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Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB
1 juli – 30 september 2017
Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2017
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5,3
Mkr (0,5 Mkr)
• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till
9,5 Mkr (5,0 Mkr)
• Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick
till –1,4 Mkr (-1,6 Mkr)
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,16
kr (-0,20 kr)
• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för
kvartalet uppgick till –1,9 Mkr (-4,3 Mkr)

Perioden 1 januari - 30 september 2017
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till
12,2 Mkr (0,6 Mkr)
• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till
28,2 Mkr (14,6 Mkr)
• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick
till –6,1 Mkr (-6,1 Mkr)
• Resultat per aktie för perioden uppgick till
-0,69 kr (-0,75 kr)
• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för
perioden uppgick till –11,7 Mkr (-13,8 Mkr)
• Eget kapital per den 30 september 2017
uppgick till 63,9 Mkr (26,6 Mkr)
• Likvida medel per den 30 september 2017
uppgick till 42,2 Mkr (14,6 Mkr)

Väsentliga händelser 1 juli - 30 september
2017
• Den 21 augusti 2017 tecknade Imint ett licensavtal med Vivo, gällande Vidhance videostabilisering.
• Den 21 september 2017 påbörjade Vivo en
global lansering av sin senaste flaggskeppsmodell, X20, som levereras med Vidhance
videostabilisering.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens
slut
•

Den 14 november 2017 tecknade Imint ett
utvecklingsavtal med Kontigo Care AB. Avtalet
innebär utveckling, integration och anpassning
av Imints befintliga mjukvara för bildbaserad
mätteknik, gentemot Kontigo Cares eHälsoplattform, Previct®.
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VD har ordet

Under det tredje kvartalet tecknade vi ett licensavtal
med Vivo, en av världens största smartphonetillverkare. I ett första skede så levererar vi Vidhance
Video Stabilization med förhoppningen om att genom
ett nära samarbete erbjuda fler lösningar. Det är
spännande att Vivo satsar stort på att etablera ett
globalt varumärke. De är bland annat sponsor för
Engelska Premier League samt VM i fotboll 2018 och
2022.
Vi har nu vunnit fem licensavtal med kunder av
varierande storlek. De stora aktörerna Huawei och
Vivo från Kina, utmanaren Sharp från Japan, och de
mindre bolagen BQ från Spanien och Wiko från
Frankrike. Det visar att vi har en attraktiv produktportfölj som kan anpassas utifrån kundernas behov.
Kunderna är nöjda och vi har en hälsosam pipeline
med prospekt i olika faser och pågående diskussioner
om att utöka omfattningen av befintliga avtal med
flera av våra nuvarande kunder.
Totalt sett så finns Vidhance nu i mer än 10-talet
modeller och i mer än 20 miljoner smartphones.
Vidhance Videostabilisering är till exempel med i
Huaweis flaggskeppsmodell Mate 9, i Vivos nya
attraktiva X20 och i Sharps nysatsning Aqous R.
Efter kvartalets slut signerade vi ett avtal avseende
forskningssamarbete med Kontigo Care, ett innovativt
svenskt e-hälsovårdsbolag från Uppsala. Vi är stolta
över att få förtroendet och möjligheten att visa att vår
mjukvara har potentialen att skapa värde i andra
branscher än smartphonemarknaden. Det är ett
första steg att anpassa vår plattform till fler områden.

Smartphonemarknaden är en mognande marknad
med minskad tillväxt och ökande konkurrens.
Tillväxten i kvartal tre var 2,7% enligt IDC, med
Samsung som den tydliga dominanten med drygt
22% marknadsandel.
Utvecklingsarbetet är nu mer inriktat på en tydligare
produktpaketering med tilläggsmoduler till basfunktioner, som möjliggör merförsäljning till
befintliga och nya kunder. Standardisering av vår
mjukvaruplattform pågår parallellt, med mål att på
sikt kunna adressera fler segment med vår kärnteknik.
I slutet av kvartalet var vi 34 anställda i bolaget
inklusive konsulter. Med en snabb och bra tillväxt på
personalsidan de senaste åren, så har vi nu nått en
stabil resursnivå. Det innebär att vi kan fokusera mer
på att optimera arbetsmetodik och skruva upp
effektiviteten inom produktutveckling och leverans.
När det gäller vår finansiella ställning så är det
glädjande att vi har förbättrat både kassaflöde och
resultat. Vi behöver fortsätta att arbeta hårt för att
växa försäljning och resultat.
Vi är fast beslutna att fortsätta utveckla vår portfölj,
utnyttja den position vi har för att vinna nya kontrakt
och på sikt hitta nya marknader där vårt varumärke,
våra referenser, vår kunskap och mjukvara kan
användas.
Uppsala i november 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 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
Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2017
Nettoomsättning
Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 5 261 tkr
(589 tkr).
Kostnader
Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 9
502 tkr (5 008 tkr), fördelat på övriga externa
kostnader 3 503 tkr (1 885 tkr), personalkostnader
4 416 tkr (2 469 tkr) och avskrivningar 1 583 tkr
(654 tkr).
Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultat
efter skatt för kvartalet blev –1 435 tkr
(-1 646 tkr), eller -0,16 kr (-0,20 kr) per aktie.

Kassaflöde
Kvartalets kassaflöde uppgick till -1 398 tkr (-4 221
tkr) eller -0,16 kr (-0,51 kr) per aktie. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till 950
tkr (-1 461 tkr), eller 0,11 kr (-0,18 kr) per aktie och
kassaflödet efter investeringsverksamheten
uppgick till -1 850 tkr (-4 276 tkr) eller -0,21 kr
(-0,52 kr) per aktie.
Investeringar
Under kvartalet har IMINT investerat 18 tkr (0 tkr)
i materiella anläggningstillgångar och 2 782 tkr
(2 815 tkr) i immateriella anläggningstillgångar.

5

IMINT IMAGE INTELLIGENCE AB (PUBL.) – DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017

Finansiell utveckling
Perioden 1 januari - 30 september 2017
Nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 160
tkr (549 tkr).
Kostnader
Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 28
239 tkr (14 627 tkr), fördelat på övriga externa
kostnader 11 317 tkr (5 303 tkr), personalkostnader 12 778 tkr (7 769 tkr) och avskrivningar
4 144 tkr (1 555 tkr).
Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultat
efter skatt för perioden blev –6 141 tkr
(-6 050 tkr), eller -0,69 kr (-0,75 kr) per aktie.
Kassaflöde och likviditet
Periodens kassaflöde uppgick till -10 743 tkr
(-6 146 tkr) eller -1,22 kr (-0,76 kr) per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -1 624 tkr (-5 775 tkr), eller -0,18 kr
(-0,72 kr) per aktie och kassaflödet efter
investeringsverksamheten uppgick till -11 660 tkr
(-13 844 tkr) eller -1,32 kr (-1,72 kr) per aktie.
IMINT:s likviditet var vid periodens slut 42 182 tkr
(14 625 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 97 tkr (0 tkr)
i materiella anläggningstillgångar och 9 939 tkr
(8 019 tkr) i immateriella anläggningstillgångar.
Eget kapital
Eget kapital i IMINT uppgick vid periodens slut till
63 894 tkr (26 550 tkr) eller 7,23 kr (3,23 kr) per
aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget
kapital uppgår till 17 035 tkr (8 019 tkr).
Soliditeten var vid periodens slut 86% (84%).

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 34 (18) 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
september 2017 ca 4 500 aktieägare.
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Optionsprogram
IMINT har 881 000 utestående teckningsoptioner
riktat till personalen på bolaget i fyra olika
program. 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.
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
tre, 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 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. Optioner under optionsprogram 4
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 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
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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 2017-11-24

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, 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
2018-02-23 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

