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2016/2017 i sammandrag
Under perioden uppgick koncernens omsättning till 33 420 (33 233) KSEK. Koncernen
hade en omsättningstillväxt under Q4 med 13 procent och omsättningen uppgick till
9 920 (8 792) KSEK.
Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 22 139 (20 025),
en ökning med 11 procent, jämfört med samma period föregående år.
Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till
20 321 (23 400) KSEK, en minskning med 13 procent, jämfört med samma period
föregående år.
Under verksamhetsåret 2016/2017 förbättrades koncernens resultat kraftigt och
koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 260 (333) KSEK. Under
Q4 uppgick koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) till 1 103 (418) KSEK, en
förbättring med 163 procent.
Försäljningen av egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB ökade under
perioden med 36 procent, jämfört med samma period föregående år.
Dotterbolaget Kentima AB hade under perioden en positiv utveckling och tillväxt inom
sina båda affärsområden, Automation och Security.
Dotterbolaget Kentima AB tecknade ett samarbetsavtal med Malthe Winje Automation AB
som avser försäljning av bolagets operatörspaneler och SCADA-mjukvara. Det nya avtalet
är ett av flera viktiga samarbeten som inletts sedan satsningen på Fastighetsautomation
påbörjades.
Dotterbolaget Kentima AB har under perioden lanserat flera nya versioner och produktnyheter inom sina båda affärsområden Automation och Security. Lanseringarna har gett
ökad försäljning och ännu större konkurrenskraft på marknaden.
Under november 2016 genomförde dotterbolaget Kentima AB fyra lyckade säkerhetsseminarier i Stockholm norra och södra, Göteborg och Lund.
Under maj 2017 höll dotterbolaget Kentima AB sina välbesökta Partnerevent i Göteborg,
Örebro, Stockholm och Lund. Eventen hade över 100 deltagare och det presenterades
attraktiva lösningar inom samtliga produktområden.
Under perioden fanns det i bolaget 4 634 603 teckningsoptioner TO 1 B som berättigade
till nyteckning av aktier i serie B under perioden 15 oktober-31 oktober 2016. Utfallet
blev att det totalt tecknades 3 345 542 nya B-aktier med stöd av teckningsoptionen.
Lösenkursen för teckningsoptionen TO 1B bestämdes enligt villkoren för teckningsoptionen till 1,10 kronor. Det innebar att c:a 72 procent av samtliga TO 1 B utnyttjades
och bolaget tillfördes totalt c:a 3,4 mnkr efter emissionskostnader.
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VD har ordet...
Verksamhetsåret 2016/2017 var ett positivt och spännande år för Kentima och bolaget har tagit flera viktiga steg mot ett allt mer lönsamt och vinstgivande bolag med god tillväxt. Jag är verkligen glad över att få
presentera en rapport som tydligt visar marknadens ökade intresse för våra produkter och där förtroendet
för bolaget växer sig allt starkare för varje kvartal som går. Förutom en kraftig resultatförbättring under
året fortsatte försäljningen av egenutvecklade produkter att utvecklas positivt. Vi avslutade verksamhetsåret med ett mycket starkt fjärde kvartal där vi också inledde flera spännande samarbeten som vi tror
kommer att påverka omsättning och resultat positivt framöver.

Ett attraktivt val för våra kunder

Kentima blir en allt större och mer synlig aktör på
marknaden, inom både Automation och Säkerhet, och
vi tror att produkternas höga kvalité i kombination med
våra konkurrenskraftiga priser gör oss till en attraktiv
leverantör. Genom att vi dessutom kontinuerligt vidareutvecklar våra produkter, förbättrar våra utbildningar och
tillhandahåller en hög servicenivå blir vi en pålitlig och
långsiktig samarbetspartner för våra systemintegratörer.

Stort fokus på framtiden

Under året har vi haft som målsättning att förbättra
resultatet och öka försäljningen av våra egenutvecklade
produkter. Samtidigt är det viktigt att framhålla att vårt
fokus ligger på framtiden. Vi avsätter stora resurser på
att utveckla våra produkter och vara ett bättre alternativ
än våra betydligt större konkurrenter och för att vara det
bästa alternativet på marknaden. Vårt försäljningsarbete
blir allt mer strategiskt och inriktat mot kunder som vi
ser har stor potential för oss. Detta är ett mer tidskrävande
och långsiktigt arbete som vi tror kommer att få en
betydande effekt på både omsättning och resultat framöver, både på lång och kort sikt.

KENTIMA - KONCERNEN

EBITDA-resultat, rullande 12 månader

2016/2017 - ett verksamhetsår med stark
resultattillväxt

Kentima förbättrade resultatet kraftigt under verksamhetsåret 2016/2017 och EBITDA-resultatet uppgick till
1 260 (333) KSEK. Vi avslutade året med ett starkt fjärde
kvartal och EBITDA-resultatet uppgick under Q4 till 1 103
(418) KSEK, en förbättring med 163 procent, jämfört med
samma period föregående år.
Under Q4 hade koncernen en omsättningstillväxt på
13 procent och omsättningen uppgick till 9 920 (8 792)
KSEK. Under verksamhetsåret ökade omsättningen med
1 procent och årsomsättningen nådde 33 420 (33 233)
KSEK. Inom vårt viktigaste område för framtiden,
egenutvecklade produkter, ökade försäljningen under
verksamhetsåret med 36 procent jämfört med samma
period föregående år.
Det är glädjande att konstatera att både resultat och
omsättning kontinuerligt förbättrats under verksamhetsåret och detta tillsammans med flera andra signaler visar
den stora tillväxtpotential som bolaget har.

KENTIMA - KONCERNEN

Omsättning, rullande 12 månader
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...VD har ordet
Fortsatt positiv utveckling för våra
egenutvecklade produkter

Försäljningen av egenutvecklade produkter fortsätter
utvecklas positivt och intresset har under året ökat inom
både Automation och Security. Försäljningen uppgick
för hela verksamhetsåret till 12 085 (8 885) KSEK. Vi har
under året inlett flera nya intressanta samarbeten och
det innebär att vi under nästa verksamhetsår kommer
att leverera allt fler egenutvecklade produkter till projekt
inom både Automation och Säkerhet. Vår stora satsning
inom Fastighetsautomation kommer att få en allt större
positiv påverkan på vår totala mjukvaruförsäljning
vilket också kommer ge en mer direkt positiv påverkan
på vårt resultat. Diagrammet nedan visar den positiva
försäljningsutveckling vi haft under de senaste åren,
och det är viktigt att tillägga att detta bara är en liten
del av den stora potential som våra egenutvecklade
produkter har i framtiden.

KENTIMA AB

Försäljning egenutvecklade produkter

Vi fortsätter vår viktiga produktutveckling

Vi har under året arbetat intensivt med att utveckla nya
produkter och vidareutveckla våra befintliga produkter.
Detta har lett fram till flera viktiga produktlanseringar
som kommer att påverka både omsättning och resultat
positivt framöver. Vi har lanserat flera nya serier av
NVR (Network Video Recorder) och nya modeller
inom Industrial Computers och Operator Panels, där
vi förbättrat hårdvaran och höjt prestandan avsevärt
jämfört med tidigare modeller.
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Affärsområdet Automation

Inom affärsområdet Automation fortsätter vi vår satsning
inom Fastighetsautomation och vi har under året levererat
utrustning till flera olika systemintegratörer som genomfört framgångsrika projekt med våra produkter. Vi har idag
kontakt med ett stort antal kunder inom området
Fastighetsautomation som har för avsikt att börja använda
våra produkter framöver, både hårdvara och mjukvara.
Den viktigaste produkten vi erbjuder marknaden för
Fastighetsautomation är vår mjukvara WideQuick HMI/
SCADA. Med vår mjukvara kan systemintegratören, som
levererar den totala lösningen till fastighetsägaren,
snabbt bygga upp ett komplett system för övervakning
av all utrustning inom Fastighetsautomation, t.ex. värme,
kyla och ventilation, för att skapa ett energieffektivt
system. Inom Fastighetsautomation levererar vi även
hårdvara, Industrial Computers och Operator Panels, och
här har vi under året haft en mycket god tillväxt inom
Operator Panels.

Affärsområdet Säkerhet

Inom affärsområdet Säkerhet har vi under verksamhetsåret haft en kraftig försäljningsökning inom vårt
produktområde NVR, Network Video Recorder. Ethiris
NVR är en komplett och kostnadseffektiv serverlösning
för videoövervakning. Det är ett mycket flexibelt system
eftersom det går att ansluta övervakningskameror från
olika tillverkare och snabbt skapa ett övervakningssystem
med önskade funktioner. Under Q4 lanserade vi flera
nya modeller inom produktområdet NVR, Ethiris NVR2 som är en större och kraftfullare modell jämfört med
NVR-1. Dessutom har vi lanserat flera olika modeller med
klientfunktionalitet. Alla nya modeller kommer att börja
levereras under Q2 verksamhetsåret 2017/2018. Vi har
också intensifierat vårt arbete med att marknadsföra och
sälja vår mjukvara WideQuick PSIM, Physical Security
Information Manager. Vi ser ett stort intresse från våra
kunder och efter verksamhetsårets slut har vi inom
det här produktområdet erhållit en viktig exportorder.
Ordern är viktigt för oss ur flera perspektiv och den ger oss
en bra försäljningstillväxt inom det här produktområdet,
men framför allt ger den oss större möjlighet att ta
liknande affärer i framtiden.
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Antal köpande kunder ökar kontinuerligt

Under 2016/2017 hade vi över 200 köpande kunder – det tycker jag är ett fantastiskt roligt och bra betyg från marknaden.
Antalet återköpande kunder ökar men även nya kunder strömmar till för varje kvartal. I detta avseende utmärkte sig Q4
speciellt då vi hade 120 köpande kunder jämfört med 83 köpande kunder under samma period föregående år. Under
hela verksamhetsåret hade vi 214 (155) köpande kunder. Det känns tillfredställande att så många kunder väljer att ge
oss fortsatt förtroende samtidigt som flera nya kunder vill prova våra produkter och väljer oss som samarbetspartner.
Samtidigt som vi nu arbetar allt mer strategiskt mot större kunder som har stor potential på lång sikt, är ett av våra
viktigaste mål att bevara och vidarutveckla samarbeten med befintliga kunder samtidigt som vi fortsätter diskutera och
inleda nya samarbeten.

KENTIMA AB

KENTIMA AB

Antal partner i Sverige, ackumulerat per år

Antal köpande kunder

Kentima Partner Program - Viktigt för framtiden

Under maj månad höll vi våra välbesökta Partnerevent och i år var det dags för Göteborg, Örebro, Stockholm och
Lund. Vi hade över 100 deltagare och vi presenterade attraktiva lösningar inom alla våra produktområden och gav
våra partners värdefull information som de direkt kunde använda i sina projekt. Vi fick mycket positiv feedback från
deltagarna och det blev en hel del diskussioner om olika projekt där våra produkter kommer att användas. Antalet
partners fortsätter att öka och uppgick till 312 st. per den 30 juni 2017. Partnerprogrammet är en viktig del i vårt arbete
med att skapa en ännu högre tillväxt för våra egenutvecklade produkter.
“Verksamhetsåret 2016/2017 var ett positivt år för Kentima. Förutom en kraftig
resultatförbättring fortsatte försäljningen av egenutvecklade produkter att utvecklas
positivt och vi avslutade verksamhetsåret med ett mycket starkt fjärde kvartal.
Vi arbetar efter målsättningen att Kentima ska vara ett attraktivt bolag som ska ha en
betydande tillväxt inom båda sina två affärsområden, Automation och Security - och
samtidigt visa lönsamhet, en tillfredsställande vinst och ett positivt kassaflöde. Vi gör en
strategisk översyn av våra finansiella målsättningar som vi kommer att presentera i vår
Q1-rapport.
Jag bedömer utsikterna för 2017/2018 som mycket goda och vi ser tydliga tecken på en
omsättningsökning under Q1, jämfört med samma period föregående år. Jag ser positivt på
hela nästa verksamhetsår, 2017/2018, och bedömer att vi kommer att ha en betydligt högre
omsättning och ett förbättrat resultat, jämfört med detta verksamhetsår, 2016/2017.”

Kent Nilsson, VD
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Kentimakoncernen

Affärsområde

Kentima Holding AB (publ)

Kentima AB

Kentima Control R&D AB

Automation

Kundanpassade
Styrsystem

Security

Kentima Holding AB (publ)

Kentima Holding AB (publ) är moderbolag inom koncernen
och är listat på NASDAQ First North. Bolaget har två helägda
dotterbolag, Kentima AB och Kentima Control R&D AB.

andra system och ger operatören ett modernt och
användarvänligt gränssnitt.

Kentima AB

Inom affärsområdet Security har Kentima AB tre produktområden: VMS, NVR/NVC och PSIM. Dessa är
utvecklade för att skapa allt från en mindre kameraövervakningsanläggning till en total säkerhetsplattform för
övervakning av större fastigheter, flygplatser, fängelser
och hela städer. Produkterna uppfyller marknadens höga
krav på flexibilitet, stabilitet och enkel integration med
andra system.

Kentima AB är ett innovativt tillväxtbolag som utvecklar,
tillverkar och säljer avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen. Kentima AB är ett helägt
dotterbolag till Kentima Holding AB och är verksamt inom
två affärsområden, Automation och Security. All personal inom koncernen är anställd i Kentima AB och här
bedrivs utveckling, tillverkning och försäljning av bolagets
egenutvecklade produkter. Kentima AB är det bolag
inom koncernen där de stora framtidssatsningarna görs
och det bolag som ska fortsätta generera en kraftig tillväxt framöver. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick HMI/SCADA,
WideQuick HMI Panel, OE Industridatorer, Ethiris VMS,
Ethiris NVR/NVC och WideQuick PSIM.

Affärsområde - Automation

Inom affärsområdet Automation har Kentima AB tre
produktområden: HMI/SCADA, Industrial Computers och
Operator Panels. Produkterna är främst utvecklade för
att övervaka maskiner, fastigheter och hela process- och
tillverkningsindustrier. Produkterna har ett stort antal
funktioner som effektiviserar både systemintegratörens
och operatörens arbete. De är enkla att integrera med
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Affärsområde - Security

Kentima Control R&D AB

Kentima Control R&D AB är ett helägt dotterbolag till
Kentima Holding AB och är verksamt inom automationsbranschen och säljer kundanpassade styrsystem
till OEM-kunder som huvudsakligen är verksamma mot
gruvindustrin. Industridatorn Heavy Duty köps in i sitt
grundutförande från systerbolaget Kentima AB och färdigställs därefter av bolaget till ett totalt kundanpassat
styrsystem för leverans till kund. Bolaget har tidigare
varit motorn i koncernen där överskott har investerats
i Kentima AB för utveckling av företagets egna produkter. Kentima Control R&D AB har haft en vikande orderingång och försäljning de senaste åren. Detta beror
på de låga investeringsnivåer inom den globala gruvindustrin som bolaget inte kan påverka.
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Vision, mål och strategi
Vision

Strategi

Mål

Återförsäljarna är främst systemintegratörer som installerar bolagets produkter hos slutkunderna som en enskild
produkt eller som en del i ett större system. Återförsäljarna
är allt från stora globala aktörer inom automations- och/
eller säkerhetsbranschen till mindre lokala installatörer
av säkerhetssystem eller automationsutrustningar.

Kentimas vision är att vidareutveckla och leverera högteknologiska, attraktiva och konkurrenskraftiga produkter
för övervakning och visualisering, avsedda för främst
automations- och säkerhetsmarknaden. Kentima ska
vara det självklara valet för kunden och bolaget värnar
om långsiktiga relationer. Med en effektiv organisation,
kunniga medarbetare och en väl fungerande försäljningsdistribution ska bolaget utvecklas till ett lönsamt och ett
väletablerat företag på både den svenska och internationella marknaden.

Fortsatt hög tillväxttakt på egenutvecklade produkter.
Förstärka bolagets marknadsposition, främst på den
svenska marknaden men även den Europeiska marknaden.
Realisera en betydande försäljningsökning, främst i
Sverige men även i Europa.
Förstärka bolagets organisation, främst inom försäljning och kundsupport.
Öka antalet anslutna partners/systemintegratörer till
Kentima Partner Program.
Fortsätta öka antalet köpande kunder/systemintegratörer.

Kentima utvecklar tekniskt avancerade produkter. Det är
därför viktigt att slutkunden får ett komplett och fungerande system och att bolagets produkter installeras korrekt för
att slutkundens förväntningar ska uppfyllas. För att tillgodose detta behov arbetar Kentima efter en affärsmodell
med direktförsäljning till återförsäljare och OEM-kunder.

Försäljning till OEM-kunder sker primärt inom affärsområdet Automation. OEM-kunderna är ofta maskintillverkare
som säljer våra produkter som en integrerad del i sin egen
produkt, under sitt eget varumärke.
Våra kunder kan ansluta sig till Kentima Partner Program
som innehåller utbildningar, support och andra viktiga
delar som behövs för att säkerställa att våra partners har
nödvändig kunskap om våra produkter.

Finansiella mål

Bolaget gör en strategisk översyn av sina finansiella
mål och kommer presentera dessa i Q1-rapporten som
publiceras 16 november 2017.

Fortsätta öka antalet repetitiva kunder.
Fortsätta utvecklingen av bolagets produkter,
lansera nya produkter och programversioner.
Identifiera och aktivt undersöka möjligheterna att
söka patent för nya funktioner i mjukvarorna.

Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2016/2017
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Försäljning och marknad
Kentima AB

OEM

Systemintegratörer

Slutkunder

Försäljning och affärsmodell

Bolagets primära kunder är återförsäljare och OEMkunder. Återförsäljarna är främst systemintegratörer
som installerar bolagets produkter hos slutkunderna
som en enskild produkt eller som en del i ett helt
system. OEM-kunderna är maskintillverkare och andra
företag som levererar våra produkter som en integrerad del i sin egen produkt, ofta under ett eget
varumärke. Försäljning till OEM-kunder sker primärt
inom affärsområdet Automation.
Försäljningsorganisationen består av Area Sales Managers som har ansvar för olika geografiska områden. Inom
varje område har en Area Sales Manager olika säljare till
sin hjälp. Varje säljare har fokus på något av bolagets två
affärsområden, Automation eller Security.

Marknadsplan

Under det gångna verksamhetsåret har dotterbolaget
Kentima AB haft en betydande ökning av antalet
köpande kunder och tecknat ett stort antal nya
partneravtal på den svenska marknaden. Vi fortsätter
att fokusera vårt säljarbete mot den svenska marknaden samtidigt som vi arbetar med en långsiktig plan för
den internationella marknaden.
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Målsättningen för Kentima är att utveckla egna
produkter inom två affärsområden, Automation och
Security. Inom dessa affärsområden har bolaget sex
produktområden med egenutvecklade produkter.
Marknadstillväxten inom både automations- och
säkerhetsmarknaden förväntas vara fortsatt stark den kommande femårsperioden och vår målsättning är att upprätthålla en hög tillväxt inom egenutvecklade produkter.

Kentima Partner Program

Som ett steg mot långsiktig tillväxt har Kentima ett
partnerprogram, Kentima Partner Program, som i
första hand riktar sig till systemintegratörer. Kentima
Partner Program innehåller stora fördelar för alla
systemintegratörer som ansluter sig i form av utbildning, marknadsstöd, riktad partnerinformation,
support, erfarenhetsutbyte och större möjlighet att
påverka utvecklingen.
Kentima Partner Program har varit en viktig orsak till
att ökningen av antalet köpande kunder ökat kraftigt
det senaste verksamhetsåret men även till att försäljningen av Kentimas egenutvecklade produkter ökat
kraftigt. Partnerprogrammet blir successivt en allt viktigare plattform i vårt samarbete med våra kunder.
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Affärsområden
Affärsområdet Automation

Inom affärsområdet Automation utvecklar, tillverkar och
säljer Kentima produkter inom tre produktområden,
HMI/SCADA Software, Operator Panels och Industrial
Computers. Samtliga produktområden utgör viktiga
delar inom området industriell automation och möjliggör övervakning och kontroll av tillverkningsindustri,
processindustri, infrastruktur anläggningar, fastighetsautomation, system för energiförsörjning, VA-verk och
enskilda maskiner.
Det finns en stor efterfrågan på produkter inom området
industriell automation och vi bedömer att marknaden för
dessa produkter kommer att ha en fortsatt god tillväxt
de kommande åren. Den allt högre konkurrensen gör
att produktions- och tillverkningsprocesser måste bli allt
mer effektiva och det finns inte utrymme för kostsamma och onödiga driftstopp. Inom området Fastighetsautomation är det bland annat kravet på lägre
energiförbrukning, bättre kontroll och uppföljning samt
ökad komfort för hyresgästerna som gör att efterfrågan
på produkterna ökar. En annan viktig faktor som driver
efterfrågan är ökade krav på bättre miljöanpassning för
alla typer av anläggningar.

Affärsområdet Security

Inom affärsområdet Security utvecklar, tillverkar och säljer
Kentima produkter inom tre produktområden, Video
Management Software (VMS), Network Video Recorder/
Client (NVR/NVC) samt Physical Security Information
Management Software (PSIM). Produkterna används för
att skapa en effektiv och kraftfull videoövervakning samt
avancerade överordnade säkerhetssystem.
Vårt välstånd ökar och det ger oss en allt högre
levnadsstandard, samtidigt förändras vår omvärld och
skapar en större känsla av otrygghet. Detta medför att
det ställs allt högre krav på säkerhetslösningar som ger
människor en ökad trygghet och ökat skydd mot hot
och våld. Högre ställda krav på säkerhet omfattar även
byggnader, anläggningar och andra typer av miljöer
där det på ett eller annat sätt kan finnas risk för skadegörelse, intrång och/eller inbrott. Alla dessa faktorer
spelar stor roll för tillväxten inom affärsområdet Security.

Samtliga våra produkter inom affärsområdet Automation
används för att skapa system som övervakar och
kontrollerar en hel anläggning, fastighet eller en enskild
maskin. Detta görs genom att våra produkter kom
municerar med olika system för att hämta information
som därefter lagras, behandlas och övervakas. Informationen presenteras för operatören som via ett
smart uppbyggt användargränssnitt enkelt kan vidta rätt
åtgärd för olika situationer.

Våra produkter ger användaren goda förutsättningar
att förebygga och reducera brott och ökar möjligheten
för polisen att snabbt kunna lösa brott i efterhand via
ex. inspelad video från lagrat material. Gemensamt
för alla våra produkter inom Affärsområdet Security
är att de används för övervakning av olika områden,
anläggningar och byggnader. Detta görs genom att våra
videoövervakningsprodukter kommunicerar och hämtar
information från kameror och andra system och vår
överordnade PSIM-mjukvara kommunicerar hämtar
information från olika underordnade säkerhetssystem.
Informationen lagras, behandlas, övervakas och presenteras för operatören som enkelt kan vidta rätt åtgärd
för olika situationer.

Varje projekt kräver en individuell konfigurering av
övervakningssystemet för att det ska passa för olika
anläggningar. Det är också viktigt att våra produkter
enkelt kan integreras med andra system för att
systemintegratören ska kunna skapa ett totalt system för
övervakning och styrning. Genom att våra produkter är
extremt flexibla, innehåller unika funktioner och snabbt
kan konfigureras för den aktuella anläggningen blir våra
produkter ett kostnadseffektivt alternativ med stort
användningsområde.

Vi ska vara det bästa alternativet med konkurrenskraftiga produkter som innehåller avancerad och unik
funktionalitet. Det är också viktigt att våra produkter
snabbt kan konfigureras av systemintegratören
och är enkla att använda för slutanvändaren. Våra
säkerhetsprodukter har därför ett mycket brett
användningsområde och används inom t.ex. flygplatser,
köpcentrum, lastbilsterminaler, idrottsarenor, butiker,
järnvägsstationer, industri- och processanläggningar,
skolor, sjukhus, hotell och andra byggnader.
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HMI/SCADA Software

WIDEQUICK HMI/SCADA - Överordnat övervakningssystem
WideQuick HMI/SCADA är en modern mjukvara som används för att skapa avancerade och överordnade grafiska
övervaknings- och presentationssystem. WideQuick är en kraftfull, flexibel och skalbar mjukvara som säljs via våra
systemintegratörer till krävande slutkunder inom flera olika branscher. Mjukvaran har ett brett användningsområde
och används idag främst inom process- och tillverkningsindustrin, fastighetsautomation, infrastruktur och för olika
tillämpningar inom maskinstyrning.
För att kunna fungera som ett kraftfullt överordnat övervakningssystem har WideQuick möjligheten
att kommunicera mot ett stort antal olika system för
att utbyta information. Främst handlar det om att
WideQuick samlar in processvärden och andra signaler från underliggande styrsystem och I/O enheter,
som i sin tur är kopplade till olika givare, ventiler,
motorer o.s.v. När informationen hämtats in kommer
WideQuick därefter att lagra, övervaka och behandla
informationen.
En annan viktig uppgift för WideQuick är att visualisera
informationen grafiskt för operatören. Varje applikation
kräver ett unikt användargränssnitt, d.v.s. den information som ska visas på bildskärmen för operatören.
WideQuick har därför en Designer, det är en mjukvara
som systemintegratören använder för att konfigurera
upp hela systemet innan det installeras hos slutkunden.

WideQuick Designer har ett stort antal inbyggda funktioner för att systemintegratören ska kunna skapa det
användargränssnitt som den aktuella applikationen
kräver. Resultatet blir att operatören får ett användargränssnitt som är modernt, enkelt att förstå och som
gör att operatören kan fatta korrekta beslut och vidta
rätt åtgärder beroende på vilka situationer som inträffar i anläggningen eller i maskinen.
WideQuick erbjuder operatören ett stort antal olika
möjligheter att interagera med systemet. Det kan ske
via bildskärmar i ett kontrollrum, via någon av våra
operatörspaneler, via vår WideQuick Remote Client
installerad på en dator i nätverket eller på distans via
WideQuick Web Client. Vår webblösning ger operatören
möjlighet att övervaka anläggningen eller maskinen på
distans, via dator, mobil eller surfplatta.
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Industrial Computers

OE - Industridatorer för tuff industriell användning
Kentima utvecklar, tillverkar och säljer industridatorer som ska klara en tuff industriell användning. Våra industridatorer är en PC som är
utvecklad för att klara av krävande omgivningar som till exempel elektriska störningar, mekaniska påfrestningar, vibrationer, fukt, damm
och stora variationer i omgivningstemperaturen. För att tillgodose kundernas olika behov har vi utvecklat fyra serier med olika grundläggande egenskaper.
Kunderna kan välja önskat utförande på industridatorn, Panel
PC eller Box PC. En Panel PC är en industridator med integrerad
bildskärm och touchenhet. Inom varje produktserie finns det
möjlighet att välja mellan olika storlekar och upplösningar på
skärmen. Totalt erbjuder vi marknaden 10 olika bildskärmsalternativ, från 10,1” till 21,5”, dessutom finns det möjlighet att välja
processor, minnesstorlek, lagringsmedia och operativsystem.
Våra industridatorer är designade helt i metall och i ett mycket
kompakt och stryktåligt utförande. Vår målsättning är att utveckla industridatorer som kräver ett minimum av underhåll.
Den höga kvalitén ger en lång livslängd och därmed blir våra
industridatorer en kostnadseffektiv investering. Allt detta leder
till att våra industridatorer har ett brett användningsområde och
används idag främst inom tillverkningsindustrin, fastighetsautomation, infrastruktur och maskinstyrning.
OE500 Efficient: Industridatorerna i 500-serien levereras helt
utan rörliga delar, d.v.s. utan fläkt och rörligt lagringsmedia.
Samtliga industridatorer i 500-serien levereras med en Intel
J1900 processor. OE500-modellen karakteriseras av låg energiförbrukning, robust uppbyggnad samt hög tålighet mot både
kemiska och mekaniska påfrestningar.
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OE600 Flexible: Industridatorerna i 600-serien levereras
med en kraftfull Intel i3, i5 eller i7 processor och det ger en
prestanda som passar för större projekt med krävande grafik och
funktionalitet och där det ställs krav på snabb och flexibel kommunikation. Oe600-serien har en robust design och flexibel uppbyggnad som enkelt kan kompletteras med olika expansionskort.
OE700 Performance: Industridatorerna i 700-serien har en
mycket robust uppbyggnad och passar utmärkt där det finns krav
på avancerade funktioner i kombination med hög prestanda. Den
kan levereras med flera olika processoralternativ upp till Intel
i7. OE700-serien har ett stort antal inbyggda skyddsfunktioner
mot elektriska störningar.
OE800 Heavy Duty: Industridatorerna i 800-serien är extremt
robusta och har samma avancerade inbyggda skyddsfunktioner
som OE700-serien. Dessutom har samtliga Panel PC i 800-serien
en kapsling och front i rostfritt stål. Kapslingen och frontens
utformning tillsammans med M12 anslutningsdon gör den
spolsäker runt om. OE800-modellen har en konstruktion utan
rörliga delar som skapar en hög tålighet mot elektriska störningar, damm och fukt samt kemiska och mekaniska påfrestningar.
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Operator Panels

WIDEQUICK HMI Panel - Operatörspaneler med stora möjligheter
Operatörspanelerna som utvecklas och tillverkas av Kentima heter WideQuick HMI Panel. Uppbyggnaden av WideQuick HMI
Panel tillsammans med smarta funktioner i WideQuick Designer gör att våra systemintegratörer snabbt och enkelt kan skapa
ett effektivt övervakningssystem, med ett modernt användargränssnitt mellan operatör och maskin/anläggning. Samtliga operatörspaneler från Kentima har en stor inbyggd flexibilitet och kan enkelt integreras med olika under- och överordnade system.
Slutkundernas applikationer ställer olika krav på operatörspanelerna därför har vi tagit fram fyra olika serier av operatörspaneler. Varje serie har olika grundläggande egenskaper
för att uppfylla kundernas behov. Hårdvaran är unik för
respektive serie och baserad på en robust industridator
från Kentima. Inom varje serie kan operatörspanelerna
beställas med önskad bildskärm, touch och CPU. Det finns
möjlighet att välja mellan olika storlekar och upplösningar på bildskärmen. Totalt erbjuder vi marknaden 10
olika bildskärmsalternativ, från 10,1” till 21,5”. Allt detta
leder till att våra operatörspaneler har ett brett användnings
område och används idag inom till exempel tillverknings- och
processindustri, fastighetsautomation, infrastruktur och olika
maskinstyrningar.
Det är vår mjukvara WideQuick som utgör grunden i alla
våra operatörspaneler. För att skapa en av marknadens mest
kompletta, kraftfulla och mest flexibla operatörspaneler ingår
alltid WideQuick Extended Runtime, WideQuick Panel Control
Center, en SQL databas och önskat operativsystem. Tack vare

att WideQuick är utvecklat som en multiplattformsteknologi
kan våra operatörspaneler levereras med Windows eller
Linux som operativsystem. Genom att använda standarder
som OPC och Modbus har WideQuick HMI Panel möjlighet
att kommunicera med ett stort antal PLC, distribuerade I/O
och annan utrustning, vilket är en viktig förutsättning för att
systemintegratören ska kunna skapa ett komplett övervakningssystem åt slutkunden.
Alla våra operatörspaneler levereras med WideQuick
Designer som är ett kraftfullt utvecklingsverktyg och
ger systemintegratören en intuitiv och flexibel miljö för
att konfigurera WideQuick HMI Panel för den aktuella applikationen. Projekttiden förkortas genom att WideQuick Designer
innehåller ett stort antal smarta funktioner, objektsbibliotek,
direkt förhandsgranskning samt och en effektiv funktion
för att konfigurera av kommunikationen mot I/O och PLC.
Allt detta gör att systemintegratören snabbt kan skapa ett
effektivt övervakningssystem med professionellt användargränssnitt som är enkelt att använda för operatören.

Kentima Holding AB (publ) - Årsredovisning 2016/2017

15

SECURITY
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Video Management Software

ETHIRIS VMS - Mjukvara för videoövervakning
Ethiris Video Management Software är en mjukvara med unika egenskaper som ger systemintegratören möjlighet att snabbt och
enkelt skapa ett modernt och kraftfullt system för videoövervakning. Operatören hos slutkunden får ett kraftfullt, flexibelt och
avancerat system för videoövervakning med smarta funktioner som är enkla att använda.
Ethiris innehåller alla grundläggande funktioner som ett videoövervakningssystem måste ha, kommunikation mot kameror,
visning av livevideo, lagring och presentation av inspelad video
och larmhantering. Det som gör Ethiris unikt är bland annat en
hög prestanda, ett stort antal funktioner, stora möjligheter till
integration med andra system och att det är enkelt för operatören att använda de olika funktionerna. Dessutom har Ethiris
en unik flexibilitet som gör att systemintegratören enkelt kan
anpassa systemet efter slutkundernas olika krav och behov.
Ethiris är utvecklad för att vara en öppen plattform med ett
omfattande stöd för att kunna ansluta olika kameramodeller
från olika tillverkare via ONVIF-standarden och individuella
protokoll från ledande kameratillverkare. Några av de stora
kameratillverkare som Ethiris har stöd för är Axis, ACTi, Canon,
Dahua, FLIR, Hikvision, Panasonic och Samsung.
Ethiris har en komponentbaserad och skalbar struktur som gör att
kapaciteten i anläggningen kan utökas efter behov genom
att kunderna köper fler licenser och nya Ethiriskomponenter.
Genom att Ethiris är ett komponentbaserat system kan det
spridas ut på flera datorer i en anläggning och därigenom

optimera prestandan i systemet. Allt detta gör Ethiris lämpligt att
användas i stora och krävande applikationer. Ethiris passar även
utmärkt i mindre system.
Systemintegratören kan snabbt konfigurera Ethiris enligt
slutkundernas önskemål. Konfigurationsguiden startar automatiskt när ett nytt system ska konfigureras och ger systemintegratören hjälp att snabbt ansluta tillgängliga kameror på
nätverket och konfigurera systemet klart för användning.
Inom loppet av ett par minuter har användaren ett fullt
fungerande system för videoövervakning. Alla komponenterna
konfigureras centralt med det gemensamma administrationsverktyget Ethiris Admin.
Eftersom Ethiris även kan kommunicera via OPC-standarden
går det att integrera Ethiris med ett stort antal system inom
säkerhet, automation och andra områden, vilket gör Ethiris
till en framtidssäker investering. Det går också att integrera
Ethiris med vår programvara WideQuick PSIM för att skapa
en total säkerhetsplattform, där systemet även kan integreras
med passagesystem, brandlarm, inbrottslarm samt olika styrsystem och överordnade SCADA-system.
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NVR och NVC

ETHIRIS NVR/NVC - Nyckelfärdig videoövervakning
Vårt produktområde Ethiris Network Video Recorder (NVR) och Network Video Client (NVC) innehåller nyckelfärdiga produkter
med hög prestanda för att systemintegratören enkelt ska kunna bygga upp olika typer av system för professionell videoövervakning. Genom vårt breda produktutbud kan systemintegratören kombinera olika modeller av Ethiris NVR och NVC för att skapa en
systemlösning som uppfyller slutkundens önskemål och de varierande krav som finns på videoövervakning i olika anläggningar.
Ethiris NVR och Ethiris NVC från Kentima är en komplett serie
med server- och klientdatorer med tillhörande mjukvara för
professionell videoövervakning. Genom att välja en Ethiris NVR
eller NVC förenklas arbetet med installation och driftssättning
av ett videoövervakningssystem. Ethiris mjukvaran guidar
och hjälper användaren att snabbt konfigurera systemet för
den aktuella anläggningen. Alla NVR och NVC modellerna är
optimerade och anpassade för sin uppgift och med den förinstallerade Ethiris VMS skapas ett flexibelt och mycket kraftfullt videoövervakningssystem.
För att kunna erbjuda marknaden produkter av högsta kvalitet
är hårdvaran i Ethiris NVR och NVC uppbyggd med industrispecificerade komponenter. Tillsammans med den höga funktionaliteten i Ethiris mjukvara skapas en produkt som är attraktiv för både systemintegratören och slutanvändaren.
Det finns fyra olika serier av Ethiris NVR: NVR-1, NVR-2 och
NVR-N och NVR-C. NVR-1 har möjlighet att ansluta upp till 32
kameror och ett internt lagringsutrymme upp till 10 TB. NVR-2
är betydligt kraftfullare och har högre prestanda med möjlighet
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att ansluta upp till 64 kameror samt ett internt lagringsutrymme
upp till 20 TB. NVR-N är kompakt med hög prestanda men utan
intern videolagring eftersom den är avsedd att användas när
lagringen av video istället sker på en extern NAS. NVR-C är en
kombinerad NVR/NVC för anläggningar som inte kräver att
dessa är separata enheter. Ethiris NVC-1 och NVC-2 är klientdatorer med hög prestanda, utvecklade och optimerade för
presentation av video från en eller flera Ethiris NVR.
Genom vårt breda produktutbud kan systemintegratören
använda Ethiris NVR och NVC i allt från mindre till mycket
stora och komplexa system. Det finns egentligen ingen gräns
för hur stora system det går att bygga med våra olika NVR och
NVC modeller, förutom den bandbredd som finns tillgänglig i
nätverket. I mycket stora system kan vår NVR-N användas och
köras i ett Ethiris Cluster och därigenom skapas ett redundant system med extremt hög säkerhet och tillförlitlighet.
Samtliga NVR-N kan dessutom kopplas samman med en NAS
där man kan köra till exempel RAID-5 eller RAID-6 för att
uppnå redundans även på videolagringen.
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PSIM Software

WIDEQUICK PSIM - Överordnat säkerhetssystem
WideQuick Physical Security Information Management är en mjukvara som används för att skapa överordnade säkerhetssystem.
WideQuick PSIM kommunicerar och hämtar information från olika säkerhetssystem, till exempel videoövervakning, passagesystem, inbrottslarm och brandlarm. WideQuick PSIM övervakar ett stort antal funktioner i anläggningen och presenterar relevant
information till operatören i ett gemensamt användargränssnitt.
WideQuick PSIM är en kraftfull, flexibel och skalbar mjukvara
som säljs via våra systemintegratörer till krävande slutkunder
som har behov av ett överordnat säkerhetssystem. Mjukvaran har ett brett användningsområde och används främst i
säkerhetskritiska anläggningar som till exempel fängelser,
flygplatser och sjukhus samt infrastruktur, offentliga verksamheter och större industrier.
WideQuick kommunicerar och hämtar information från flera
olika säkerhetssystem och presenterar den i ett gemensamt
gränssnitt. Det finns en tät integration mot Ethiris Video
Management Software som ger möjlighet till en omfattande
videofunktionalitet. Allt detta ger operatören en tydlig bild
över anläggningen och vad som händer i anläggningen när
olika situationer uppstår. Arbetet effektiviseras för operatören som snabbt kan fatta rätt beslut och vidta nödvändiga
åtgärder, samtidigt som risken för felaktiga beslut reduceras.
Informationen från anläggningen kan presenteras både lokalt i
ett kontrollrum och på valfri dator via en webbläsare.

Alla larm och varningar som inträffar i en anläggning är inte
lika allvarliga. Dessa larm och händelser prioriteras baserat på
graden av risk och en rad andra viktiga faktorer. “Dynamisk
larmhantering“ krävs för att snabbt inse om åtgärder behöver
vidtas. För att ytterligare hjälpa operatören kan man använda
checklistor för att säkerställa att en situation hanteras på
ett korrekt och effektivt sätt. Olika åtgärder kan utföras automatiskt och/eller manuellt.
Varje projekt är unikt och måste konfigureras för att passa
den aktuella applikationen och slutkundens krav. WideQuick
Designer är ett konfigureringsverktyg som är gemensamt för
HMI/SCADA- och PSIM-applikationer. Den har ett stort antal
inbyggda funktioner för att systemintegratören effektivt ska
kunna skapa det system och användargränssnitt som det
aktuella projektet kräver.
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Verksamhetsrapport 2016/2017
Koncernens omsättning

Under perioden uppgick koncernens omsättning till 33 420 (33 233) KSEK. Koncernen hade en
omsättningstillväxt under Q4 med 13 procent och uppgick till 9 920 (8 792) KSEK. Omsättningen i
dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 22 139 (20 025), en ökning med 11 procent,
jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB ökade under perioden med 36 procent, jämfört med samma period föregående år. Dotterbolaget Kentima AB hade under perioden en positiv utveckling och tillväxt inom
sina båda affärsområden, Automation och Security. Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB
uppgick under perioden till 20 321 (23 400) KSEK, en minskning med 13 procent, jämfört med samma period
föregående år.

Koncernens resultat

Under verksamhetsåret 2016/2017 förbättrades koncernens resultat kraftigt och koncernens resultat
före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 260 (333) KSEK. Under Q4 uppgick koncernens resultat före
avskrivningar (EBITDA) till 1 103 (418) KSEK, en förbättring med 163 procent.

Koncernens kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 171 (-3 236) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till
-19 (1 116) KSEK. I samband med lösen av teckningsoptioner under Q2 fick koncernens kassaflöde ett tillskott med 3 427 KSEK, efter emissionskostnader.

Finansiell ställning

Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 614 (7 358) KSEK inklusive en outnyttjad
checkräkningskredit om 4 275 (6 000) KSEK.

Investeringar

Förutom aktivering av utvecklingskostnader har koncernen inte gjort några större investeringar.
De nya aktiveringarna som gjorts under perioden uppgår till 4 564 KSEK. Koncernen har under perioden
skrivit av -1 285 KSEK på aktiverade utvecklingskostnader.

Personal

Medeltalet anställda var 19 (20) personer.
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Kontaktuppgifter
Revisor						
Karin Löwhagen, Auktoriserad revisor		
Huvudansvarig			
MAZARS SET Revisionsbyrå AB			

Karin Löwhagen är vald till revisor för en ettårsperiod fram till slutet
av den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2016/2017.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance

Utdelning

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning ska ges för
räkenskapsåret 2016-07-01-2017-06-30.

Finansiell information

Kent Nilsson, kent.nilsson@kentima.se

Hemsida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Gå in på vår hemsida under
Nyheter och registrera dig. www.kentima.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD					Styrelsens ordförande
Kent Nilsson 				
Jens Kinnander
046-25 30 40 				
0709-99 10 20
kent.nilsson@kentima.se 			
jens.kinnander@delphi.se
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Årsstämma
Årsstämman i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, hålls tisdagen den 21 november 2017
kl. 15:00.
Registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
onsdagen den 15 november 2017.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen
den 16 november 2017.
Inpassering och avprickning inför stämman sker den 21 november 2017 kl. 14.30–14.45.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman sker enligt följande:
Per brev under adress Kentima Holding AB, Box 174, 245 22 Staffanstorp, eller
Per telefon 046-25 30 40, vardagar klockan 9:00-16:00, eller
Via e-post info@kentima.com
Vid anmälan, uppge som aktieägare; namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, mailadress, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två. Anmälningsblankett finns på Kentimas hemsida
www.kentima.com.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person
ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (i original), samtidigt med anmälan
på adress Box 174, 245 22 Staffanstorp. Fullmakten utgör inte en anmälan till bolagsstämman utan anmälan görs enligt
ovan. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i
samband med anmälan, ska medtas till stämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, inregistrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken onsdagen den 15 november 2017 och aktieägaren
bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer en sådan omregistrering.
Fullständig kallelse samt anmälningssedel och fullmakt finns på hemsidan under Investerare och Årsstämma:
www.kentima.com/arstamma

Stämman hålls på:

Staffanstorps Gästis
Stationsvägen 2, Staffanstorp
Efter stämman bjuds deltagarna
på enklare förtäring.
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Aktien
Aktieinformation - Kentima Holding AB (publ)
Totalt utstående aktier vid periodens utgång 2017-06-30 uppgick till 29 162 111 st. varav 999 998 är A-aktier. Totalt
antal aktieägare den 30 juni var 798 st. Aktien är listad på NASDAQ First North sedan juni 2013 och handel sker med
kortnamn KENH.

Aktiekursens utveckling
Förändring av aktiekursen:

Ägarförhållanden

Tabellen nedan visar ägarförhållandet i Kentima Holding AB (publ) med de 10 största ägarna per den 30 juni 2017.
Antal A-aktier Antal B-aktier

Ägare
Kent Nilsson via bolag och stiftelse

785 000

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
Teja Capital AB

214 998

Totalt antal aktier

Kapitalandel %

Röstandel %

7 459 430

8 244 430

28,27

40,12

4 408 293

4 408 293

15,12

11,55

2 862 499

3 077 497

10,55

13,13

Christer Jönsson

1 480 000

1 480 000

5,08

3,88

Sven-Olof Thorstensson

1 010 992

1 010 992

3,47

2,65

Nordnet Pensionsförsäkring AB

848 431

848 431

2,91

2,22

Stig Fölhammar

338 000

338 000

1,16

0,89

Erland Håkansson

225 000

225 000

0,77

0,59

Arve Nilsson

213 784

213 784

0,73

0,56

Arvid Böhm

164 448

164 448

0,56

0,43

999 998

19 010 877

20 010 875

68,62

76,03

Övriga:

0

9 151 236

9 151 236

31,38

23,98

Totalt:

999 998

28 162 113

29 162 111

100,00

100,00

Summa de största ägarna:

Källa: Euroclear Sweden AB per 170630
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Ledande befattningshavare
Kent Nilsson, f 62
Huvudsaklig sysselsättning:
VD
Aktieinnehav i bolaget:
*785 000 A-aktier via Dewani AB
*7 459 430 B-aktier via Dewani AB och stiftelse

Annsofi Andersson, f 72
Huvudsaklig sysselsättning:
Ekonomichef
Aktieinnehav i bolaget:
*80 874 B-aktier

Peter Andersson, f 65
Huvudsaklig sysselsättning:
Produktchef Säkerhet
Aktieinnehav i bolaget:
*95 000 B-aktier

Johnny Andersson, f 72
Huvudsaklig sysselsättning:
Area Sales Manager, Norden
Aktieinnehav i bolaget:
*2 500 B-aktier
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Styrelse, Revisor och CA
Jens Kinnander, f 72

Roll i styrelsen: Ordförande sedan 2012
Huvudsaklig sysselsättning: Advokat och partner på Advokatfirman Delphi
Tidigare anställningar:
Advokatfirman Glimstedt, Partner (2009-2016)
Sony Ericsson, Senior Legal Counsel, Head of Compliance (2007-2009), Mannheimer Swartling
Advokatbyrå, Advokat (2000-2007), Swedish Match, Legal Counsel (2003-2004)
Övriga styrelseuppdrag:
BrainCool AB (publ), Sveriges Advokatsamfund, södra avdelningen
Aktieinnehav i bolaget:
*56 664 B-aktier

Peter Ahlgren, f 50

Roll i styrelsen: Styrelsemedelm sedan 2015
Huvudsaklig sysselsättning: Senior rådgivare och styrelseuppdrag genom eget företag, Triple 8 AB
Tidigare anställningar:
Cardo Door, Marknadsdirektör och koncernledning, Malmö (1999-2004)
Gambro AB , Chef Gambro Asia Pacific , Lund och Hong Kong (1987-1999)
Alfa Laval AB, olika chefsroller, Lund och London (1978- 1987)
Övriga styrelseuppdrag:
Intuitive Aerial AB, Sweden-China Trade Council
Aktieinnehav i bolaget:
*25 000 B-aktier

Kent Nilsson, f 62

Roll i styrelsen: Styrelsemedlem sedan 2000
Huvudsaklig sysselsättning: VD Kentima Holding AB
Tidigare anställningar:
Basi Data (1987–1993), Basi Instrument (1982-1986)
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelsemedlem Dewani AB, Styrelsemedlem Piveta Fastigheter AB, Styrelsemedlem
Kentima Control R&D AB, Styrelsemedlem Kentima AB
Aktieinnehav i bolaget:
*785 000 A-aktier via Dewani AB
*7 459 430 B-aktier via Dewani AB och stiftelse
*Innehav per 170630.

Annsofi Andersson

Karin Löwhagen

Styrelsesuppleant

Auktoriserad revisor

Certified Advisor

Kentima Holding AB

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Västra Hamnen Corporate Finance
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Förvaltningsberättelse 2016/2017
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, KSEK.

Kentima Holding AB (publ), org.nr: 556590-2151
Bolagets säte är Staffanstorp
Verksamheten

Bolaget bedriver huvudsakligen:
- Utveckling, tillverkning och försäljning av hård- och mjukvara för automations- och säkerhetsbranschen.
- Utveckling, tillverkning och försäljning av styrsystem för process- och tillverkningsindustrin och tillhörande utrustning.
- Spetskonsulting främst med inriktning på programmering inom IT-området.

Ägarförhållande

Dewani AB, org.nr. 556644-5952, äger 27,41% (30,19%) av aktierna och 39,46% (42,68%) av rösterna i Kentima
Holding AB. Något koncernförhållande föreligger inte längre mellan Dewani AB och Kentima Holding AB (publ).

Väsentliga händelser 2016/2017

Koncernens resultat förbättrades kraftigt under verksamhetsåret 2016/2017 och EBITDA-resultatet uppgick till
1 260 (333) KSEK. Under Q4 uppgick EBITDA-resultatet till 1 103 (418) KSEK, en förbättring med 163 procent,
jämfört med samma period föregående. Under Q4 hade koncernen en omsättningstillväxt på 13 procent och omsättningen uppgick till 9 920 (8 792) KSEK. Under verksamhetsåret ökande omsättningen med 1 procent och
årsomsättningen nådde 33 420 (33 233) KSEK.
Den positiva utvecklingen i Kentima AB fortsätter och under verksamhetsåret uppgick omsättningen i Kentima AB
till 22 139 (20 025) KSEK, en ökning med 11 procent, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av
egenutvecklade produkter i Kentima AB uppgick till 12 085 (8 885) KSEK, en ökning med 36 procent, jämfört med
samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick®
HMI/SCADA, WideQuick® HMI Panel, OE Industridatorer, Ethiris® VMS, Ethiris® NVR och WideQuick® PSIM. Inom
affärsområdet Automation fortsätter satsningen inom Fastighetsautomation och Kentima har under året levererat
utrustning till flera olika systemintegratörer som genomfört framgångsrika projekt med bolagets produkter.
Kentima har idag kontakt med ett stort antal kunder inom området Fastighetsautomation som har för avsikt att
börja använda bolagets produkter framöver, både hårdvara och mjukvara. Inom affärsområdet Säkerhet har
Kentima under verksamhetsåret haft en kraftig försäljningsökning inom produktområdet NVR, Network Video Recorder.
Ethiris NVR är en komplett och kostnadseffektiv serverlösning för videoövervakning. Under Q4 lanserades flera
nya modeller inom produktområdet NVR, Ethiris NVR-2 som är en större och kraftfullare modell jämfört med NVR-1.
Alla nya modeller kommer att börja levereras under Q2 verksamhetsåret 2017/2018.
Omsättningen i Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 20 321 (23 400) KSEK, en minskning med
13 procent, jämfört med samma period föregående år. Kentima Control R&D AB säljer kundanpassade styrsystem och
nedgången beror på en minskad försäljning till en av bolagets större kunder.
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Resultatdisposition 2017-06-30
Förslag till disposition av bolagets vinst (SEK)
Till årsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat

-19 920 304

Överkursfond

38 098 347

Årets förlust

-338 969
17 839 074

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

17 839 074
17 839 074

Förändring i eget kapital
Koncernen
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat eget kapital
inkl årets resultat

Summa eget
kapital

2 868

35 043

-19 512

18 399

372

3 308

Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma:
Nyemission
Nyemissionskostnader

3 680

-253

-253

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

3 240

Moderbolaget

38 098

Bundet eget kapital

Belopp vid årets ingång

-327

-327

-19 839

21 499

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Pågående
nyemission

Reservfond

Överkursfond

Balanserad
vinst/förlust

Årets
resultat

2 868

0

100

35 043

-18 206

-1 714

-1 714

1 714

Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämma:
Nyemission

372

3 308

Nyemissionskostnader

-253

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

-339
3 240

0

100

38 098

-19 920

-339

Aktiekapitalet utgörs av 999 998 A-aktier och 28 162 113 B-aktier. A-aktien medför röstvärde 10 och B-aktien medför röstvärde 1.
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Koncernens nyckeltal
Belopp i KSEK

2017-06-30

2016-06-30

33 420

33 233

Resultaträkningen
Nettoomsättning
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

1 260

333

Rörelseresultat

-181

-1 545

Resultat efter finansiella poster

-325

-1 698

21 499

18 399

Räntebärande skulder

3 774

3 282

Räntebärande nettoskuld

2 435

1 924

32 623

27 814

4 676

4 968

19

20

Rörelsemarginal (%)

neg.

neg.

Vinstmarginal (%)

neg.

neg.

Räntabilitet på eget kapital (%)

neg.

neg.

65,9%

66,2%

0,5

0,5

Balansräkningen
Eget kapital

Balansomslutning
Investeringar
Medeltal anställda

Soliditet, %
Skuldsättningsgrad
Resultat per registrerad aktie (SEK)

-0,01

-0,07

Utdelning per aktie (SEK)

*0,00

*0,00

Antal aktier vid periodens slut (registrering)

29 162 111

25 816 569

Antal aktier vid periodens slut efter utspädning*/

29 162 111

30 451 172

Genomsnittligt antal aktier under perioden

28 046 930

25 792 569

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning*/

28 046 930

30 419 172

*Enligt styrelsens förslag

*/ i posten har per 2016-06-30 hänsyn tagits till att maximalt 4 634 603 aktier kunde tecknas via teckningsoptioner. Det fanns 4 634 603 teckningsoptioner TO 1 B och
en (1) teckningsoption berättigade innehavaren rätt till nyteckning av en (1) aktie i serie B under perioden 15 till 31 oktober 2016. Utfallet blev att det totalt tecknades
3 345 542 nya B-aktier med stöd av teckningsoptionerna. Antalet aktier i bolaget uppgår därefter till 29 162 111 varav 999 998 är A-aktier.

Eget kapital per aktie, kr

30

0,74

0,71
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Koncernens resultaträkning
Belopp i KSEK

Not

2017-06-30

2016-06-30

33 420

33 233

4 564

4 951

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

214

0

38 198

38 184

-8 935

-7 977

-9 599

-10 712

-5 522

-5 794

-12 882

-13 368

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

1,2

Personalkostnader

3

Avskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-1 441

-1 878

-38 379

-39 729

-181

-1 545

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

4

25

24

Räntekostnader och liknande resultatposter

5

-169

-177

Summa finansiella poster

-144

-153

Resultat efter finansiella poster

-325

-1 698

0

0

-325

-1 698

-2

-3

-327

-1 701

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

6
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Koncernens balansräkning
TILLGÅNGAR
Belopp i KSEK

Not

2017-06-30

2016-06-30

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m.

7

Summa immateriella anläggningstillgångar

16 586

13 307

16 586

13 307

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

251

283

Förbättringsutgifter på annans fastighet

9

178

189

429

472

17 015

13 779

Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter

4 097

3 305

Färdiga varor och handelsvaror

1 661

1 614

Summa varulager

5 758

4 919

7 523

6 961

92

38

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar

316

174

580

585

Summa kortfristiga fordringar

8 511

7 758

Kassa och bank

1 339

1 358

Summa omsättningstillgångar

15 608

14 035

SUMMA TILLGÅNGAR

32 623

27 814

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

32

11
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i KSEK

Not

2017-06-30

2016-06-30

3 240

2 868

EGET KAPITAL
Aktiekapital

12, 13

Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl. årets resultat
Summa eget kapital

38 098

35 043

-19 839

-19 512

21 499

18 399

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit

15

1 725

0

Skulder till kreditinstitut

16

1 382

2 048

3 107

2 048

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder

3 833

2 550

Övriga skulder

1 945

2 489

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14

2 239

2 328

8 017

7 367

32 623

27 814
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Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i KSEK

2017-06-30

2016-06-30

Den löpande verksamheten
-181

-1 545

Avskrivningar som belastar detta resultat

Rörelseresultat

1 441

1 878

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

1260

333

Erhållna räntor och liknande poster

25

24

Betalda räntor och liknande poster

-169

-177

Betald skatt

-231

-329

885

-149

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring i varulager

-839

-63

Förändring av rörelsefordringar

-754

-1 799

Förändring av rörelseskulder

879

-1 225

Förändring av rörelsekapital

-714

-3 087

171

-3 236

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

-112

-17

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-4 564

-4 951

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 676

-4 968

3 680

14 100

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Tillskott nyemission
Omkostnad nyemission
Förändring av långfristiga skulder
Utdelning till aktieägarna

-253

-874

1 059

-3 906

0

0

4 486

9 320

-19

1 116

Likvida medel vid årets början

1 358

242

Likvida medel vid årets slut

1 339

1 358

1 339

1 358

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel
Kassa och bank
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Moderbolagets resultaträkning
Belopp i KSEK

Not

2017-06-30

2016-06-30

260

0

260

0

-1 001

-1 162

Rörelsens intäkter
1

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

1,2

Personalkostnader

3

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

0

-58

-1 001

-1 220

-741

-1 220

847

900

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter från koncernföretag
Räntekostnader till koncernföretag

-65

-94

Summa finansiella poster

782

806

41

-414

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Mottagna koncernbidrag

130

900

Lämnade koncernbidrag

-510

-2 200

Summa bokslutsdispositioner

-380

-1 300

Resultat före skatt

-339

-1 714

ÅRETS RESULTAT

-339

-1 714
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Moderbolagets balansräkning
TILLGÅNGAR
Belopp i KSEK

Not

2017-06-30

2016-06-30

4 880

4 880

4 880

4 880

0

17

17 530

14 190

49

48

17 579

14 255

423

284

Summa omsättningstillgångar

18 002

14 539

SUMMA TILLGÅNGAR

22 882

19 419

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
10

Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Fordringar hos koncernbolag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

36
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i KSEK

Not

2017-06-30

2016-06-30

3 240

2 868

100

100

3 340

2 968

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital

12, 13

Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

38 098

35 043

-19 920

-18 206

-339

-1 714

Summa fritt eget kapital

17 839

15 123

Summa eget kapital

21 179

18 091

48

32

1 475

1 210

52

7

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14

128

79

1 703

1 328

22 882

19 419
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Moderbolagets kassaflödesanalys
Belopp i KSEK

2017-06-30

2016-06-30

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-741

-1 220

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-741

-1 220

Erhållna räntor och liknande poster

847

900

Betalda räntor och liknande poster

-65

-94

0

0

41

-414

-3 834

-9 604

Förändring av rörelseskulder

505

-2 938

Förändring av rörelsekapital

-3 329

-12 542

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 288

-12 956

0

0

3 680

14 100

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Tillskott nyemission
Omkostnad nyemission

-253

-874

3 427

13 226

ÅRETS KASSAFLÖDE

139

270

Likvida medel vid årets början

284

14

Likvida medel vid årets slut

423

284

423

284

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel
Kassa och bank
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...
Alla belopp anges i KSEK om inget annat anges.

Allmän information

Kentima Holding AB är ett publikt aktiebolag med säte i Staffanstorp.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper mm

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget
annat anges.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella
nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade
ekonomiska livslängden. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Avskrivningar sker enligt nedan:
Inventarier, verktyg och installationer		
5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet		
20 år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m.
5 år

Nedskrivningar

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång
föreligga fastställs dess återvinningsvärde.
Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs
tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som
det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida
betalningar som tillgången generar. Nedskrivningar redovisas
över resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.
På pågående, ej avslutade projekt har inga avskrivningar gjorts.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m. avser mjukvara för automations- och säkerhetsbranscherna. Utgifterna
aktiveras till den del det bedöms vara av väsentligt värde för
Kentima Holding AB under kommande år. I de utgifter som
aktiverats finns internt upparbetade värden i form av direkta
och indirekta kostnader för personal sysselsatt med produktutveckling samt externa tjänster för produktutveckling.

Fordringar

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som
immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:
• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,
• det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller
leda till kostnadsbesparingar,
• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.

Samtliga bolagets leasingavtal är operationella. Utgifter för
operationella leasingavtal periodiseras och kostnadsföres över
avtalad löptid.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell
tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för
att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar skrivs
av över den bedömda nyttjandeperioden, vilken uppgår till 5 år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta

Tillgångar och skulder i utländsk valuta har upptagits till bokslutsdagens valutakurs.

Varulager mm

Varulagret består av inköpta färdigvaror, råvaror och förbrukningsmaterial. Värdering av varulagret har skett till anskaffningsvärdet vilket är lägre än verkligt värde. Avdrag för inkurans har
gjorts med 3%.

Leasingavgifter

Intäkter

Koncernbolagens intäkter består av försäljning av styrsystem för
process- och tillverkningsindustri och tillhörande utrustning,
mjukvara och hårdvara inom området datoriserad kameraövervakning och bildanalys samt konsulttjänster i anslutning till
ovanstående. Intäkter från försäljning av varor redovisas i
resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner överförts
på köparen. Försäljning redovisas efter avdrag för moms och
rabatter.
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...Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Avsättningar

Som avsättningar redovisas sannolika förpliktelser, som är
hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, men
som är osäkra till belopp och den tidpunkten då de skall
infrias.

Inkomstskatt

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt samt
uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital
redovisas även skatten direkt mot eget kapital. Uppskjuten
skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär
skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. En inventering
av bolagets och koncernens tillgångar och skulder visar att
några materiella skillnader mellan redovisade värden och
skattemässiga värden ej existerar. Uppskjuten skattefordran
avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt
att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
Den 30 juni 2017 har moderbolaget skattemässiga underskott
om 31 392 (30 805) KSEK.
Uppskjuten skatt har inte redovisats på detta underskott då
ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden dessa underskott
beräknas kunna nyttjas mot framtida skattemässiga överskott.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- och utbetalningar.

Ägarförhållande

Dewani AB, org.nr. 556644-5952, äger 27,41% (30,19%) av aktierna och 39,46% (42,68%) av rösterna i Kentima Holding AB
(publ). Något koncernförhållande föreligger inte längre mellan
Dewani AB och Kentima Holding AB (publ).

Definition av nyckeltal
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Uppskattningar och bedömningar

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar:
Här redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden,
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per
balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.
• Värdet på balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.
bygger på nedskrivningsprövningar för framtida diskonterade
kassaflöden. Dessa uppskattningar kan visa sig vara väsentligt
felaktiga. Dock omprövas dessa årligen varför effekten ej bör
bli väsentlig för något enskilt räkenskapsår.
• De avskrivningstider som bolaget tillämpar bygger på förväntad
nyttjandeperiod och restvärde för materiella anläggningstillgångar. Även dessa uppskattningar kan visa sig vara väsentligt
felaktiga. Dock omprövas dessa årligen varför effekten ej bör bli
väsentlig för något enskilt räkenskapsår.

Koncernredovisning

Koncernen är en mindre koncern. Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget
direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att
eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten
elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom
endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit
efter förvärvet.
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp
i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt
hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i årets resultat.
Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning,
medan resterande del tillförts koncernens eget kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har beräknats till 22%.
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill.
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i % av omsättningen

Vinstmarginal

Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med omsättningen

Räntabilitet på eget kapital

Resultat före skatt i % av justerat eget kapital

Soliditet

Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen

Skuldsättningsgrad

Skulder + avsättningar dividerat med justerat eget kapital

Resultat per registrerad aktie vid periodens slut

Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antalet aktier vid årets slut
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Noter
Not 1 Inköp och försäljning inom koncernen
2017-06-30

2016-06-30

0

1 028

260

0

2017-06-30

2016-06-30

2 031

2 340

Koncernen
Övriga kostnader till koncernföretag
Moderbolaget
Försäljning som avser koncernföretag

Not 2 Leasingavtal

Koncernen
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till
Framtida minimileaseavgifter för icke uppsägningsbara
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år

1 625

1 687

562

2 234

2 187

3 921

0

0

2017-06-30

2016-06-30

14

14

Moderbolaget
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar
Koncernen
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

5

6

19

20

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader

960

914

8 312

8 783

9 272

9 697

3 513

3 560

Varav pensionskostnader för VD

153

135

Varav pensionskostnader för övriga anställda

564

531
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Noter
2017-06-30

2016-06-30

Män

0

0

Kvinnor

0

0

0

0

Styrelse och verkställande direktör

0

45

Övriga anställda

0

0

0

45

Sociala kostnader

0

14

Varav pensionskostnader för VD

0

0

Varav pensionskostnader för övriga anställda

0

0

2017-06-30

2016-06-30

Män

3

3

Kvinnor

0

0

3

3

Män

2

2

Kvinnor

1

1

3

3

Löner och andra ersättningar
Moderbolaget
Medelantalet anställda

Löner och andra ersättningar

Könsfördelning i styrelsen och bland ledande befattningshavare

Styrelsen

Ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare under året
Lön

Förmåner

Pensions
kostnader

Fakturerat belopp

Styrelsens ordförande, Jens Kinnander

-

-

-

72

Styrelseledamot, Peter Ahlgren

-

-

-

92

Verkställande direktör

-

-

-

-

960

110

153

1 908

164

149

Moderbolaget

Dotterbolag
Verkställande direktör
Andra ledande befattninghavare (3 personer)

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut 2016.
Styrelsens ordförande och styrelseledamoten Peter Ahlgren ersätts med avtalat arvode enligt faktura, se not 19.
Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavares ersättning utgår i form av fast lön.
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Noter
Uppsägning/avgångsvederlag
Uppsägningstid för verkställande direktören är 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida.
För andra ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 5-6 månader från bolagets sida och 1 månad från den anställdes sida. Inga avtal
om avgångsvederlag har tecknats.

Pension
Pensionsålder för VD och andra ledande befattningshavare är 65 år. Pensionsförmåner för VD och andra ledande befattningshavare erläggs inom
ramen för gällande ITP-plan.
Dotterbolaget Kentima Control R&D AB har en pensionsförpliktelse till koncernens VD om pension mellan 55 och 65 års ålder.
Pensionsutfästelens kapitalvärde är per balansdagen beräknad till 2 038 KSEK.
Pensionsutfästelsen är till sin helhet tryggad via pensionsstiftelse.
Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2017-06-30

2016-06-30

25

24

25

24

2017-06-30

2016-06-30

Koncernen
Ränteintäkter

Not 5 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Räntekostnader

169

177

169

177

2017-06-30

2016-06-30

2

3

Not 6 Skatt på årets resultat

Koncernen
Aktuell skatt

0

0

2

3

-325

-1 698

-Skatt enligt gällande skattesats 22%

0

0

-Skatteeffekt skattemässiga justeringar

2

3

Årets redovisade skattekostnad

2

3

-339

-1 714

-Skatt enligt gällande skattesats 22%

0

0

Årets redovisade skattekostnad

0

0

Uppskjuten skatt

Avstämning av årets redovisade skattekostnad
Koncernen
Resultat före skatt

Moderbolaget
Resultat före skatt
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Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m.
2017-06-30

2016-06-30

27 663

22 711

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Investerat under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

4 564

4 952

32 227

27 663

-14 356

-12 697

-1 285

-1 659

-15 641

-14 356

16 586

13 307

2017-06-30

2016-06-30

4 599

4 581

112

18

4 711

4 599

-4 316

-4 108

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning

-144

-208

-4 460

-4 316

251

283

2017-06-30

2016-06-30

Ingående anskaffningsvärde

223

223

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

223

223

Ingående avskrivningar

-34

-22

Årets avskrivning

-11

-12

Utgående ackumulerade avskrivningar

-45

-34

Utgående redovisat värde

178

189

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Koncernen
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Not 10 Andelar i koncernföretag
2017-06-30

2016-06-30

4 880

4 880

4 880

4 880

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde

Företag

Org.nummer

Säte

Antal/Kap. Andel %

Kentima Control R&D AB

556484-5096

Staffanstorp

5 000 000 / 100%

4 380

4 380

Kentima AB

556591-9023

Staffanstorp

5 000 000 / 100%

500

500

4 880

4 880

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017-06-30

2016-06-30

Förutbetald hyra

69

98

Förutbetalda leasingkostnader

44

88

467

399

580

585

49

48

49

48

Koncernen

Övriga poster

Moderbolaget
Övriga poster

Not 12 Aktiekapitalets utveckling
I tabellen nedan framgår förändringarna i Kentima Holding AB:s aktiekapital sedan bolaget bildades 2000 fram till balansdagen.
Förändring i

Förändring i

Totalt

Totalt

Kvotvärde

År

Transaktion

antal aktier

aktiekapital

antal aktier

aktie kapital

SEK

2000

Nybildning

1 000

100

1 000

100

100

2004

Fondemission

499 000

400

500 000

500

1

2009

Split 9:1

4 000 000

0

4 500 000

500

0,11

2009

Nyemission

345 000

38

4 845 000

538

0,11

2010

Nyemission

135 000

15

4 980 000

553

0,11

2013

Nyemission

1 526 500

170

6 506 500

723

0,11

2013

Nyemission

75 150

8

6 581 650

731

0,11

2013

Nyemission

36 550

4

6 618 200

735

0,11

2014

Nyemission

5 294 560

588

11 912 760

1 323

0,11

2015

Nyemission

474 759

53

12 387 519

1 376

0,11

2015

Nyemission

13 429 050

1 492

25 816 569

2 868

0,11

2016

Teckn option

3 345 542

372

29 162 111

3 240

0,11
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Not 13 Upplysning om aktiekapital
Antal aktier Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång

25 816 569

0,11

Antal/värde vid årets utgång

29 162 111

0,11

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-06-30

2016-06-30

152

131

47

39

1 284

1 456

381

434

Koncernen
Upplupna löner
Upplupna sociala kostnader på upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala kostnader, semesterlön
Upplupna styrelsearvoden
Upplupna kostnader konsultarvoden
Upplupna revisionsarvoden

9

9

105

39

70

72

191

148

2 239

2 328

9

9

Upplupna kostnader konsultarvoden

75

25

Upplupna revisionsarvoden

40

45

Övriga poster

Moderbolaget
Upplupna styrelsearvoden

Övriga poster

4

0

128

79

2017-06-30

2016-06-30

6 000

6 000

2017-06-30

2016-06-30

1 382

2 048

1 382

2 048

Not 15 Checkräkningskredit

Koncernen
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Not 16 Långfristiga skulder

Koncernen
Amortering inom 2 till 5 år
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Not 17 Skulder för vilka säkerhet ställts
2017-06-30

2016-06-30

Checkräknings- och kortkredit

6 280

6 280

Övriga lån från kreditinstitut

2 048

3 282

10 950

10 950

Checkräknings- och kortkredit

0

0

Företagsinteckningar

0

0

2017-06-30

2016-06-30

10 950

10 950

Kentima Control R & D AB

4 715

5 518

Kentima AB

3 613

4 044

8 328

9 562

Koncernen

Företagsinteckningar
Moderbolaget

Not 18 Ställda säkerheter och eventualförlpliktelse

Koncernen
Företagsinteckningar
Moderbolaget
Eventualförpliktelser. Lämnade proprieborgen, beviljad kredit till dotterbolagen

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Dotterbolaget Kentima AB erhöll efter verksamhetsårets slut en viktig exportorder. Ordern är viktigt för Kentima ur flera perspektiv och
den ger oss naturligtvis en bra försäljningstillväxt inom det här produktområdet, men framför allt ger den bolaget större möjlighet att ta
liknande affärer i framtiden.

Not 19 Transaktioner med närstående
Koncernbolagen har haft transaktioner på marknadsmässiga villkor med närstående under räkenskapsåret enligt följande:
Piveta Fastigheter AB

Hyreskostnad o övriga tjänster 1 056 (1 028)

Advokatfirman Glimstedt i Lund AB

Köpta tjänster 0 (208) */

Advokatfirman Delphi i Malmö AB

Köpta tjänster 133 (71) */

Triple 8 AB

Köpta tjänster 92 (77) */

Milbus AB

Köpta tjänster 0 (29) */

*/ I dessa belopp ingår styrelsearvode, se not 3.
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Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 24 oktober 2017. Resultat- och balansräkning
blir föremål för fastställelse på årsstämman den 21 november 2017.
Staffanstorp den 24 oktober 2017

Jens Kinnander

Kent Nilsson

Peter Ahlgren

Ordförande

VD

Ledamot

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 24 oktober 2017
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Karin Löwhagen, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse...
Till bolagsstämman i Kentima Holding AB (publ) Org.nr. 556590-2151
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Kentima Holding AB (publ) för räkenskapsåret 2016-07-01
-- 2017-06-30. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår
på sidorna 28-50 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 30 juni 2017 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende
i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-27. Det
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna
andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som

de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
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och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kentima Holding AB (publ) för räkenskapsåret
2016-07-01-- 2017-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
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Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Staffanstorp den
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Karin Löwhagen
Auktoriserad revisor
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