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Under oktober 2013 genomfördes en nyemission om 21,5 MSEK samtidigt som Mindmancer listades på
Nasdaq OMX First North. Emissionen övertecknades 2,6 gånger.
Omsättningen uppgick under perioden till 3,1 MSEK (4,7)
Omsättningen för Skolbevakaren ökade med 20 procent jämfört med samma period 2012.
Omsättningen för Områdesbevakaren ökade med 53 procent jämfört med samma period 2012.
Byggbevakaren utvecklades negativt med 46 procent lägre omsättning jämfört med samma period 2012.
Rörelseresultatet uppgick under perioden till -4,2 MSEK (0,1) främst till följd av kostnader i samband
med introduktionen på Nasdaq OMX First North.
Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,3 MSEK (-0,1)
2013 avslutades med en mycket intensiv säljperiod. Årets sista försäljning blev även årets största
enskilda affär med bevakning till elva återvinningsanläggningar. Försäljningen fyllde på orderboken inför
2014 men har endast haft obetydlig effekt på periodens resultat.
Mindmancer mottog en innovationscheck från Almi i syfte att utforska möjligheten att minimera
dödsfallen på landets järnvägsspår med hjälp av Bolagets teknik.

HELÅRET 2013



Omsättningen under 2013 uppgick till 20,0 MSEK (18,2).
Årets resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,9 (0,35).

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Försäljning och resultat (KSEK)
Omsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Resultat efter finansiella poster
Periodens resultat

OKT-DEC
2013

OKT-DEC
2012

HELÅR
2013

HELÅR
2012

3 145
-4 152
neg
-4 328
-4 328

4 722
95
2%
-99
-99

20 017
-1 939
neg
-2 902
-2 902

18 197
827
5%
348
348
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MINDMANCER I KORTHET
Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av intelligent kamerabevakning kan vi
förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand.
Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent
kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt
levererar till övriga Europa och USA.
Bolaget har vidareutvecklat traditionell kameraövervakning till intelligent kamerabevakning som automatiskt
larmar vid otillåten aktivitet framför kameran. Lösningen bygger på egenutvecklade videoanalysalgoritmer och
självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Varje videolarm skickas till en certifierad, oberoende, larmcentral i Mindmancers internationella
larmcentralsnätverk, där larmet klassificeras och åtgärdas enligt en tydligt definierad larminstruktion.
Idag erbjuder Mindmancer intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS). Kunden får
aktiv bevakning dygnet runt till en lägre kostnad än traditionella lösningar. Dessutom slipper kunden onödiga
kostnader för väktarutryckningar; Mindmancer garanterar, som enda leverantör på marknaden, att väktare endast
skickas till platsen vid verifierade intrång. Kunder uppskattar både lösningen och abonnemangsmodellen, och
analys av bolagets kundstock visar att kunderna i snitt är med Mindmancer i över 14 år.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Mindmancer erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster för intelligent kamerabevakning kopplat till
certifierade larmcentraler. Bolagets produktutbud består av Skolbevakaren, Byggbevakaren och
Områdesbevakaren. Beroende på produktkategori består kunderna av skolor, byggbolag eller bolag med
verksamhet knuten till stora öppna ytor.
Samtliga tjänster, teknologi samt know how erbjuder Mindmancer utvalda återförsäljare som sedan säljer
intelligent kamerabevakning i eget eller Mindmancers namn.
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Mindmancers partnerprogram med bevakningsbolag
syftar till att öka deras lönsamhet samtidigt som
deras kunder får stärkt bevakning ger starkt
gensvar. Detta går parallellt med att andra typer av
företag blir traditionella försäljningspartners där de
tjänar provision.

VD KOMMENTAR

FRAMTIDEN
Introduktion på OMX First North blev lyckad och
ligger nu bakom oss. Vi kan se att 2013 blev året
där intelligent kamerabevakning växt fram till att bli
den uttalade lösningen för framtidens bevakning.

O MSÄTTNING OCH RESULTAT
Tillväxten under det fjärde kvartalet var inte lika
starkt som tidigare år. Den främsta anledningen till
detta är att stora insatser fick koncentreras till
bolagets nyemission och börsnotering. Hälften av
kvartalets orderingång kom sålunda under de fyra
sista arbetsveckorna varpå leverans och resultat
kommer först under första kvartalet 2014.
Periodens stora händelse var givetvis nyemissionen
och noteringen på Nasdaq OMX First North. Arbetet
med detta har tagit mycket resurser i anspråk, såväl
tid, kapital som fokus. Samtidigt har det givit ett
oerhört positivt gensvar från kunder och omgivning
samt bidragit till att sprida varumärket.
Som vi flaggade i tidigare rapporter så medförde
noteringen extra kostnader och de blev under
processens gång högre än budgeterat.
Kapitalstrukturen är, efter omstruktureringen som
skedde under denna period, väsentligt mycket
fördelaktigare för bolaget.

PRODUKTFÖRSÄLJNING
Vi har under 2013 riktat in oss på kunder där
löptiderna på avtalen är längre. Detta har lett till att
andelen av dessa kundavtal har ökat samtidigt som
andelen kunder med temporära anläggningar som
har korta avtal ha minskat.

Det blev väldigt tydligt genom de tillväxtmål som
gavs av en större kollega inom säkerhetsbranschen
med ambitionen att tredubbla sin teknikandel.
Vi ser detta som något mycket positivt därför att
totalmarknaden kommer öka och kunder i regel
önskar konkurrerande offerter.
Mindmancer står sig väl i konkurrensen. Den
tekniska lösningen säkerställer att totallösningen är
mer lönsam för kunden jämfört med konkurrenter
samt att vi får kunder som prövat konkurrerande
teknik men byter då tillförlitligheten visat sig vara
lägre. Det sagt så ser vi affärstillfällen där detta inte
spelar någon roll för köparen och där de bestämmer
sig för lösningar där pris och prestanda helt enkelt
inte är faktorer som spelar in.
Det är vår övertygelse att marknaden i allt högre
utsträckning skall kännetecknas av köpare som
aktivt kommer söka sig mot lösningar som ger dem
högst kundvärde vilket vi ser som positivt för
Mindmancer.
I december rullades den största uppdateringen på
flera år ut till alla aktiva system. Detta öppnar dörren
för lansering av nya tjänster och produkter under
2014 till både kunder och partners.
2014 blir året då vi med det förstärkta kapitalet ska
bygga laget, struktur och organisation för framtida
tillväxt. Därefter förväntas ökningstakten ta fart igen.

NYA SAMARBETSAVTAL
Inga nya internationella partneravtal har ingåtts
vilket var helt enligt plan. Resurserna koncentreras
till att hjälpa våra partners genom överföring av
teknologi och know how för att de ska få rutin på
försäljningen av intelligent kamerabevakning. Allt
eftersom det arbetet fortskrider följer vi upp med nya
partners, främst från bolag som aktivt söker
samarbete.

Johnny Berlic, VD Mindmancer
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RISKFAKTORER

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer
omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker såsom
risker relaterade till marknads- och teknikutveckling,
patent, konkurrenter och framtida finansiering, som
värdepappersrelaterade risker, såsom risker
relaterade till aktiekursutveckling, volatilitet och
likviditet. En investerare rekommenderas att göra
sin egen bedömning av varje riskfaktor och dess
betydelse för bolagets framtida utveckling. Ovan
nämnda riskfaktorer är utan rang- ordning och utan
anspråk på att vara heltäckande.

Mindmancer AB (publ), org. nr. 556705-4571 är ett
publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX First
North. Aktieägaröversikten visar förhållandena per
den 31 december 2013 vid vilken tid 1 158
aktieägare var registrerade.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Bokslutskommunikén har upprättats enligt
bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR
2008:1 och enligt samma redovisningsprinciper som
föregående år med undantag för leasingavtal vilka
från 2013 redovisas i enlighet med RR 6:99

FRAMTIDA UTVECKLING
Mindmancer kommer lansera nya kompletterande
tjänster under 2014. Arbetet med bevakningsbolag
kommer fortsätta att utvecklas med målsättningen
att komplettera Mindmancers erbjudanden i Sverige
och maximera värdeskapandet i branschen.

UPPLYSNINGAR OM VÄSENTLIGA
HÄNDELSER EFTER PERIODENS
UTGÅNG
Årets enskilt största projekt tecknades i december
2013 och levererades under januari och februari
2014.
Mindmancer har anställt Erik Stenberg som CFO
med start i andra kvartalet 2014.
Styrelsen har beslutat att ändra datum för
Årsstämma till den 9 april 2014, kl 16.00.

ANTAL

AKTIER

Mindmancer har 7 764 916 aktier utestående per
den 31 december 2013.

Aktieägare
Chalmers Innovation Seed Fund AB
Johnny Berlic
Niklas Larsson
Innovationsbron AB
Stiftelsen Chalmers Innovation

Almi Invest Fond SI AB
AMF Aktiefond Småbolag
Sätila SSBI AB
Förvaltnings AB Brunnen
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
Övriga

Totalt

Andel av
röster/äg
arandel
13,09%
9,67%
8,74%
8,40%
5,50%
5,05%
4,83%
4,36%
3,87%
3,36%
33,13%
100,00%

BOLAGETS RESULTAT OCH
STÄLLNING
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av
efterförföljande resultat- och balansräkning.

RÄTTVISANDE BILD
Styrelsen och verkställande direktör bekräftar att
denna rapport ger en rättvisande bild av bolagets
finansiella ställning och resultat innebärande att det
är i överensstämmande med faktiska förhållanden
och att inget av väsentlig betydelse är utlämnat som
skulle kunna påverka den bild av bolaget som
skapas av rapporten.
Styrelsen har beslutat att ge verkställande direktör
mandat att publicera rapporten.
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av
resultat- och balansräkningar.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning
av bolagets revisorer.
Göteborg 2014-02-17

Johnny Berlic
Verkställande Direktör
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FINANSIELL ÖVERSIKT

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL
STÄLLNING

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 3,1
MSEK (4,7) varav 1,3 MSEK (0,4) avsåg aktiverat
arbete för egen räkning. Under fjärde kvartalet 2012
ingick konsultintäkter på 107 KSEK.
Effekten av att konsultarbete avvecklades till förmån
för egen utveckling syns i ökningen i aktiverat
arbete under perioden jämfört med motsvarande
period föregående år. Det arbetet har gett resultat i
form av en omfattande uppdatering under december
då de tekniska förutsättningarna för flera nya
tjänster gick online.
Rörelseresultatet under fjärdekvartalet uppgick till 4,2 MSEK (0,1) och resultatet efter skatt uppgick till
-4,3 MSEK (-0,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var
under det fjärde kvartalet -3,6 MSEK (1,9).
Investeringsverksamheten uppgick under kvartalet
till -2,1 MSEK (-0,4). Från
finansieringsverksamheten var kassaflödet 14,5
MSEK (-0,1) för motsvarande period 2012,
anledningen till denna ökning är emissionslikviden
från nyemissionen i samband med noteringen på
Nasdaq OMX First North, samt omstruktureringen
av bolagets kapitalstruktur under perioden.
Balansomslutningen uppgick till 36,3 MSEK (16,8)
och soliditeten var 58,5% (29,9). Bolagets
nettoskuld uppgår per 31 december 2013 till 7,3
MSEK. Bolaget har en motfordran till banken på
1MSEK. Bolaget har ingen checkräkningskredit.

PERSONAL OCH ORGANISATION
Vid periodens utgång fanns 15 (13) personer
anställda.

RESULTATRÄKNING (KSEK)
Nettoomsättning
Kostnad sålda varor och tjänster
Bruttoresultat

Okt-Dec

Okt-Dec

Helår

Helår

3 m ån
2013

3 m ån
2012

12 m ån
2013

12 m ån
2012

3 145

4 722

20 017

18 197

-994

-1 482

-4 921

-5 069

2 151

3 240

15 096

13 128

Övriga externa kostnader

-2 048

-909

-5 055

-3 081

Personalkostnader

-3 607

-1 948

-9 859

-7 835

-647

-288

-2 121

-1 385

-4 151

95

-1 939

827

23

17

26

32

-200
-4 328

-211
-99

-989
-2 902

-511
348

Av- och nedskrivn av materiella och immateriella tillgångar
Rörelseresultat f. finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Nettoresultat

Resultat per aktie

-0,61

-0,02

-0,47

0,06

Antal aktier vid periodens slut

7 764 916

5 814 916

7 764 916

5 814 916

Antal aktier vägt genomsnitt

7 114 916

5 814 916

6 139 916

5 814 916
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BALANSRÄKNING (KSEK)

Helår
2013

Helår
2012

Anläggningstillgångar immateriella

9 936

8 287

Anläggningstillgångar materiella

2 089

393

Anläggningstillgångar finansiella

8 258

2 103

Sum m a anläggningstillgångar

20 283

10 782

Kundfordringar

3 194

2 510

Övriga omsättningstillgångar

1 961

1 689

Kassa och bank

10 860

1 830

Sum m a om sättningstillgångar

16 015

6 029

Sum m a tillgångar

36 298

16 811

Bundet eget kapital

699

291

Fritt eget kapital

20 553

4 726

Sum m a eget kapital

21 252

5 017

Långfristiga skulder

6 107

2 810

Finansiella kortfristiga skulder

1 200

1 178

Leverantörsskulder

1 564

872

Övriga kortfristiga skulder

6 175

6 934

Sum m a kortfristiga skulder

8 939

8 985

Sum m a eget kapital och skulder

36 298

16 811

Ställda säkerheter

2 650

2 150

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

NOT EGET KAPITAL
Eget kapital 2011-12-31

Aktiekapital Överkursfond Övrigt fritt eget
290 746

17 422 912

Årets resultat

Sum m a eget

-13 045 125

4 668 533

348 184

348 184

-12 696 941

5 016 717

Eget kapital 2012-12-31

290 746

17 422 912

Ökning av aktiekapital genom fondemission

232 596

-232 596

0

Nyemission

175 500

21 274 500

21 450 000

Emissionskostnader

-2 312 330

Årets resultat

-2 902 410

-2 902 410

-17 911 681

21 251 977

Eget kapital 2013-12-31

-2 312 330

698 842

38 464 816

Okt-Dec

Okt-Dec

Helår

Helår

KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)

3 m ån
2013

3 m ån
2012

12 m ån
2013

12 m ån
2012

Kassaflöde från den löpande verksam heten

-3 559

1 890

-4 371

-105

Kassaflöde från investeringsverksam heten

-2 148

-426

-5 789

-2 226

Kassaflöde från finansieringsverksam heten

14 482

-121

19 190

1 215

8 775

1 343

9 030

-1 115

487
1 830

1 830

2 945

10 860

1 830

Periodens kassaflöde
Likvida m edel vid periodens början
Likvida m edel vid periodens slut

2 085
10 860
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FINANSIELL KALENDER OCH DEFINITIONER

DATUM FÖR PUBLICERING AV
FINANSIELL INFORMATION:

ADRESSER

2014-03-14
2014-05-05

Mindmancer AB (publ)
Organisationsnummer: 556705-4571
Hemsida: www.mindmancer.se
Telefon: 0771 41 11 00
Huvudkontor i Göteborg
Adress: Regnbågsgatan 6B, 417 55 Göteborg

Årsredovisning 2013
Delårsrapport kvartal 1

DEFINITIONER

Försäljningskontor Stockholm
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta

Rörelseresultat
Resultat före finansiella poster.

Försäljningskontor Malmö
Jörgenkocksgatan 7A, 211 20 Malmö

Rörelsemariginal (%)

CERTIFIED ADVISOR

Rörelseresultat dividerat med omsättning.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital i procent av
balansomslutningen.

Remium Nordic AB
Organisationsnummer:
Hemsida: www.remium.com
Telefon: 08-454 32 00
Adress: Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm

Balansomslutning
Summan av tillgångar eller summan av skulder och
eget kapital.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med räntebärande
tillgångar och likvida medel.

Antal aktier (st)
Antalet utestående aktier vid periodens slut.

Resultat per aktie (kr)
Periodens resultat efter skatt dividerat med antal
aktier.
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