande. 
 
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 och verkställande direktören 
försäkrar att denna delårsrapport ger en 
rättvisande bild av bolagets verksamhet, 
ställning och resultat.  
 
Denna delårsrapport har varit föremål för en 
övergripande granskning av bolagets revisor. 
 
Uppsala 2016-10-28 
Styrelsen 
 

Kommande information 
 
2017-02-24 Bokslutskommuniké för 2016 
2017-04-28 Årsredovisning för 2016 
2017-04-28 Delårsrapport för kvartal 1, 2017 
2017-05-08 Årsstämma 
 
 
För ytterligare information, kontakta gärna: 
Andreas Lifvendahl, Växel: 018-474 99 90 
Postadress: S:t Larsgatan 5, 2 tr 
753 11 Uppsala, Sverige 
www.imint.se 
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsrapport 
upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen 

 

Inledning 

Jag har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapport) för IMINT Image Intelligence AB-koncernen per 30 september 2016 och den 

niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med 

årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min 

översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 

Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets 

valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 

som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att 

vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en 

betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA 

och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör 

det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga 

omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade 

slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 

grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig 

anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i 

enlighet med årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Uppsala den 28 oktober 2016 

 

Lars Kylberg 

Auktoriserad revisor 


