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Information till aktieägarna

Årsstämma
Årsstämma hålls måndagen den 25
april klockan 15.00 på Advenica ABs
huvudkontor i Lund.
Anmälan
Aktieägare som vill delta vid
årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast den 18 april 2016 samt anmäla
sig för deltagande på årsstämman hos
bolaget via e-post ir@advenica.com.
Anmälan ska vara bolaget tillhanda
senast onsdagen den 18 april 2016.

Ärenden
Information om dagordning för
årsstämman framgår av annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och Dagens
Industri samt på Advenicas hemsida.

Utdelning
Styrelsen föreslår stämman att ingen
utdelning lämnas för verksamhetsåret
2015.

Valberedning
Följande medlemmar ingår i
valberedningen:
Ove Linde, representant för Familjen
Linde och Bera Holding i Lund AB
Lars Svensson, representant för Bison
Holding Limited
Mårten Persson, representant för
Elephant Holding S.A.
Anna Söderblom i egenskap av
styrelseordförande för Advenica AB.

Ekonomisk information

Kalendarium

Beställning av ekonomisk information

Kontaktpersoner/Investor Relations

Delårsrapport jan-mars
2016-04-25
Delårsrapport jan-juni
2016-07-21
Delårsrapport jan-sep
2016-10-20

Ekonomisk och annan relevant
information kan beställas från
Advenica, Box 11065,
220 11 Lund. Av hänsyn till
miljön används med fördel
tjänsten på hemsidan för
elektroniskt prenumeration.
www.advenica.com

Marie Bengtsson
CFO/Investor Relations Contact
Email: ir@advenica.com
Tel: +46 46 38 60 50
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CEO
Email: einar.lindquist@advenica.com

3/93

2015 i korthet
•

Omsättning uppgick till 53,6 (38,0) MSEK, en ökning med 41 %.

•

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,7 (-11,6) MSEK.

•

Resultat efter skatt uppgick till -2,9 (-9,7) MSEK.

•

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,4 (-10,1) MSEK.

•

Resultat efter skatt per aktie (före och efter utspädning) uppgick till -0,23 (-0,77)
SEK.

Händelser under året
•

Försvarets Materielverk, FMV, tecknade ett underhålls- och supportavtal med
Advenica. Enligt avtalet kommer FMV beställa tjänster från Advenica till ett värde
av 18 MSEK under de närmaste tre åren (2015-17). I avtalet ingår även en option på
tilläggsbeställningar till ett värde av ytterligare 38,4 MSEK som kan utnyttjas fram
till 2020-09-30. (januari 2015)

•

Advenica beviljades ett USA-patent för lösning av så kallad Three Domain
Separation. Teknologin är en unik innovation som förhindrar IT-administratörers
tillgång till känslig information. (april 2015)

•

Advenica lanserade SecuriCDS ZoneGuard och nästa generations SecuriCDS
DataDioder. SecuriCDS ZoneGuard möjliggör ett säkert informationsutbyte mellan
system och applikationer inom och mellan organisationer. Behovet av att säkert
kunna utbyta information mellan domäner, där det inte har varit möjligt på grund av
informationssäkerhetsaspekter, kan nu lösas med hjälp av Advenicas SecuriCDS
ZoneGuard. (maj 2015)

•

Advenica fick en betydande beställning på VPN-utrustning för IP-nätverk från en
svensk myndighet. Ordervärdet är 56,5 MSEK och leverans sker under ett års tid.
Advenica har under flera år levererat liknande utrustning och beställningen avser
komplettering till befintliga installationer. Utrustningen är godkänd enligt högsta
säkerhetsklassificering i både Sverige (Top Secret level) och i övriga EU (SECRET
UE/EU level). (maj 2015)
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•

Advenica etablerade ett långsiktigt strategiskt samarbete med norska Databanken
AS som levererar en säker molnbaserad lösning för att tillhandahålla
informationssäkerhet till flera typer av kunder i Norge. Att leverera säkra
managerade VPN-system till detta kundsegment är en viktig milstolpe för
Advenicas fortsatta internationella expansion. (oktober 2015)

•

Advenica tillsatte under året ny VD, Einar Lindquist. Den tidigare VDn Andreas
Linde, som lämnade tjänsten på egen begäran, fortsätter att utveckla bolagets affärer
inom affärsområdet National Security. (november 2015)

•

Advenica tecknade avtal om att leverera krypteringsutrustning tillsammans med den
slovenska partnern DCS d.o.o. Avtalet avser ett komplett system av kryptering,
inklusive vår unika Three Domain Separation-lösning, till regeringen i ett
centraleuropeiskt land. Ordervärdet är ca 90 000 Euro. (november 2015)

Händelser efter rapportens utgång
•

En av Advenicas stora kunder har valt att teckna ett avtal på en ny VPN-produkt
som tillägg till befintliga lösningar från Advenica. Ordervärdet är 1,8 MSEK. Denna
lösning, som utgör en del av Advenicas VPN-utbud, visar på bolagets
spetskompetens inom hårdvarudesign av säkerhetsprodukter. (februari 2016)

•

Advenica har anställt en ny försäljningschef för Enterprise Solutions. Rune
Bengtsson började den 29:e mars 2016.
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VD och koncernchef har ordet
2015 - ett första insteg på den kommersiella marknaden
Under 2015 omsatte Advenica 53,6 MSEK, jämfört med 38,0 MSEK under 2014,
vilket innebär en ökning med 41 %. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet, EBIT, för
året till -3,7 MSEK jämfört med -11,6 MSEK för 2014.
När vi tittar i backspegeln kommer 2015 för oss att utgöra en viktig milstolpe. Advenica har
nu, efter 22 år i informationssäkerhetsbranschen, tagit sitt första steg in på den kommersiella
marknaden. Med ett initialt fokus på företag och organisationer inom energisektorn och övrig
kritisk infrastruktur, har vi under året presenterat Advenicas produkter och lösningar för ett
antal av Sveriges största bolag inom detta segment. Vi har flera testinstallationer för
utvärdering hos potentiella kunder och har fått våra första, om än fortfarande små, intäkter
från den civila marknaden. Intresset för våra tjänster är stort eftersom de möter behov som
tidigare har varit kostsamma och svåra, om inte omöjliga, att uppfylla. Vi har också investerat
i utveckling av produkter och tjänster för att möta denna kundgrupps speciella behov, där vi
under året har lanserat två nya datadioder med förbättrad kapacitet samt lösningen SecuriCDS
ZoneGuard. Dessa investeringar gör att vi fortsatt kommer att ligga i framkant som leverantör
av avancerade cybersäkerhetslösningar.
Även försäljningen på vår traditionella
marknad, National Security, var framgångsrik
under 2015, där existerande kunder visade
fortsatt förtroende för Advenica. Att dessa
kunder fortsätter att välja våra produkter och
tjänster är en bekräftelse på det tydliga värde
som Advenicas unika produkter och kompetens
tillför kundernas verksamheter. Denna marknad
präglas dock i stor utsträckning av
oregelbunden orderingång över kvartal och år,
vilket påverkar försäljningen och resultatet i det kortare perspektivet. Å andra sidan är en
positiv aspekt med dessa kundrelationer att de normalt baseras på avtal med fleråriga löptider
och därmed genererar stadiga återkommande intäkter.
Vår strategi att etablera partnerskap med olika leverantörer inom våra fokusområden kvarstår.
Under året etablerade vi nya samarbeten med norska Bedriftssystemer AS, svenska link22,
norska Databanken AS samt finska Combitech Oy. Med den redan befintliga partnern
slovenska DSC d.o.o. har vi levererat krypteringsutrustning till regeringen i ett
centraleuropeiskt land.
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I tillägg till vår partnerstrategi, intensifierar vi även företagets egen direktbearbetning av
tilltänkta slutkunder.
Under 2015 har Advenica synts på många olika event i Sverige samt även på andra
marknader, däribland Finland, Norge, Polen, Slovenien, Storbritannien och Österrike. Vi har
från olika scener informerat om hur våra produkter och tjänster möjliggör säkert
informationsutbyte och hur vi vill förändra säkerhetsbranschen. Vi har under dessa event
upplevt ett stort intresse för Advenicas lösningar och nya kontakter har etablerats. Dessa
möten är även viktiga för oss i arbetet att ständigt utveckla vår egen förståelse för våra
potentiella kunders behov av säkerhetslösningar.
Advenicas online-närvaro har också förbättrats avsevärt där vi bland annat under året
lanserade en webbplats om SecuriCDS ZoneGuard som bygger på begreppet "the
Cybersecurity of Things”.
Advenica innehar numera en av styrelseposterna i SACS (Swedish Association of Civil
Security) - en ny arena för oss att driva frågor om informationssäkerhet. Vi är också sedan
oktober 2015 en av medlemmarna i den tekniska kommitteen TK 318 inom SIS som hanterar
standarder inom informationssäkerhetsområdet.
Vi mottog i april ett patent i USA för den unika lösningen ”Three Domain Separation” som
används i flera av Advenicas produkter, såväl när det gäller nätverkskryptering som i de nya
lösningarna inom Cross Domain Solutions.
I november 2015 beslöt Andreas Linde att lämna sin VD-roll och bolaget fick därmed sin
första externa VD. Min ambition som ny VD är att fortsätta utveckla Advenicas position som
en viktig leverantör av säkerhetslösningar till försvarssektorn men också att sätta bolaget på
kartan för civila tjänster, med initialt fokus på kritisk infrastruktur. För att uppnå en fortsatt
god tillväxt och nå lönsamhet kommer våra insatser under 2016 att koncentreras på fortsatt
utveckling av en effektiv och sälj- och marknadsorienterad organisation, ökning av Advenicas
synlighet samt utveckling och förvaltning av våra lösningar för säkra informationsutbyten.
Jag ser fram emot att under kommande år etablera Advenica som en av de främsta
leverantörerna på marknaden för cybersäkerhetslösningar och därmed bidra till utvecklingen
av ett mer medvetet och tryggt samhälle.

Einar Lindquist, VD Advenica
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Vision
I en digitaliserad värld är Advenica en ledande
leverantör av säkerhetslösningar vilka säkerställer
företags och organisationers integritet.
Digitaliseringen av samhället blir alltmer påtaglig.
Drivkraften bakom denna är förväntad effektivisering och
förhoppningen om nya affärsmöjligheter.
Samtidigt medför digitaliseringen en ökad risk för intrång,
dataläckage och manipulation av information. Det vill säga,
att företags och organisationers integritet hotas.
Advenicas produkter och tjänster möjliggör säkra
informationsutbyten, vilket gör att våra kunder kan dra full
nytta av den digitala utvecklingen utan att göra avkall på sin
integritet. Som en ledande teknikutvecklare på området
cybersäkerhet, erbjuder vi unika kommunikationslösningar
som ger bästa kundnytta med säkra informationsutbyten
mellan olika nätverk. Våra produkter kompletterar på ett
utmärkt sätt befintlig IT-infrastruktur genom att optimera
nuvarande och nya lösningar. Därmed löser vi centrala
behov hos kunderna när det gäller att skydda, förenkla och
effektivisera informationsutbyten.
Vi vill skapa morgondagens cybersäkerhet. Advenicas
lösningar är framtidssäkrade, vilket innebär att oavsett
teknisk utveckling kommer den information som du skickar
idag att vara skyddad även i framtiden.
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Affärsidé
Enkla, framtidssäkrade lösningar som möjliggör
förenklade arbetsflöden och som uppfyller
regulatoriska krav och branschpraxis för tryggt utbyte
av känslig information och samverkan.
Advenicas kunder har behov, och har insett vikten, av att hantera all eller delar av sin
information med stor aktsamhet. Detta rör primärt information som utgör ett stort värde för
organisationen i fråga eller där den personliga integriteten kräver att kommunikationen sker
på ett fullt ut säkert sätt. Traditionellt sett har Advenicas kunder främst utgjorts av
försvarsrelaterade verksamheter, men vi ser en snabbt ökande efterfrågan också från
myndigheter och olika kommersiella aktörer. Det vill säga, inom marknadsområden och
länder med väl utbyggd informationsteknologi där informationssäkerhet är av avgörande
betydelse.
Vår uppgift är att tillhandahålla världsledande informationssäkerhetsystem. Våra erbjudanden
är unika, baserade på över 20-års forskning och utveckling inom cybersäkerhetsområdet. Vid
sidan om säkerhet står affärsnytta och användarvänlighet, för användare såväl som
administratörer, högt. Detta ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder säkra
kommunikationslösningar som ökar kundens effektivitet och säkerställer full integritet.
Vi designar, utvecklar och tillverkar lösningar som vi säljer och distribuerar direkt eller i
samarbete med partners. Som experter på informationssäkerhet hjälper vi våra kunder att lösa
problem relaterade till säker kommunikation genom att agera objektivt och affärsetiskt i alla
samarbeten.
Därmed bygger vi vidare på det förtroende och den trovärdighet som Advenica redan
utvecklat som aktör inom cybersäkerhet i Europa.
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Kort om Advenica
Advenica designar, utvecklar och tillverkar informationssäkerhetslösningar som vi säljer
direkt eller via samarbete med partners till slutkunder. Vi är experter på informationssäkerhet
baserat på mer än 20 år i branschen där vi tillhandahåller en stor flora av produkter och
tjänster utvecklade för IP-baserade nätverk. Våra lösningar hjälper organisationer att generera
nya intäkter och bli effektivare genom säkra informationsutbyten.
Advenicas kunder är myndigheter och, försvarsorganisationer med höga säkerhetskrav.
Andra kunder finns inom marknadsområden såsom kritisk infrastruktur där liknande behov av
informationssäkerhet gäller. Bolaget grundades 1993 av Ove Linde som fortfarande är
huvudägare och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige) samt försäljningskontor som täcker
delar av den europeiska marknaden från Stockholm (Sverige) och Wien (Österrike). Advenica
är ett av få företag som har produkt godkänd för EU Secret. Företaget finns noterat på
NASDAQ First North (ADVE).

Våra kärnvärden
Kunskap
Vi har omfattande erfarenhet och kunskap inom kryptering och
cybersäkerhet.

Tillit
Vi strävar efter att vara en pålitlig aktör gentemot våra kunder, partners,
anställda och investerare.

Innovation
Vi är stolta över att skapa morgondagens cybersäkerhet.
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Varför välja Advenica?
Löser kunders problem. Vi designar, utvecklar

och tillverkar lösningar som skapar faktiskt
mervärde för våra kunder. Det kan vara i form av
nya intäkter, effektivare informationsflöden eller
helt enkelt för att uppfylla krav på säkert
informationsutbyte.
Innovativa lösningar. Våra lösningar är i sin helhet

eller i delar helt unika där kundernas behov är i
fokus. Exempel på detta är vår patenterade teknik
Three Domain Separation som används i våra
krypteringslösningar. En unik säkerhetsinnovation
från Advenica som garanterar separationen mellan
skyddad data och systemets administratörer.
SecuriCDS ZoneGuard är en annan lösning som är
helt unik på marknaden. Denna lösning ger våra
kunder möjlighet att säkert integrera
informationsflöden och på så sätt skapa nya
förutsättningar för utveckling.
Experter på informationssäkerhet. Baserat på mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och
tillhandahålla produkter för kryptering och IT-säkerhet för den högsta säkerhetsnivån,
erbjuder vi våra kunder trygga kommunikationslösningar.
Kundanpassat. I samarbete med partners och kunder anpassar och skräddarsyr vi lösningar

vid behov.
Godkännanden. Flertalet nationella och internationella godkännanden av
säkerhetsklassificering, bland annat SECRET UE/EU SECRET och svensk Top Secret.
Svenskt ursprung. Advenica har en lång historik av utveckling och tillverkning i Sverige.

Detta är en konkurrensfördel i många sammanhang där oberoende är en viktig parameter.
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Marknad och kunder
Marknaden
Cybersäkerhet i allmänhet och säkerhetsbrister i synnerhet får stor uppmärksamhet i Sverige
och internationellt. Det är dagligen ett ämne i nyhetskanaler och media. Möjligheten att
skydda teknisk infrastruktur, affärssystem och kritisk information är idag högt upp på
agendan i de flesta företag och organisationer. Molntjänster, Internet of Things, Big Data och
utbredningen av affärskritiska applikationstillämpningar driver behovet av
informationssäkerhet till en helt annan nivå än tidigare.
Gartner talar om CIA (Confidentiallity/Integrity/Availability)-modellen och menar att den bör
kompletteras med ett S för Safety. Detta för att mycket förespås att styras via ICT
(Information Communication Technology), vilket innebär risker för individer och inte minst
av den personliga integriteten.1
I en nyligen genomförd undersökning gjord av EY uppger 88 % av de tillfrågade att deras
informationssäkerhet inte uppfyller satta förväntningar och behov.2
Inom EU har en stor mängd initiativ tagits för att stärka den europeiska
cybersäkerhetsindustrin samt för att utveckla kompetensen inom de organisationer som
behöver förbättra beredskap vad gäller att förhindra cyberattacker i alla dess former.3 I
framtiden förväntas dessutom hög informationssäkerhet vara en allt viktigare
konkurrensfördel när kundernas krav på integritet ökar.
Advenicas möjligheter att uppfylla de högt ställda kraven är goda. Vår långa erfarenhet som
leverantör till myndigheter med ansvar för nationell säkerhet, med extrema krav på
informationssäkerhet, har med åren gett oss en unik kompetens och position. Denna kunskap
och teknik tar vi nu med oss när vi intensifierar vår strategiska satsning på andra prioriterade
marknader.
Nyckeln till framgång är att ha god kunskap om kundernas affärsbehov och utmaningar,
infrastruktur och på så sätt kunna leverera välanpassade cybersäkerhetslösningar.

1

http://www.gartner.com/smarterwithgartner/build-safety-at-the-edge-for-security-in-2020/
http://www.ey.com/GL/en/Industries/Financial-Services/fso-insights-global-information-security-survey
3
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_cnect_004_cybersecurity_en.pdf
2
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Våra marknadsområden
Advenica fokuserar sin verksamhet på två marknadsområden benämnda National Security och
Enterprise Solutions.

National Security
Advenicas marknadsområde National
Security är i huvudsak inriktat mot
försvarsrelaterade verksamheter och
myndigheter som hanterar information
kopplat till nationella
säkerhetsintressen som exempelvis
försvarsverksamhet och utrikespolitik.
Denna typ av information omgärdas
normalt av sekretess under mycket
lång tid – ibland över 100 år – varför
kraven på den säkerhetsteknologi som
används är oerhört höga.
Informationssäkerhet har en klar
säkerhetspolitisk dimension då cyberspionage och cybersabotage idag utgör betydande hot
mot de flesta nationer. Inom marknadsområdet har 2015 inneburit en fortsatt stor
uppmärksamhet för dessa frågor, och behoven av tekniska lösningar för att höja samhällets
informationssäkerhet är alltjämt ökande.
Informationssäkerhet är inte längre ett specialintresse endast för IT- eller
säkerhetsavdelningarna. Idag krävs att beslutsfattare hanterar svåra avvägningsfrågor mellan
informationssäkerhet och andra värden och ofta saknas enkla lösningar. En god
informationssäkerhet kräver både engagemang och strategiska beslut på högsta nivå och
frågorna betraktas alltmer som väsentliga för hela samhällets säkerhet.
Ett hot som fått mycket uppmärksamhet och som påverkat mellanstatliga relationer är
inplanterade sårbarheter i hård- eller programvara från utländska leverantörer – även några av
världens största. Detta har förstärkt viljan att istället köpa inhemska säkerhetslösningar,
åtminstone för försvars och civila ledningssystem på högsta nivå. I de fall som inhemsk
industri saknas är det av ännu större vikt att bygga förtroendefulla relationer mellan kund och
leverantör. För Advenica är detta långsiktiga relationsbyggande centralt för försäljning inom
marknadsområdet National Security och flera viktiga milstolpar för en breddad kundbas har
passerats under året.

ADVENICA AB (publ) Org nr 556468-9957
www.advenica.com

13/93

I Sverige har flera utredningar pekat på omfattande brister i regeringens och myndigheternas
arbete med informationssäkerhet. Bland annat saknas en samlad bild av vilka hoten är, i
vilken omfattning de har realiseras och vilka skyddsåtgärder myndigheterna vidtar. En
konsekvens av dessa utredningar är att svenska statliga myndigheter från och med den 1 april
2016 har skyldighet att rapportera allvarliga IT-incidenter till Försvarsmakten,
Säkerhetspolisen eller MSB. Denna rapportering kommer bidra till ett förbättrat kunskapsläge
om bland annat kvalificerade IT-angrepp, vilket i sin tur kommer att sätta ytterligare press på
ökade insatser för att förbättra informationssäkerheten. Det finns ett stort uppdämt behov av
certifierade IT-säkerhetslösningar i Sverige, men mycket arbete återstår för ansvariga
myndigheter vad gäller att implementera tydliga riktlinjer för en fungerande och effektiv
certifieringsprocess.
Advenicas målsättning är att expandera våra affärer med befintliga kunder inom området
National Security i Norden genom att erbjuda kundanpassning av befintliga system samt
fortsätta att kontinuerligt utveckla nya lösningar.

Enterprise Solutions
Advenicas andra marknadsområde,
Enterprise Solutions, utgörs av företag
och organisationer med höga krav på
säker kommunikation där integritet och
sekretessfrågor är centrala.
Exempel på industrier som Advenica har
identifierat som speciellt intressanta är
Bank och Finans, Hälsa- och Sjukvård,
Processindustri och Kritisk Infrastruktur.
Av dessa har vi valt att i närtid främst
fokusera på området Kritisk Infrastruktur.
Många av de organisationer som verkar
inom Kritisk Infrastruktur står inför teknikskiften där digitalisering står högt på agendan.
Deras kunder har i sin tur höga förväntningar på att tjänsterna skall vara moderna och
effektiva samtidigt som kraven på att skydda drift och IT-system är betydande.
Paketerade lösningar som bygger på produkter och tjänster, snarare än komplexa
integrationsprojekt, är starkt efterfrågade. Advenicas lösningar uppfyller dessa förväntningar
och bidrar till att våra kunder kan erbjuda tjänster med bättre funktionalitet, med lägre
kostnader och som samtidigt framtidssäkra för att möta nya behov och krav.
Vår målsättning vad gäller Kritisk Infrastruktur är att etablera oss som en trovärdig leverantör
av paketerade lösningar som enkelt kan integreras i befintlig infrastruktur för att lösa behovet
av säker nätverkssegmentering och digitalisering.
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Försäljningsstrategi
Advenicas försäljningsstrategi ser något olika ur för de två marknadsområdena National
Security och Enterprise Solutions.
Inom National Security arbetar vi framförallt genom direktbearbetning av kunder i Sverige,
Norden och övriga EU. Kännedomen om vår kompetens och produkter är stor och vi får
löpande förfrågningar om olika uppdrag. Som ett komplement till detta samverkar vi med
andra leverantörer när det gäller viss teknik och kompetens, som vi inte anser tillhör vår
kärnverksamhet, för att tillhandahålla
kompletta lösningar. Dessa aktörer är
både konsult- och produktbolag.
För marknadsområde Enterprise
Solutions, där Kritisk Infrastruktur
ingår, bearbetar vi dels slutkunder
direkt, och på så sätt lär oss om deras
behov och förväntningar, dels arbetar
vi via partners. Vi erbjuder våra
slutkunder paketerade lösningar och
vid behov även konsulttjänster.
Samtidigt etablerar vi försäljning via
partners som har existerande
relationer med våra konsumenter.
Detta kan vara produkt-, konsult- eller lösningsleverantörer som ser behovet av unika
säkerhetslösningar som ett komplement till de egna tjänsterna. Ibland inkluderar vissa
partners Advenicas produkter i sina egna lösningar under partnerns varumärke, s.k. OEMleverantörer.
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Organisation och medarbetare
Ett antal organisatoriska förändringar skedde under året i linje med våra ambitioner och vårt
fokus. Arbetet med att förstärka sälj- och marknadsorganisationen innebar att flera viktiga
roller kompletterades eller ersattes.
Vi rekryterade en kommersiell produktchef, en digital marknadsansvarig samt nya säljare.
Dessutom har Advenica bytt VD under året samt fått en ny styrelseordförande och en ny
styrelseledamot.
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Produkter
Advenicas cybersäkerhetslösningar förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid
informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer,
organisationer och system med höga säkerhetskrav. Vi erbjuder framtidssäkrade lösningar
som möjliggör förenklade arbetsflöden och som uppfyller regulatoriska krav och
branschpraxis för tryggt utbyte av
känslig information och samverkan.
Advenica erbjuder idag ett brett
utbud av cybersäkerhetslösningar för
kunder med höga krav på
informationssäkerhet vid
kommunikation av känslig eller
hemlig information över IP-baserade
nätverk - inom och mellan
avdelningar, organisationer och
nationer.
Vi erbjuder framtidssäkrade
lösningar som möjliggör förenklade arbetsflöden och systemadministration. Våra lösningar
säkerställer informationens integritet, konfidentialitet och tillgänglighet genom att förhindra
obehörigt intrång, manipulation, dataläckage och stöld vid informationsutbyten inom och
mellan systemdomäner.
De tillgodoser behovet av krypterings- och datafiltreringlösningar för många olika
kundkategorier. Oavsett om kunden hanterar affärs- eller forskningsuppgifter,
patientuppgifter, medborgarinformation eller nationella hemligheter kan Advenicas produkter
skydda informationen från att hamna i orätta händer. Advenica hjälper därmed kunderna att
skydda och effektivisera sina verksamheter.
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Nätverkskryptering VPN
Advenicas hård- och mjukvarunätverkskryptering erbjuder skydd mot avlyssning och
manipulation av dataflöden i IP-kommunikationsnätverk. Kryptering av all data i rörelse
möjliggör säker användning av publika och kostnadseffektiva förbindelser som till exempel
över Internet.
Oavsett vilken typ av data som transporteras på nätverket, exempelvis videokonferens,
multimedia eller tunga filöverföringar, skyddas informationen helt mot obehörig avlyssning
och insyn. Dokumenterad driftsäkerhet garanterar kontinuitet i verksamheten och den höga
säkerhetsnivån gör att dagens och framtidens cyberhot elimineras.
Advenicas teknologiledande VPN-kryptering uppfyller de högt ställda krav som till exempel
statliga myndigheter, militär och multinationella organisationer har på VPN-säkerhet för IPbaserade nätverk. Den har godkänts för användning bland annat inom Europeiska Unionen
upp till sekretessnivån EU SECRET.

SecuriVPN ARANA
Denna produkt ger högsta möjliga skydd mot avlyssning av IP-baserade nätverk och är
godkänd för att hantera alla typer av sekretessbelagd information i Sverige och EU. Används
bland annat av svensk försvarsmakt.

SecuriVPN ISA
Produkten bygger på liknande teknik som
SecuriVPN ARANA med skillnaden att
denna kan erbjudas till länder utanför EU
samt till multinationella företag.

SecuriConnect
SecuriConnect är en produktlinje inom SecuriVPN-produktfamiljen som bygger på Advenicas
EU-godkända nätverkskryptering men är anpassad för den kommersiella marknaden.
SecuriConnect har SecuriVPN-portföljens fördelar med att innehålla Three Domain
Separation, vilket gör den unikt välanpassad att kunna användas av en outsourcingpartner som
kan managera säkerhetssystemet utan att ha tillgång till den krypterade datan.

SecuriVPN VTC100A
En komplett lösning för säkra videokonferenser. Baserad på Ciscos beprövade
telepresencesystem, vilken erbjuder en skalbar och kostnadseffektiv metod för säkra
videokonferenser som passar organisationer med höga säkerhetskrav.
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Cross Domain Solutions
De allra flesta organisationer arbetar med såväl publik som skyddsvärd information i sina ITsystem. De måste därför också skydda den allra känsligaste informationen när de ansluter sina
IT-system till andra nätverk. Detta kan göras med krypteringsteknik men i vissa fall räcker
inte det utan ytterligare skydd behöver vidtas. Med våra lösningar för kommunikation inom
och mellan domäner möjliggörs ett tryggt och säkert informationsflöde mellan såväl interna
som externa IT-system.

SecuriCDS ZoneGuard
SecuriCDS ZoneGuard möjliggör ett
strikt kontrollerat och filtrerat
informationsutbyte mellan olika
nätverk. Produkten är anpassad för att placeras mellan olika nätverk som normalt inte är
sammankopplade på grund av olika säkerhetsklassning. SecuriCDS ZoneGuard säkerställer
att endast information som är definierad i en informationssäkerhetspolicy kan skickas mellan
olika säkerhetszoner.

SecuriCDS DD1000A
DD1000A har en funktion som gör det omöjligt för information att passera i en riktning. Detta
är en lösning som ger väldigt hög assurans för tillämpningar där domäner behöver skyddas
från integritet (intrång) eller konfidentialitet
(läckage). Denna version är en nerskalad
version med hög prestanda och små fysiska
mått.

SecuriCDS DD1000i
DD1000i har samma funktion som DD1000A
vilket gör det omöjligt för information att passera i en riktning. Detta är en lösning som ger
väldigt hög assurans för tillämpningar där domäner behöver skyddas från integritet (intrång)
eller konfidentialitet (läckage). Denna lösning är paketerad med två extra datorer, på varsin
sida om den enkelriktade dioden, vilket gör det möjligt att ha anpassade applikationer för
olika tillämpningar inbyggda i samma enhet.

SecuriRAM
SecuriRAM är en självraderande USB som hjälper organisationer att få bättre kontroll över
flödet av känslig information. Med funktionen att helt radera samtligt innehåll 24 timmar efter
att informationen placeras på USB-minnet minskas oavsiktlig spridning av information. Varje
gång en radering utförs minskas risken för spridning av virus och skadlig kod avsevärt.
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”För oss är förtroende centralt,
därför har vi kontroll över hela
kedjan i alla våra leveranser –
från design till eftermarknad.”
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Aktien och ägarna
Advenica hade vid utgången av 2015 1 608 (704) aktieägare. Av det totala aktiekapitalet ägde
bolagets grundare med familj 46,6 (48,9) procent, övriga, inklusive personal 53,4 (51,1)
procent. Nedan finns de största aktieägarna upptagna per 30 december 2015.
Antal aktier

Andel av kapital
och röster i %

5 880 033

46,6%

Försäkringsbolaget Avanza Pension

657 880

5,2%

Bison Holdings Limited (knutet till Mikael Sandberg)

603 701

4,8%

Elephant Holdings S.A.

590 272

4,7%

Infotech i väst AB

440 335

3,5%

Sven Gruvstad

385 732

3,1%

Mikael Sandberg

299 409

2,4%

Qamcom Technology AB

205 365

1,6%

Nordnet pensionsförsäkring AB

136 407

1,1%

Gunvald Berger

125 428

1,0%

Arne Sandberg

73 000

0,6%

Johan Widén

70 000

0,6%

9 467 562

75,0%

De största aktieägarna

Familjen Linde

Summa största aktieägarna

Totalt antal aktier per 30 december 2015 uppgick 12 630 444 st. Bolaget är listat på
NASDAQ OMX First North Premier. Högsta stängningsvärde under året uppnåddes den 10
juni då den avslutades till 30,20 kr och lägsta stängningskursen under året blev 6,45 kr vilket
var den 29 januari. Per bokslutsrapporteringsdatumet 30 december uppgick kursen till 20,40
kr och börsvärdet uppgick till 257 661 TSEK. Kursutvecklingen på aktien visas i grafen
nedan.

Aktiekurs
Stängningskurs
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Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningen inom Advenica baseras på tillämplig lagstiftning, i tillämpliga delar av
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt av interna riktlinjer och regler.

Bolagsstyrning inom Advenica
Advenica AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund, vars aktie är listad på
NASDAQ First North Premier. Bolaget har därmed inget krav på att avge en
bolagsstyrningsrapport, men givet att Bolaget i tillämpliga delar följer Koden, avges en
kortfattad sammanställning av dess bolagsstyrning nedan. Syftet med bolagsstyrningen är att
skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och verkställande ledning.
Bolagsstyrningen omfattar bolagets styr- och ledningssystem.

Ägarstruktur
Aktiekapitalet i Advenica uppgår till 1 579 tsek, fördelat på 12 630 444 aktier. Samtliga aktier
har ett kvotvärde om 0,13 kronor och medför lika rätt till andel i Advenicas tillgångar och
resultat. Enligt ägarregistret hade Advenica 1 608 aktieägare per den 31 december 2015.
Familjen Linde äger, via Bera Holding i Lund AB och privat, 46,6 procent av aktiekapitalet
och rösterna. Mikael Sandberg, via Bison Holding Limited och direkt, äger 7,2 procent av
aktiekapitalet och rösterna. Avanza Pension äger 5,2 procent av aktiekapitalet och rösterna.
Elephant Holding S A äger 4,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Aktieägare och bolagsstämman
Aktieägarnas beslutanderätt i Advenica utövas på bolagsstämman, som är bolagets högsta
beslutande organ. Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i aktieboken och som i
rätt tid anmält sig för deltagande har rätt att delta i stämman och rösta för sina aktier. De
aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan företrädas genom ombud.
Årsstämman är benämningen på den årliga ordinarie bolagsstämman. Några av årsstämmans
uppgifter är att fastställa koncernens balans- och resultaträkning, besluta om disposition av
bolagets vinst eller förlust, fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och
om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Årsstämman väljer, efter förslag
från valberedningen, styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma.
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Valberedning
Valberedningen består av Ove Linde, representant för (Familjen Linde och Bera Holding i
Lund AB), Lars Svensson (representant för Bison Holding Limited), Mårten Persson
(representant för Elephant Holding S.A.) samt Anna Söderblom (styrelseordförande Advenica
AB). Ove Linde har utsetts till valberedningens ordförande.
Valberedningen ska inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid
årsstämman 2016, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisorer,
(v) arvodering av styrelse och revisorer, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning
inför årsstämman 2017. Valberedningen har haft två möten under 2015/2016.

Styrelsen
Styrelsens ansvar och arbetsordning
Styrelsen har i enlighet med den svenska aktiebolagslagens regler upprättat en arbetsordning
enligt vilken styrelsen bland annat ska förvalta bolagets angelägenheter i Advenicas och
samtliga aktieägares intresse. Enligt den svenska aktiebolagslagen och styrelsens
arbetsordning ansvarar styrelsen för att upprätta övergripande, långsiktiga strategier och mål,
fastställa budget och affärsplaner, granska och godkänna bokslut samt fattar beslut gällande
investeringar och betydande förändringar i Advenicas organisation och verksamhet. Styrelsen
utser också bolagets VD samt fastställer lön och annan ersättning till denne.
Styrelsen ska fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att
säkerställa att Advenica har en långsiktigt värdeskapande förmåga. Vidare ska styrelsen tillse
att det finns tillfredsställande kontroll av verksamheten vilket inkluderar effektiva system för
uppföljning av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är
förknippad med.
Styrelsen skall också reglera hur kallelse till styrelsesammanträden ska ske, framtagande av
dagordning och upprättande av protokoll samt vilka ärenden som ska föreläggas styrelsen. En
särskild VD-instruktion finns intagen i styrelsens arbetsordning vilken fastställer
arbetsfördelningen mellan styrelsen och VDn. I syfte att uppnå och kontinuerligt förbättra
styrelsens arbetsformer och effektivitet ska styrelsen årligen genom en systematisk och
strukturerad process utvärdera styrelsens arbete och i förekommande fall föreslå åtgärder som
ökar bolagets förmåga i nyssnämnda avseenden. Ordförande ska därvid se till att resultatet av
relevanta delar i utvärderingen redovisas för valberedningen.
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Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande ska organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för styrelsens arbete samt tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att
styrelsen fullgör samtliga av sina åligganden. Styrelsens ordförande ska även kontrollera att
styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.

Styrelsens oberoende
Styrelseledamöter Anna Söderblom, Lars Grönberg och Eva-Lotta Kraft anses vara oberoende
i förhållande till såväl bolag som ägare. Mikael Sandberg och Ove Linde, i egenskap av
huvudägare, anses inte oberoende.

Styrelsens arbete
Styrelsen består av fem ledamöter. Styrelsen ska enligt arbetsordningen, utöver det
konstituerande styrelsemötet, hålla minst sex ordinarie möten per år. Advenicas styrelse har
haft 11 protokollförda sammanträden under kalenderåret 2015. I november 2015 bytte bolaget
VD, då tidigare styrelsemedlemmen Einar Lindquist tillträdde. Bolagets VD har deltagit vid
samtliga styrelsemöten under året som föredragande. Bolagets CFO har deltagit vid 10 möten
och är styrelsens ordinarie sekreterare och samordnare. Styrelsens ordförande har fört
protokoll vid de styrelsemöten som CFO inte har närvarat vid. Kontinuerligt och vid behov
deltar även andra tjänstemän i bolaget som föredragande. Vid de protokollförda mötena har de
ärenden avhandlats som arbetsordningen stadgar såsom VD-tillsättning, strategi, affärsplan,
budget, aktuellt affärsläge, resultat och finansiell ställning, delårsrapporter och årsbokslut.
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Styrelsens sammansättning och närvaro
Ledamot

Invald

Befattning

Närvaro

Oberoende till
bolagsledning

Oberoende till större
aktieägare

Anna Söderblom

2014

11/11

x

x

Lars Grönberg

2007

9/11

x

x

Mikael Sandberg
Ove Linde
Eva-Lotta Kraft

2009
2015
2015

10/11
7/8
0/0

x
x
x

x

Einar Lindquist

2014

Sven Gruvstad

2009

Jonas Gulliksson

1994

Ordförande sedan
dec 2015
Ledamot.
Ordförande till dec
2015
Ledamot
Ledamot
Ledamot sedan dec
2015
Ledamot till nov
2015
Ledamot till aug
2015
Ledamot till maj
2015

10/10

x

4/5

x

3/3

x

x

Ersättningsutskottet
Styrelsen har inte utsett något separat ersättningsutskott utan styrelsen i sin helhet behandlar
ersättningsfrågor. Ersättningsutskottet skall hantera frågor om ersättning och andra
anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare. Utskottet ska erhålla
information om den totala ersättning som dessa befattningshavare erhåller från bolaget. Om
incitamentsprogram riktade till bolagsledningen eller andra medarbetare ska föreslås ska
beslutsunderlag tillhandahållas aktieägarna inför stämman och underlaget ska tydligt redovisa
motiven, de väsentliga villkoren, eventuell utspädning och vad programmet beräknas kosta
Advenica vid olika utfall.
Revisor
Revisor utses på årsstämman. Revisorn granskar Advenicas årsredovisning och räkenskaper
samt styrelsens och verkställande direktörens löpande förvaltning. Från och med den 17
december 2013 är revisionsbolaget Ernst & Young Advenicas revisor för tiden fram till
årsstämman 2016, med auktoriserade revisorn Göran Neckmar, född 561004-4413, som
huvudansvarig revisor. Styrelsen ska minst en gång per år utan närvaro av VD eller annan
person från bolagsledningen träffa bolagets revisor. Revisorn träffar vidare Advenicas styrelse
i samband med granskning av Q3-rapport, bokslutskommuniké samt vid behov.
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Internkontroll
Styrelsen har, enligt aktiebolagslagen, det övergripande ansvaret för att bolaget har en
tillfredsställande intern kontroll. Koden förtydligar detta och föreskriver mer i detalj vad
styrelsens ansvar omfattar. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och Koden och anger de viktigaste inslagen i bolagets system för intern
kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen. Beskrivningen av
den interna kontrollen grundas på det ramverk för intern kontroll som Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO) utgivit. Enligt detta ramverk
består den interna kontrollen av komponenterna; kontrollmiljö, riskbedömning,
kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för Advenicas interna kontroll. Kontrollmiljön innefattar den
kultur som styrelse och bolagsledning kommunicerar och verkar utifrån och omfattar i
huvudsak integritet och etiska värderingar, kompetens, ledningsfilosofi, organisationsstruktur,
ansvar och befogenheter, personalpolicys och rutiner samt skapar disciplin och struktur för
övriga komponenter. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och
ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att
styrande dokument i form av interna policys, riktlinjer, manualer och koder omfattar alla
identifierade väsentliga områden och att dessa ger erforderlig vägledning till olika
befattningshavare inom bolaget.
Riskbedömning
En strukturerad riskbedömning möjliggör identifiering av de väsentliga riskerna som påverkar
den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen samt identifiering av var dessa
risker finns. Vid riskbedömningen tas särskild hänsyn till risken för oegentligheter och
otillbörligt gynnande av annan part på Advenicas bekostnad samt risk för förlust eller
förskingring av tillgångar. Riskbedömningen resulterar i kontrollmål som stödjer att de
grundläggande kraven på de finansiella rapporterna uppfylls, s.k. räkenskapspåståenden.
Nedanstående kontrollmål ingår i bolagets riskbedömning av den finansiella rapporteringen.
•
•
•
•
•
•

Existens: en tillgång eller skuld existerar vid ett givet datum
Inträffande: en affärstransaktion eller händelse har ägt rum under perioden och hänför sig
till bolaget
Fullständighet: det finns inga tillgångar, skulder, affärstransaktioner som inte är bokförda
eller poster för vilka erforderliga upplysningar saknas
Värdering: en tillgång eller skuld är bokförd och värderad enligt god redovisningssed samt
tillämpliga lagar och förordningar
Mätning: affärstransaktioner är bokförda till rätt belopp och en intäkt eller kostnad är
hänförd till rätt period
Rättigheter och förpliktelser: en tillgång eller skuld hänför sig till bolaget vid ett givet
datum
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•

Presentation och upplysning: en post är klassificerad och beskriven enligt god
redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar, samt krav på bolag listade på First
North Premier.

Verksamheten arbetar utifrån kontrollmålen för att hantera riskerna inom de ramar styrelsen
och bolagsledningen fastställt. Riskbedömningen uppdateras löpande för att omfatta
förändringar som väsentligen påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen.
Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter som lever upp till de fastställda kontrollmålen utformas för att hantera
väsentliga risker avseende den finansiella rapporteringen inklusive väsentliga
redovisningsprinciper som identifierats under riskbedömningen.
Ändamålsenliga kontrollaktiviteter utformas och dokumenteras. Kontrollaktiviteterna
inkluderar både övergripande och mer detaljerade kontroller som syftar till att förebygga,
upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Vid utformning av kontrollaktiviteterna säkerställs
att de utförs på rätt sätt och i rätt tid. Generella IT-kontroller är ändamålsenligt utformade för
de system som stödjer de processer som påverkar intern kontroll avseende den finansiella
rapporteringen.
Områden som omfattas av kontrollaktiviteter är exempelvis:
•
•
•

•

behörigt godkännande av affärstransaktioner
affärssystem som påverkar den finansiella rapporteringen inklusive verifikationshantering
redovisningsprocessen inklusive bokslut och dess överensstämmelse med tillämpliga
regelverk i form av god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt krav på
bolag listade på First North Premier
väsentliga och ovanliga eller komplicerade affärstransaktioner samt affärstransaktioner
eller värderingar av tillgångar eller skulder som inrymmer väsentliga element av
bedömning.

Information och kommunikation
Advenicas informations- och kommunikationsvägar, till den del de omfattar intern kontroll
avseende den finansiella rapporteringen, är ändamålsenliga och kända samt möjliggör
rapportering och återkoppling från verksamheten till styrelse och bolagsledning. Interna
policys, riktlinjer, manualer och koder är kommunicerade till rätt personer i verksamheten och
såväl innebörden som konsekvenser vid avsteg förstås.
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Uppföljning
En ändamålsenlig process finns för löpande uppföljning och årlig utvärdering av
efterlevnaden av interna policys, riktlinjer, manualer och koder samt av ändamålsenlighet och
funktionalitet i etablerade kontrollaktiviteter. En särskild process finns för uppföljning av att
rapporterade brister åtgärdas. Erforderlig information finns som underlag för den årliga
utvärderingen av hur väl den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen
fungerat under det senaste räkenskapsåret. Advenicas styrelse prövar årligen behovet av att
inrätta en särskild granskningsfunktion. Utifrån bolagets organisation, arbetsprocesser och
uppföljning gör styrelsen bedömningen att bolagets interna kontroll avseende den finansiella
rapporteringen är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet och storlek. Styrelsen
gör därför bedömningen att någon särskild granskningsfunktion för närvarande inte är
nödvändig.

Ersättning till ledande befattningshavare
Advenica ska erbjuda villkor som bidrar till att bolaget kan rekrytera och behålla ledande
befattningshavare. Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är den
verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningen.
Ersättningen kan bestå av fast och variabel lön samt pension. Delarna avser skapa ett
välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer och
ansvar samt bolagets resultatutveckling. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad
utifrån individens prestationer och ansvar fastställs utifrån marknadsmässiga principer och
revideras årligen. Eventuella variabla löner ska vara prestationsbaserade och utgå från
individens ansvarsområde. Den variabla lönen ska högst uppgå till 35 procent av den fasta
lönen. Arbetstagaren kan själv välja att sätta av del av den variabla lönen till pension.
Uppsägningstiden från den anställdes sida ska normalt följa av lag och vid uppsägning från
bolaget ska uppsägningstiden generellt vara maximalt 12 månader. Avgångsvederlag
därutöver ska inte tillämpas. Utöver ovan kan ledande befattningshavare erbjudas att delta i
aktierelaterade incitamentsprogram. Alla sådana incitamentsprogram är underställda
bolagsstämmas beslut.
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns skäl för det.

ADVENICA AB (publ) Org nr 556468-9957
www.advenica.com

28/93

Styrelse

Anna Söderblom
Styrelseordförande
Född 1963. Styrelseledamot sedan maj 2014 och styrelseordförande sedan
december 2015.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Avega Group AB. Ledamot i Poolia AB,
Ortivus AB, Excanto AB, Almi Företagspartner AB samt Länsförsäkringar Liv
Försäkringsaktiebolag.
Utbildning: Universitetsexamen i matematik från Lunds universitet. Ekon Dr från
Handelshögskolan i Stockholm.
Anna Söderblom är idag verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i
Stockholm. Tidigare befattningar inkluderar teknisk supportchef och
marknadsdirektör Microsoft Norden, marknadsdirektör Posten Brev samt
investeringsansvarig Industrifonden.
Aktieinnehav: 50 000.

Lars Grönberg
Styrelseledamot
Född 1949. Styrelseledamot sedan 2007 och styrelseordförande maj 2014 till
december 2015.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Nirvana AB, Matkompaniet AB, 2E
Group AB, Skandia Elevator AB, Qamcom Technology, Windca Fond 1 AB
(publ)och Windcap Fond 2 AB. Styrelseledamot i Bindomatic AB, Bindomatic
Holding AB, Qamcom Research and Technology AB och BioWire AB.
Styrelsesuppleant i Hans Wistén Invest AB.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm, 1972.
Doktorand i företagsekonomi (bolagsstyrning) vid Handelshögskolan i Stockholm
sedan 2011.
Tidigare VD på Intrum Justitia och TeleDanmark samt i bolag inom Kinnevikkoncernen.
Aktieinnehav: 54 745.
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Mikael Sandberg
Styrelseledamot
Född 1965. Styrelseledamot sedan 2009.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i VNext AB. Styrelseledamot i Quadracom AB.
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola. MBA,
School of Management, Bath University.
Mikael Sandberg är partner i Ventura Team LLP. Tidigare COO i Argos Investment
Managers, partner i Regency Capital International samt konsult på Analysis Ltd och Arthur
D. Little.
Aktieinnehav: 903 110.

Ove Linde
Styrelseledamot
Född 1948. Styrelseledamot sedan maj 2015.
Övriga styrelseuppdrag: Fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Skåne, Honorärkonsul
för Venezuela.
Utbildning: Hässleholms Tekniska Skola, Juridikstudier vid Lund Universitet.
Ove Linde arbetar idag som CEO på Bera Holding i Lund AB.
Aktieinnehav: 962 576 privat. Familjen Lindes totala innehav i Advenica uppgår till
5 880033 aktier.

Eva-Lotta Kraft
Styrelseledamot
Född 1951. Styrelseledamot sedan december 2015.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NIBE Industrier AB och Xano AB.
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik KTH och MBA från Uppsala Universitet.
Eva-Lotta Kraft var tidigare regionchef på Alfa Laval, divisionschef på Siemens-Elema,
strategi- och marknadschef på FOI.
Aktieinnehav:1 000
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Ledning
Einar Lindqvist
VD
Född 1959. Anställd sedan november 2015.
Utbildning: Civilingenjörsexamen
Aktieinnehav:15 000
Einar brinner för ledarskapet, strategier och att mäta och kommunicera vägen
till målet. Han har arbetat med förändringsarbete och tillväxt i både små och
stora bolag, noterade som onoterade bolag samt i tidiga och mer stabila perioder
i bolagens utveckling. Alltid inom IT och Telekom, varav sex år utomlands för
Ericsson. Rollerna har varierat från CEO, Divisionschef, ägare och slutligen
även som styrelsemedlem.

Marie Bengtsson
CFO
Född 1972. Anställd sedan december 2014.
Utbildning: Civilekonom examen från International University of Monaco
Aktieinnehav:2 500 samt 10 000 optioner
Marie har jobbat som ekonomichef under stora delar av sitt yrkesliv. Närmast
innan anställningen på Advenica arbetade Marie på Fitness 24Seven med att
bl.a. bygga upp ekonomifunktionen och var delaktig under fyra år i den enorma
tillväxtresa som bolaget genomgick. Marie har även ett stort intresse i ledarskap
och har gått div ledarskapsutbildningar bl.a. UGL

Martin Björnsson
Ansvarig FoU
Född 1972. Anställd sedan januari 2003.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i datateknik
Aktieinnehav: 15 000 optioner
Martin har efter sin examen i datateknik arbetat med teknikutveckling inom först
rymdsektorn och sedan med informationssäkerhet. Martin började hos Advenica som
mjukvaruutvecklare och har sedan dess varit teamleader för inbyggd mjukvara,
systemdesigner, projektledare för ett antal projekt och är nu ansvarig för FoUavdelningen. Martin drivs av ett grundmurat teknikintresse och viljan att tillsammans
med andra skapa produkter som möjliggör ett säkert informationsutbyte.
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Anders Strömberg
Marknadschef
Född 1962. Anställd sedan juni 2014.
Utbildning: Medicinsk teknik från Lund med ett flertal kompletterande kurser
över åren inom marknadsföring och ledarskap
Aktieinnehav:10 000 optioner
Anders har jobbat med internationell marknadsföring sedan 1998 och har
innehaft flera typer av ledande positioner inklusive Marknadschef, Business
Manager och Produktchef. Anders har erfarenhet från medicintekniska bolag
såsom Siemens- Elema och HemoCue. Dessutom har Anders varit med i att
utveckla ett telekom start-up bolag, Appium/Aepona, som såldes till Intel.

Andreas Häglund
Försäljningschef National Security
Född 1975. Anställd sedan april 2013.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i informationsteknologi från Linköpings
universitet samt officersexamen.
Aktieinnehav:10 000 samt 20 000 optioner
Andreas anställdes som officer i Försvarsmakten 1998 och har haft flera olika
specialist- och chefsbefattningar inom olika tekniska domäner. Närmast innan
anställningen på Advenica arbetade Andreas som enhetschef på
Försvarshögkvarteret med uppdrag kopplade till informationssäkerhetskrav på
statliga myndigheter avseende hantering av hemliga uppgifter. Andreas innehar
civilingenjörsexamen i informationsteknologi från Linköpings universitet samt
officersexamen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Advenica AB (publ), organisationsnummer 5564689957, med säte i Lund får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för
verksamhetsåret 2015.

Verksamheten
Advenica AB (publ) utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som
förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten vilket möjliggör säker
kommunikation mellan och inom nationer, organisationer och system. Advenica är ett av
endast fyra bolag i världen som erhållit högsta certifiering av sin VPN-teknologi av EU och
innehar patent i USA för Three Domain Seperation.
Gemensamt för Bolagets kunder är deras behov av extraordinära säkerhetslösningar såsom
centrala och lokala myndigheter, försvarsorganisationer och företag med speciellt höga
säkerhetskrav.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under verksamhetsåret fortsatt sina betydande investeringar för att utveckla och
lansera våra Cross Domain Security produkter såsom CDS ZoneGuard och CDS Data Diodes.
2015 kännetecknades av företagets höga ambitioner att expandera och utöka utbudet av
cybersäkerhetslösningar till existerande och nya kunder i såväl Sverige som internationellt.
Existerande kunder inom National Security visade fortsatt förtroende för Advenica under
2015 genom att förlänga serviceavtal samt lägga en stor beställning.
Advenica har under året synts som utställare på ett flertal event runtom i Europa såsom
Security Forum i Österrike, Smartgridkonferansen i Norge, DSEI i London, GigaCon i Polen
samt Kyberturvallisuus & ICT i Finland. Advenica har även deltagit som talare och/eller
utställare under bland annat 4SICS Summit, Nordic IT Security och SCADA Säkerhet i
Sverige.
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Nettoomsättning och resultat för 2015
Omsättningen för perioden januari 2015 till december 2015 uppgick till 53 623 (37 977)
TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till -3 628 (-12 311) TSEK. Resultatet efter
skatt blev -2 932 (-9 750) TSEK.

Balansräkning, finansiell ställning och investeringar
Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2015 till 9 141 (35 243) TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten för året blev -6 384 (-10 149) TSEK.
Soliditeten uppgick den 31 december 2015 till 83 (87) procent.
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar för året uppgick till 18 659 (17 783) TSEK
och utgjordes av aktiverade utvecklingskostnader. Avskrivningar av aktiverade utgifter för
egenutvecklade system har gjorts med 3 715 (1 971) TSEK för året.
Varulager har ökat något under 2015 till 15 787 (15 569) TSEK.

Personal
Antal heltidsanställda den 31 december 2015 var 52 (48) personer.

Miljö
Företaget bedriver ett aktivt miljöledningsarbete och innehar ISO 14001 certifiering.
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Resultat och kapitalförhållande
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (TSEK).

Flerårsöversikt (TSEK)

2015

2014

2013

2012

53 623

37 977

30 080

42 779

Koncernen
Nettoomsättning

-3 628

-12 311

-7 180

-3 867

116 409

114 076

65 144

56 229

82,6%

86,9%

65,3%

68,0%

52

48

46

42

2015

2014

2013

2012

53 623

37 977

30 080

43 695

-18 506

-27 809

-20 223

-6 006

Balansomslutning

72 336

81 522

44 329

44 225

Soliditet (%)

72,1%

81,8%

49,9%

63,3%

52

47

45

42

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Antal Anställda

Flerårsöversikt (TSEK)

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Antal Anställda
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Forskning och utveckling
Utvecklingen av Advenicas produktfamilj CDS blev klar under året och resulterade i två nya
Data Dioder och en ZoneGuard. Vad gäller vidareutveckling av VPN-plattformen med olika
applikationer, med framförallt ökad hastighet i produkten, löper på enligt plan.
Bolaget bedriver en omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet, inklusive utveckling
av kund- och egna produktutvecklingsprojekt, för att kunna säkerställa framtida konkurrensmöjligheter. Bolaget har under året investerat 25 302 (20 699 TSEK) i FoU varav 18 659
(17 782 TSEK) aktiverats i balansräkningen.

Väsentliga händelser efter rapportens utgång
Advenica har anställt en ny försäljningschef för Enterprise Solutions. Rune Bengtsson började
den 29:e mars 2016.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Marknadsrelaterade samt bolagsspecifika risker
Makroekonomiska förhållanden
Det allmänna ekonomiska klimatet och rådande marknadsförhållanden, internationellt och i
Sverige, påverkar Advenica i stor utsträckning. En försvagad ekonomi eller långvarig
konjunkturnedgång, alternativt förändrade politiska förutsättningar inom vissa för bolaget
relevanta områden, kan påverka verksamheten negativt, vilket i sin tur kan påverka
värderingen av bolaget negativt. Försämrade makroekonomiska förhållanden kan därmed ha
en väsentlig negativ inverkan på Advenicas finansiella ställning och resultat.

Marknadsrisk
Advenica försäljning riktar sig främst till den offentliga försvarssektorn, offentliga
myndigheter, samt andra privata och offentliga aktörer med höga krav på kvalitativa och säkra
kommunikationslösningar. Efterfrågan inom nämnda sektorer är föremål för snabba och
svårförutsägbara förändringar. Det finns en risk att den generella marknadsefterfrågan
minskar samt att intresset eller möjligheterna för att köpa in bolagets produkter inom nämnda
sektorer förändras, vilket skulle ha en negativ effekt på Advenicas omsättning och därmed
även finansiella resultat.

Försäljning till försvarssektorn
En stor del av Advenicas omsättning kommer från försäljning till den skandinaviska
försvarssektorn. Försäljningen till försvarssektorn är föremål för rigida regulatoriska krav,
bland annat gällande upphandling och säkerhetsklassningskrav. Det finns inte någon garanti
för att Advenicas tolkning av tillämpliga regulatoriska krav som rör försäljningen till
försvarssektorn, eller berörda myndigheters tolkning av kraven eller deras administrativa
praxis, är helt korrekt, eller att regler, tolkningar och praxis inte ändras. För det fall Advenica
agerande avviker från gällande krav eller för det fall regelverket eller tolkningen därav är
felaktig kan det medföra negativa effekter på bolagets finansiella ställning och resultat.

Kundkoncentration
Advenicas huvudsakliga försäljning sker i dagsläget till ett antal svenska myndigheter, vilka
enligt offentliga regelverk är anvisade att genomföra sina inköp centraliserat genom FMV.
FMV fungerar i sin tur som distributör till myndigheterna i fråga. Advenica har påbörjat att
hitta andra försäljningskanaler för bolagets produkter på den svenska marknaden. Det kan inte
garanteras att bolaget framgent kommer att kunna upprätthålla de goda relationerna med FMV
eller att bolaget kommer att erhålla nya ordar från FMV i samma utsträckning som idag.
Advenicas finansiella ställning och resultat kan påverkas negativt av detta.
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Certifiering
Flera av Advenicas produkter är i dagsläget säkerhetsklass-certifierade, bland annat upp till
SECRET UE/EU SECRET av Europeiska Unionen; SDIP 27 Level A av TEMPEST; samt
HEMLIG/TOP SECRET och NATO CONFIDENTIAL av svenska Försvarsmakten. Det finns
emellertid ingen garanti för att dessa certifieringar kan upprätthållas framgent, att de kommer
att förnyas i tillämpliga fall eller att de inte kommer att begränsas, vilket skulle ha en negativ
inverkan på bolagets marknadsposition och verksamhet.

Konkurrens
Advenica verkar i en konkurrensutsatt bransch. Bolagets framtida konkurrenssituation är
bland annat beroende av bolagets förmåga att möta befintliga och framtida marknadsbehov,
varför kostnadskrävande investeringar, omstruktureringsbehov och/eller prissänkningar för att
anpassa sig till en ny konkurrenssituation kan behöva genomföras. En ökad konkurrens från
befintliga eller nya aktörer, eller en försämrad förmåga hos Advenica att möta efterfrågan på
bolagets produkter och tjänster, skulle kunna få en negativ inverkan på Advenicas
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Nyckelpersoner
Advenica är beroende av vissa befintliga nyckelpersoner samt förmågan att i framtiden kunna
identifiera, anställa och bibehålla kvalificerad forsknings- och utvecklingspersonal. Advenicas
förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, varav
några ligger bortom bolagets kontroll, bland annat konkurrensen på arbetsmarknaden.
Förlusten av personal inom forskning och utveckling och/eller lednings- eller nyckelpersoner
kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att
genomförandet av Advenicas produktutvecklings- och affärsstrategi påverkas negativt. Om
sådana personer lämnar bolaget och inte kan ersättas inom rimlig tid kan det ha en väsentlig
negativ inverkan på bolagets verksamhet.

Forskning och utveckling
Advenica bedriver forskning och produktutveckling på egen hand samt i samråd med
leverantörer, partners och kunder. Sådant arbete är både kostnads- och resurskrävande
för bolaget, och det kan inte garanteras att önskade mål och resultat uppnås eller att de
investeringsbeslut som fattas av Advenica är korrekta.
Sammantaget kan dessa risker leda till att bolagets tillväxt hämmas, eller till och med uteblir
helt, vilket riskerar att påverka bolagets finansiella ställning och resultat väsentligt negativt.
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Företagshemligheter
Advenicas verksamhet och marknadsposition är i stor utsträckning beroende av att skyddet för
bolagets företagshemligheter kan upprätthållas. Advenicas företagshemligheter skyddas
främst av relevant lagstiftning och genom sedvanliga kontraktuella regleringar med anställda,
leverantörer, kunder och partners.
Det kan emellertid inte garanteras att befintligt skydd är tillräckligt eller att den ersättning
som bolaget kan komma att erhålla vid brott mot lagstiftning och/eller kontraktuella
regleringar är tillräcklig för att kompensera för den skada bolaget drabbas av om dess
företagshemligheter kommer till annans kännedom. Advenicas verksamhet, finansiella
ställning och resultat kan påverkas väsentligt negativt härav.

Immateriella rättigheter
Advenicas immateriella rättigheter skyddas främst genom patent, varumärken, upphovsrätt,
lagstiftning till skydd för företagshemligheter (se ovan) och/eller avtal. Det kan inte
garanteras att Advenica framgent kommer att utveckla produkter som kan erhålla erforderligt
immaterialrättsligt skydd, att befintligt immaterialrättsligt skydd kommer att kunna
vidmakthållas eller att befintligt immaterialrättsligt skydd är tillräckligt för att tillvarata
bolagets rättigheter och marknadsposition. För det fall bolaget blir föremål för intrång i dess
immateriella rättigheter eller för det fall dess produkter och kunnande inte kan skyddas på
lämpligt sätt, kan bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas väsentligt
negativt.
Äganderätten till de immateriella rättigheter och den know-how som genereras under
tillverkningen av produkter i samråd med bolagets leverantörer, partners och kunder tillfaller
som huvudregel Advenica i enlighet med tillämplig lagstiftning och befintliga avtal. Det kan
emellertid inte garanteras att Advenica framgent kan ta sina immateriella rättigheter i anspråk
eller att bolagets leverantörer och partners följer ingångna överenskommelser, vilket skulle
kunna få negativa effekter på den finansiella ställningen och resultatet.

Garantiansvar, produktansvar och säkerhetsskyddskrav
Advenicas verksamhet är främst försäljning av säkra kommunikationslösningar, varvid
bolaget lämnar kontraktuella garantier till sina kunder avseende bland annat konstruktion,
material, arbete och tillverkning. Detta innebär att bolaget kan bli ansvarigt vid skada eller
förlust orsakad av säkerhetsbrist i någon av dess varor eller tjänster. Vidare har bolaget, med
vissa kunder inom försvarssektorn, ingått avtal med detaljerade bestämmelser om
försvarssekretess där stränga säkerhetsskyddskrav uppställs.
Även om det finns kontraktuella begräsningar angående bolagets ansvars- och garantiansvar,
kan det inte uteslutas att Advenica riskerar att drabbas av andra ansvars- eller garantikrav,
exempelvis från tredje man, eller att befintliga begränsningar visar sig vara otillräckliga.
Sådana garanti- eller ansvarskrav riskerar att medföra negativa konsekvenser för bolagets
resultat och påverka Advenicas kundrelationer negativt.
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Leverantörsrisk
För att kunna tillverka, sälja och leverera produkter är Advenica beroende av underleverantörers tillgänglighet, produktion, kvalitetssäkring och leveranser. Felaktiga, försenade eller
uteblivna leveranser från leverantörer av olika slag kan innebära att Advenicas leveranser i sin
tur försenas eller måste avbrytas, blir bristfälliga eller felaktiga. Detta kan medföra minskad
försäljning, påverka bolagets kundrelationer negativt samt medföra negativa effekter på
bolagets finansiella ställning och resultat. I ett längre tidsperspektiv är bolaget inte beroende
av någon enskild leverantör för verksamhetens bedrivande. Det kan dock inte uteslutas att ett
bortfall av en (eller flera) leverantörer, skulle kunna få negativa konsekvenser för bolagets
resultat och kundrelationer på kort och medellång sikt.

Exporttillstånd
Den del av bolagets försäljning som sker till utlandet (utanför EU, USA, Australien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Norge, Schweiz och Liechtenstein) är föremål för särskilt exporttillstånd från Inspektionen för Strategiska Produkter. Det finns ingen garanti för att erforderliga tillstånd erhålls i det enskilda fallet eller att utgivna tillstånd inte kommer att dras in eller
begränsas, vilket skulle kunna inverka negativt på bolagets verksamhet.

Tillstånd och miljö
Advenica innehar idag alla erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. Det finns
emellertid ingen garanti för att erforderliga tillstånd kommer att utfärdas framgent eller att
befintliga tillstånd inte kommer att dras in eller begränsas. För det fall bolaget förlorar ett eller
flera erforderliga tillstånd skulle dess finansiella ställning och resultat påverkas negativt.

Försäkringar
Advenicas försäkringsprogram omfattar dels en transportförsäkring, dels en global
ansvarsförsäkring (Kanada och USA exkluderat), som omfattar forskning- och utvecklingsverksamhet, sedvanlig egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Bolaget har även tecknat
en ansvarsförsäkring för styrelsen och de ledande befattningshavarna. Även om Advenica
anser sig ha ett adekvat försäkringsskydd för sin nuvarande verksamhet, är försäkringsskyddets omfattning och ersättningsbelopp begränsade. Det kan således inte garanteras att
Advenica får full ersättning för eventuella skador som kan uppkomma eller anspråk som kan
riktas mot bolaget, vilket skulle kunna få negativa konsekvenser för Advenicas finansiella
ställning och resultat.

Tvister
Advenica kan från tid till annan bli inblandat i tvister eller bli föremål för rättsliga krav från
kunder, konkurrenter, myndigheter eller andra marknadsaktörer. Sådana tvister och krav kan
vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp och
medföra väsentliga kostnader, även om det slutliga utfallet är positivt för Advenica. Tvister av
större karaktär rörande Advenica kan därmed medföra en väsentlig negativ inverkan på
Advenicas verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Finansiella risker
Ytterligare finansieringsbehov
Advenica uppvisar en förlust under 2015 och det kan inte garanteras att Advenica kommer att
uppvisa vinst under kommande räkenskapsår. Bolaget kan därmed behöva vända sig till
kapitalmarknaden för att finansiera sin verksamhet framöver. Det finns ingen garanti för att
nytt kapital kan anskaffas när behov uppstår, att det kan anskaffas på för bolaget fördelaktiga
villkor eller att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt för att finansiera bolagets
verksamhet.

Likviditetsrisk
Advenica utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker så som bland
annat likviditetsrisk.
Likviditetsrisk uppkommer då Advenicas kassaflöde är ojämnt, främst beroende på när
upphandlingar, avrop och leverans sker och faktureras. Det kan inte garanteras att bolaget i
framtiden kommer att ha erforderlig likviditet för att uppfylla sina förfallna förpliktelser. Det
finns inte heller någon garanti för att rörelsekapital kan anskaffas när behov uppstår, att det
kan anskaffas på fördelaktiga villkor eller att sådant anskaffat kapital skulle vara tillräckligt
för att täcka bolagets behov.

Skatter och avgifter
Advenica bedriver huvudsakligen sin verksamhet i Sverige, men även i ett antal andra länder.
De respektive verksamheterna, inklusive transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i
enlighet med bolagets tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal och bestämmelser i de
aktuella länderna samt berörda skattemyndigheters krav. Det kan dock inte uteslutas att
Advenicas tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal och bestämmelser, eller berörda
myndigheters tolkning av dessa eller deras administrativa praxis, inte är helt korrekt, eller att
sådana regler, tolkningar och praxis ändras, eventuellt med retroaktiv verkan, vilket skulle
kunna förändra Advenicas skattesituation och ha en negativ inverkan på bolagets finansiella
ställning och resultat.
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Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond

81 236 942

Balanserad vinst

-19 896 141

Årets resultat

-14 523 257

Kronor

46 817 544

I ny räkning balanseras kronor

46 817 544

I det expansionsskede som bolaget befinner sig i med större marknadsinvesteringar och
fortsatta utvecklingsprojekt föreslår styrelsen att ingen utdelning sker, utan till förfogande
stående medel balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning koncernen
Koncernens resultaträkning
TSEK

2015

2014

4

53 623

37 977

5

-24 775

-26 062

28 848

11 915

6

-19 063

-14 875

7

-7 177

-6 362

8

-6 642

-2 917

13

375

566

-32 507
-3 659

-23 588
-11 673

Finansiella intäkter

36

38

Finansiella kostnader

-5

-676

Resultat från finansiella poster

31

-638

-3 628

-12 311

696

2 561

-2 932

-9 750

Moderföretagets aktieägare

-2 932

-9 750

Summa

-2 932

-9 750

-0,23

-0,77

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor

Not

Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

13

Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

14
9,10,11,12,27

Periodens resultat hänförligt till:

Resultat per aktie före och efter full utspädning, SEK
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Rapport övrigt totalresultat koncernen
Helår

Helår

2015

2014

-2 932

-9 750

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag

18

Övrigt totalresultat, netto efter skatt

18

-17
-17

-2 914

-9 767

Moderföretagets aktieägare

-2 914

-9 767

Summa

-2 914

-9 767

Koncernens rapport över
totalresultat, TSEK

Not

Periodens resultat
Övrigt totalresultat

21

Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen:

Periodens totalresultat
Periodens totalresultat hänförligt till:
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Rapport över finansiell ställning koncernen
Koncernens balansräkning
TSEK

Not

2015-12-31

2014-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

15

57 076

42 132

Materiella anläggningstillgångar

16

2 271

2 393

Uppskjuten skattefordran

14

3 993

3 297

63 340

47 822

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

17

15 787

15 569

Kundfordringar

25

21 517

6 925

Övriga fordringar

18

458

1 463

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

6 166

7 054

Likvida medel

20

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

9 141

35 243

53 069

66 254

116 409

114 076

1 579

1 579

84 971

84 971

-10

-28

21

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

9 658

12 590

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

96 198

99 112

Summa eget kapital

96 198

99 112

0

0

0

0

Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder

14

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Avsättning garantier

22

389

271

Leverantörsskulder

25

6 340

4 269

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

9 771

7 630

Övriga skulder

23

3 711

2 794

20 211

14 964

116 409

114 076

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser specificeras i Not 25 respektive Not 28.
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Rapport över kassaflöden koncernen
Kassaflödesanalys
TSEK

Not

2015

2014

-3 628

-12 312

5 032

3 563

0

0

1 404

-8 749

-218

6 244

-12 794

-1 940

5 224

-5 704

-6 384

-10 149

-18 659

-17 782

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-1 062

-765

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-19 721

-18 547

Amortering av lån

0

-1 425

Nyemission

0

65 288

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

63 863

-26 105

35 167

35 243

76

9 138

35 243

Löpande verksamhet
Resultat före skatt
Justering för icke kassaflödespåverkande poster
Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital

26

Justeringar av rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Periodens kassaflöde
Likvida medel i början av året
Likvida medel vid periodens slut
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Rapport över förändring eget kapital koncernen
Eget kapital

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

985

19 207

Reserver Balanserade
vinstmedel
inkl årets
resultat

Eget kapital
hänförligt
till moderföretagets
aktieägare

Totalt eget
kapital

22 340

42 521

42 521

-9 750

-9 750

-9 750

-17

-17

-9 767

-9 767

66 358

66 358

TSEK Not 21

Per 1 januari 2014

-11

Årets resultat
Övrigt totalresultat

-17

Summa totalresultat

-17

-9 750

Transaktioner med ägare
Nyemission

594

65 764

Per 31 december 2014

1 579

84 971

-28

12 590

99 112

99 112

Per 1 januari 2015

1 579

84 971

-28

12 590

99 112

99 112

-2 932

-2 932

-2 932

18

18

Årets resultat
Övrigt totalresultat

18

Summa totalresultat

18

-2 932

-2 914

-2 914

-10

9 658

96 198

96 198

Transaktioner med ägare
Per 31 december 2015
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Koncernens noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderföretaget Advenica AB (publ), organisationsnummer
556468-9957 och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet är utveckling och försäljning av
säkerhetslösningar i form av krypteringssystem för nätverkskommunikation.
Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Lund, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Stora
Råby Byaväg 88, 224 78 Lund.
Styrelsen har den 31 mars 2016 godkänt denna koncernredovisning vilken kommer att läggas fram för
fastställande vid årsstämma den 25 april 2016.
Tillämpade regelverk

Koncernredovisning för Advenica har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom den Europeiska Unionen (EU). Vidare
har Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges under avsnittet
”Moderbolagets redovisningsprinciper”. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2 ”Redovisning för juridiska
personer”. De avvikelser som förekommer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i
moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt gällande skatteregler.
Grunder för upprättande av koncernredovisningen

Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going concern) och baseras på historiska
anskaffningsvärden förutom finansiella instrument som värderas till verkliga värden, om inget annat anges.
Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor, vilket är moder-företagets funktionella valuta. Om inget
annat anges redovisas alla siffror i tusental svenska kronor (TSEK).
Grunder för konsolidering

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dess dotterföretag. De finansiella rapporterna för
moderföretaget och dotterföretagen som ingår i koncernredovisningen avser samma period och är upprättade
enligt samma redovisningsprinciper.
Alla koncerninterna transaktioner och mellanhavanden elimineras i sin helhet och ingår följaktligen inte i
koncernredovisningen.
Dotterföretag

Med dotterföretag avses företag där moderföretaget innehar mer än 50 procent av aktierna eller på annat sätt
innehar ett bestämmande inflytande. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med tidpunkten
då koncernen har kontroll över dem till och med tidpunkten då bestämmande inflytande inte längre utövas.
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Omräkning av utländska dotterföretags bokslut

De utländska dotterföretagen omräknas till svenska kronor eftersom det är koncernens redovisningsvaluta.
Resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig kurs och balansräkningen omräknas till balansdagens kurs. I
förekommande fall betraktas övervärden relaterade till ett förvärv av ett utländskt dotterföretag, som respektive
dotterföretags och omräknas av denna anledning till balansdagens kurs. Omräkningsdifferenser redovisas i övrigt
totalresultat. Om ett dotterföretag avyttras återförs de ackumulerade omräkningsdifferenserna till
resultaträkningen.
Bruttoredovisning

Bruttoredovisning tillämpas genomgående avseende redovisning av tillgångar och skulder förutom i de fall där
både en fordran och en skuld existerar gentemot samma motpart och dessa på legala grunder är kvittningsbara och
avsikten är att göra detta. Bruttoredovisning tillämpas också avseende intäkter och kostnader om inget annat anges.
Klassificering av tillgångar och skulder

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller
betalas senare än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i
allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från
balansdagen.
Transaktioner och balansposter i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt de valutakurser som gäller på
transaktionsdagen. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående sker till marknadsmässiga villkor. Med närstående avses de företag över vilka
Advenica utövar ett bestämmande eller betydande inflytande vad gäller de operativa och finansiella beslut som
fattas. Närståendekretsen omfattar dessutom de företag och fysiska personer som har möjlighet att utöva ett
bestämmande eller betydande inflytande över koncernens finansiella och operativa beslut.
Segmentsrapportering

Koncernen har bara en affärsverksamhet (utveckling och försäljning av säkerhetslösningar) och därmed ett enda
rörelseresultat som högste verkställande beslutsfattaren regelbundet fattar beslut om och tilldelar resurser.
Baserat på dessa omständigheter finns endast ett rörelsesegment som motsvarar koncernen i dess helhet och
någon separat segmentsrapportering lämnas inte. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion inom
koncernen som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av koncernens resultat. I koncernen har denna
funktion identifierats som bolagets styrelse.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde.
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar tas bort från
balansräkningen när de avyttras eller utrangeras. Vinst eller förlust beräknas som skillnaden mellan
försäljningssumman och tillgångens redovisade värde. Vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen i den
redovisningsperiod då tillgången avyttrats eller utrangeras, såsom övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
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Materiella anläggningstillgångar skrivs systematiskt av över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas vid varje bokslutstillfälle och justeras vid behov. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod
används för samtliga typer av tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Maskiner och inventarier

5 år

Immateriella anläggningstillgångar

Koncernens immateriella tillgångar består av balanserade utvecklingsutgifter och redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. De immateriella
anläggningstillgångarna skrivs systematiskt av över respektive utvecklingsprojekts bedömda nyttjandeperiod.
Nyttjandeperioden omprövas vid varje bokslutstillfälle och justeras vid behov. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs antas restvärdet uppgå till noll.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utvecklingsutgifter

5-10 år

Avskrivning av balanserade utvecklingsutgifter påbörjas när projektet är klart för användning.
Nedskrivning av materiella eller immateriella anläggningstillgångar

Om det föreligger någon indikation på att en materiell eller immateriell anläggningstillgång har minskat i värde
sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde. Balanserade utvecklingsutgifter för projekt som ännu ej är
klara för användning prövas för eventuellt nedskrivningsbehov årligen i slutet av varje räkenskapsår.
Om det beräknade återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en nedskrivning till tillgångens
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.
Bedömningen av återvinningsvärdet görs per utvecklingsprojekt.
Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet bedöms överstiga redovisat värde. Återföring
sker dock inte med ett belopp som är större än att det redovisade värdet uppgår till vad det hade varit om
nedskrivning inte hade redovisats i tidigare perioder.
Finansiella tillgångar

Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande värderingskategorier:
•
•
•
•

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
Investeringar som hålls till förfall
Lånefordringar och kundfordringar
Finansiella tillgångar som kan säljas

Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer
klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället.
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Koncernen har bara finansiella tillgångar som är klassificerade i värderingskategorin ”Lånefordringar och
kundfordringar”. Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fasta eller
fastställbara betalningar som inte noteras på en aktiv marknad.
Koncernens likvida medel, kundfordringar, vissa övriga kortfristiga fordringar samt upplupna intäkter ingår i
denna värderingskategori.
Redovisning och värdering

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, d v s det datum då koncernen förbinder
sig att köpa eller sälja tillgången. Lånefordringar och kundfordringar redovisas första gången till verkligt värde
plus transaktionskostnader. I påföljande perioder redovisas dessa finansiella tillgångar till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Kundfordringar i utländsk valuta värderas till
balansdagens kurs.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut
eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten.
Nedskrivningar av finansiella tillgångar

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av
finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett
nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första
gången (en "förlusthändelse") och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade
framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på
ett tillförlitligt sätt.
För värderingskategorin ”Lånefordringar och kundfordringar” beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan
tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida
kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta.
Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning bland
övriga rörelsekostnader.

Finansiella skulder

Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella skulder i följande värderingskategorier:
•
•

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Övriga finansiella skulder

Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella skulden förvärvades. Ledningen fastställer
klassificeringen av de finansiella skulderna vid det första redovisningstillfället.
Koncernen har enbart finansiella skulder som är klassificerade i värderingskategorin ”Övriga finansiella
skulder”. Skulder till koncernföretag, leverantörsskulder, vissa övriga kortfristiga skulder samt upplupna
kostnader ingår i denna värderingskategori.
,
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Redovisning och värdering

Övriga skulder redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader. I efterföljande perioder
värderas dessa skulder till upplupet anskaffningsvärde i enlighet med effektivräntemetoden. Leverantörsskulder i
utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.
Säkringsredovisning

Advenica koncernen tillämpar för närvarande inte säkringsredovisning.
Låneutgifter

Låneutgifter utgörs av ränta och andra kostnader som uppstår när ett företag lånar pengar. Låneutgifter som är
hänförliga till finansiering av en tillgång, som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd
användning eller försäljning, aktiveras som en del av tillgångens anskaffningsvärde. Övriga låneutgifter
redovisas som kostnad i resultaträkningen bland finansiella kostnader i den period som de uppkommer.
Koncernen har ej aktiverat någon ränta som en del av anskaffningsvärdet.
Varulager

Varulager värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO, och det verkliga värdet. Varulagret
införskaffas från underleverantör, som på uppdrag av Advenica AB (publ) tillverkar de beställda produkterna. I
anskaffningsvärdet för varulagret ingår i förekommande fall även direkta kostnader i form av direkt material och
direkt lön, samt en skälig andel av indirekta tillverkningsomkostnader som lagts ner på produkterna av Advenica
AB (publ) efter det att dessa levererats av underleverantören.
Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har en förpliktelse, legal eller informell, till följd av tidigare händelser och
då det är sannolikt att en utbetalning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen och att dess värde går att
mäta tillförlitligt.
Avsättningar omprövas vid varje rapportperiods slut. Om tidsvärdet är väsentligt nuvärdesberäknas den framtida
betalningen. Beräkningen görs med hjälp av en diskonteringsränta som speglar kortsiktiga
marknadsförväntningar med hänsyn tagen till specifika risker kopplade till åtagandet.
Ersättning till anställda

Kortfristiga ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala avgifter, semesterersättning och bonus kostnadsförs den
period när de anställda utför tjänsterna.
Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en
anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar
avgångsvederlag när det föreligger en befintlig legal eller informell förpliktelse samt när det är sannolikt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och när beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
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Pensioner

Koncernens förmånsbestämda pensionsplaner avser åtaganden för ålderspension och familjepension för
tjänstemän i Sverige som tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell
rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Koncernen har inte haft
tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan.
Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd
plan.
Övriga pensionsplaner i koncernen är avgiftsbestämda. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt
vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller
informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för
att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande
eller tidigare perioder. Koncernens bidrag till avgiftsbestämda pensionsplaner belastar årets resultat det år som
de är hänförliga till.
Leasingavtal

Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal eller operationella leasingavtal.
Leasing där de ekonomiska riskerna och fördelarna som normalt är förknippade med ägande av en tillgång i allt
väsentligt överförs till koncernen klassificeras som finansiella leasingavtal. Leasing där de ekonomiska riskerna
och fördelarna som normalt är förknippade med ägande av en tillgång i allt väsentligt kvarstår hos motparten
klassificeras som operationella leasingavtal.
Advenica koncernen har endast operationella leasingavtal. Leasingavgifterna kostnadsförs linjärt i
resultaträkningen under leasingperioden.
Intäkter

Intäkter från försäljning av koncernens produkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna kommer att tillgodogöras koncernen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, vilket i
normalfallet sker vid leverans tidpunkt av koncernens produkter.
Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas när inkomsten och utgifter kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, när det är
sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla bolaget samt att
färdigställandegraden vid rapportperioden slut kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Bolaget vinstavräknar, i
enlighet med huvudregeln i IAS 18, utförda tjänsteuppdrag till fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. succesiv
vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter
per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan
redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter.
Inkomstskatt

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när
skatten i förekommande fall avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana
fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Aktuell skatt

Kortfristiga skattefordringar och skatteskulder för nuvarande och tidigare perioder fastställs till det belopp som
förväntas återfås från eller betalas. De skattesatser och skattelagar som tillämpas för att beräkna beloppet är de
som är antagna eller aviserade på balansdagen i respektive skattejurisdiktion.
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Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas på balansdagen i enlighet med balansräkningsmetoden för temporära skillnader mellan
tillgångars och skulders skattemässiga och redovisningsmässiga värden.
Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader samt underskottsavdrag i den
mån det är troligt att en beskattningsbar vinst kommer att vara tillgänglig mot vilken de avdragsgilla temporära
differenserna kan användas. Värderingen av uppskjutna skattefordringar skall bedömas på varje balansdag och
justeras i den mån det inte längre är sannolikt att tillräcklig med vinst kommer att genereras så att hela eller en
del av den uppskjutna skattefordran kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder fastställs till de skattesatser som gäller för den period då
tillgången realiseras eller skulden betalas, utifrån skattesatser (och lagstiftning) som är antagna eller aviserade på
balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt att kvitta
skattefordringar mot kortfristiga skatteskulder och den uppskjutna skatten är hänförlig till samma enhet i
koncernen och samma skattemyndighet.
Redovisning av kassaflöde

Likvida medel utgörs av tillgänglig kassa, banktillgodohavanden till förfogande hos banken och i förekommande
fall andra likvida investeringar med en ursprunglig förfallodag på mindre än tre månader och som är utsatta för
obetydlig värdefluktuation. In- och utbetalningar redovisas i kassaflödesanalysen. Kassaflöde från den löpande
verksamheten redovisas i enlighet med den indirekta metoden.

Not 2

Betydelsefulla redovisningsbedömningar, uppskattningar och antaganden

När styrelsen upprättar finansiella rapporter i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper måste vissa
uppskattningar och antaganden göras som påverkar de redovisade värdena av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. De områden där uppskattningar och antaganden är av stor betydelse för koncernen och som kan
komma att väsentligen påverka koncernens resultat och finansiell ställning om dessa uppskattningar och
antaganden ändras, beskrivs nedan.
Nedskrivningsprövning av balanserade utvecklingsutgifter

Balanserade utvecklingsutgifter prövas för eventuellt nedskrivningsbehov årligen i slutet av varje räkenskapsår.
Dessa beräkningar kräver att ledningen gör en uppskattning av det förväntade framtida kassaflödet hänförligt till
i förekommande fall definierade kassagenererande enheter, samt att en lämplig diskonteringsränta tas fram för att
kunna diskontera kassaflödet. Gjorda antaganden avseende gjorda nedskrivningstest, inklusive
känslighetsanalys, beskrivs närmare i Not 15.
Avsättningar för garantiåtaganden

Advenica koncernens avsättningar är baserade på tidigare erfarenhet och företagsledningens bästa bedömning av
vad som förväntas krävas för att reglera den legala förpliktelsen som uppstår i samband med leverans av
produkterna. Det kan inte uteslutas att det faktiska utfallet kan avvika mot den bedömning som görs av
företagsledningen i slutet på varje rapporteringsperiod.

ADVENICA AB (publ) Org nr 556468-9957
www.advenica.com

54/93

Uppskjutna skatter

Vid värdering av uppskjutna skattefordringar görs bedömningar om framtida skattemässiga överskott för
respektive bolag och därmed möjligheterna att utnyttja förlustavdragen. I not 14 finns storleken på
förlustavdragen beskrivna samt hur stor del av detta som bedöms kunna utnyttjas.

Not 3

Förändringar i redovisningsprinciperna

Viktiga redovisningsprinciper, antaganden, bedömningar och uppskattningar sammanfattas under not 1 och 2
ovan. Tillämpade redovisningsprinciper inkluderar nya och förändrade standarder utgivna från IASB liksom
tolkningar av befintliga standarder som trätt ikraft under 2015.
IFRIC 21 ”Levies”

IFRIC 21 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014. EU har dock beslutat att tolkningen inte
behöver tillämpas förrän det räkenskapsår som inleds den 17 juni 2014 eller senare. Tolkningsuttalandet
tydliggör när en skuld för ”levies” ska redovisas. ”Levies” är avgifter/skatter som statliga eller motsvarande
organ påför företag i enlighet med lagar/förordningar med undantag för inkomstskatter, straff och böter.
Tolkningen anger att en skuld ska redovisas när företaget har ett åtagande att erlägga avgiften till följd av en
inträffad händelse. En skuld redovisas successivt om den förpliktande händelsen inträffar löpande. Ifall en viss
miniminivå ska uppnås för att förpliktelsen ska uppstå redovisas skulden först när denna nivå är uppnådd.
Tillämpningen av IFRIC 21 förväntas inte ha någon väsentlig effekt på koncernens räkenskaper.

Nedan presenteras nya standarder och tolkningar som skall tillämpas för räkenskapsåret 2016 eller senare.
IFRS 9 ”Financial Instruments”

Denna standard är en del i en fullständig omarbetning av den nuvarande standarden IAS 39 och är ännu ej
godkänd av EU. Standarden träder ikraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare och ersätter
då IAS 39. I avvaktan på att alla delar av standarden antas har koncernen inte utvärderat effekterna av en
implementering.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Standarden trader i kraft den 1 januari 2018. IFRS 15 ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar
som avser intäktsredovisning. IFRS 15 innehåller en samlad modell för intäktsredovisning avseende kund
kontrakt. Tanken är att allt tar sin början i ett avtal om försäljning av en vara eller tjänst mellan två parter. Man
inleder således med att identifiera ett kundavtal, vilket hos säljaren genererar en tillgång (rättigheter, det vill säga
ett löfte om erhållande av ersättning) och en skuld (åtagande, det vill säga ett löfte om överföring av
varor/tjänster). Företaget redovisar enligt modellen sedan en intäkt när man uppfyller åtagandet att leverera
utlovade varor eller tjänster till kunden.
Standarden ska tillämpas retroaktivt. Det finns två tillåtna tillvägagångssätt, full retroaktiv tillämpning i enlighet
med IAS 8 med förenklingsregler och delvis retroaktiv tillämpning. Denna förändring är något bolaget måste
beakta och analysera i tid för att veta vilka konsekvenser det kommer att medföra.
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IFRS 16 Leases

Standarden träder ikraft den 1 januari 2019. För leasetagare innebär IFRS 16 att begreppen finansiell respektive
operationell leasing försvinner, istället ska en ”right-of-use asset” och en leasingskuld redovisas för i princip alla
leasingavtal. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång
under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Undantag finns för avtal
som är kortare än 12 månader och de som avser tillgångar uppgående till mindre belopp.
IFRS 16 förväntas påverka de finansiella rapporterna för flertalet leasetagare, vissa av dem väsentligt.
Förändringen i de finansiella rapporterna sker i form av bland annat
•
•
•

Nyckeltal som exempelvis skuldsättningsgrad förändras då skulderna i balansräkningen ökar.
Klassificeringen i resultaträkningen ändras från redovisas som leasinghyra till att redovisas
avskrivningar på tillgången och räntekostnader på leasingskulden, vilket medför bättre rörelseresultat
men sämre finansnetto.
Klassificering i kassaflödesanalysen. Leasingavgifter som tidigare klassificerats i den löpande
verksamheten kommer endast kunna fortsätta göra detta för den del som avser räntekostnad (förutsatt
att företaget har som policy att redovisa räntor i den löpande verksamheten).

Övergången till IFRS 16 ska redovisas antingen med full retroaktiv tillämpning eller med en förenklad metod.
Förenklingen innebär bland annat en beräkningsmodell baserad endast på återstående betalningar, jämförelseåret
behöver inte räknas om och avtal där mindre än 12 månader återstår behöver inte beaktas.

Not 4

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning fördelas på följande geografiska marknader, baserat på var kunden har sitt
säte/hemvist:
Marknad

Sverige
Övriga länder
Summa

2015

2014

49 648

37 846

3 975

131

53 623

37 977

2015

2014

44 669

19 543

8 954

18 434

53 623

37 977

i nettoomsättningen ingår intäkter från
Område

Försäljning av koncernens produkter
Utförande av tjänster
Summa

FMV är inköpsorganisation för en mängd kunder inom försvar och civila myndigheter som tillsammans står för
82,12 procent av koncernens omsättning 2015, och 2014, 95,91 procent. Övriga kunder svarade var för sig för
mindre än tio procent av koncernens intäkter.

ADVENICA AB (publ) Org nr 556468-9957
www.advenica.com

56/93

Not 5

Kostnad för sålda varor

I nedanstående tabell framgår väsentliga kostnadsslag ingående i kostnad för såld vara:

Kostnad för sålda varor

2015

2014

12 085

9 141

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar

3 715

1 971

Personalkostnader

6 939

10 562

118

-1

1 918

4 389

24 775

26 062

Materiel

Avsättning för garantier
Övrigt
Summa

Not 6

Försäljningskostnader

I nedanstående tabell framgår väsentliga kostnadsslag ingående i försäljningskostnader:

Försäljningskostnader

2015

2014

11 284

6 968

179

80

Konsultkostnader

3 768

3 499

Övrigt

3 832

4 328

19 063

14 875

Personalkostnader
Avskrivning på materiella anläggningstillgångar

Summa

Då Advenica under året gjort stora satsningar på att marknadsföra sina produkter på den europeiska marknaden
har detta medfört ökade försäljningskostnader. Externa konsulter har anlitats för att bearbeta den europeiska
marknaden och Advenica har även ökat sina marknadsföringskostnader betydligt för att nå ut med sina produkter
på en bredare front.

Not 7

Administrationskostnader

I nedanstående tabell framgår väsentliga kostnadsslag ingående i administrationskostnader:
Administrationskostnader

Personalkostnader
Avskrivning på materiella anläggningstillgångar
Övrigt
Summa
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2015

2014

6 352

5 198

11

55

814

1 109

7 177

6 362
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Not 8

Forsknings- och utvecklingskostnader

I nedanstående tabell framgår väsentliga kostnadsslag ingående i forsknings- och utvecklingskostnader:

Forsknings- och utvecklingskostnader

2015

2014

Personalkostnader

18 331

13 374

Aktiverade utgifter

-18 659

-17 782

981

1 365

Övrigt

5 989

5 960

Summa

6 642

2 917

Avskrivning på materiella anläggningstillgångar

Not 9

Transaktioner med närstående

Bera Holding i Lund AB äger 34,3 procent av aktierna och rösterna i Advenica.
Advenica hyr kontorslokaler av Byahusets Fastighets AB. Hyresavtalet avseende lokalerna löper till 2016-09-30.
I väntan på nyemission och därmed sammanhängande börsintroduktion upptog Advenica 2014 ett antal
konvertibla lån där Bera Holding i Lund AB var en av långivarna. Lånet är vid bokslutet 2014 återbetald och de
räntor som betalats till Bera Holding i Lund AB under 2014 hänför sig till detta lån.
En av Advenicas anställda har fram till och med Q1 2014 utfört arbete åt moderföretaget Bera Holding i Lund
AB. Samtliga direkta och indirekta lönekostnader har vidarefaktureras av Advenica till Bera Holding i Lund AB.
Advenica har vidare köpt hotellövernattningar och hyrt konferensdel i Kiviks hotell, som drivs av företaget
Moriabacken AB som i sin tur ägs av familjen Linde.
Advenica har använt sig av Advokatbyrån Gulliksson AB avseende legala tjänster, i detta bolag är den tidigare
styrelseledamoten Jonas Gulliksson aktiv och delägare.
Samtliga transaktioner med närstående parter har skett på armlängds avstånd, det vill säga på marknadsmässiga
villkor.
I nedanstående tabeller återfinns en sammanställning över närståendetransaktioner:
Försäljning till närstående parter
2015

2014

0

102

Vidarefakturering av andra kostnader

100

Summa

100

52
154

Bera Holding i Lund AB
Vidarefakturering av lönekostnader
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Inköp från närstående parter
2015

2014

Lokalhyra inkl drift

556

2 400

Ombyggnad kontor

92

78

1 963

0

31

17

Inköp av tjänster

0

135

Förvärv av lager

0

2 833

Kreditering av licenskostnader 1)

0

-3 960

28

196

2 670

1 699

Bera Holding i Lund AB

Byahusets Fastighets AB (köpte fastigheten och
övertog kontraktet from Q2)
Lokalhyra inkl drift
Moriabacken AB
Hotellövernattningar och konferenser
Testlogik AB

Advokatbyrån Gulliksson AB
Inköp av tjänster
Summa

1)Krediteringen avser inte bara innevarande år, utan sträcker sig flera år tillbaka.

Räntekostnader till närstående parter

2015

2014

Bera Holding i Lund AB

0

87

Ove Linde

0

0

Andreas Linde

0

4

Summa

0

91

Advenica AB (publ) har inte lämnat garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöter
eller andra ledande befattningshavare. Ingen av styrelseledamöterna eller de övriga ledande befattningshavarna
har varken under 2015 eller 2014 haft några direkta eller indirekta affärstransaktioner med koncernen utöver det
som framgår av ovanstående redogörelse och de ersättningar som framgår av Not 10.
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Not 10

Löner och ersättningar samt antal anställda

Medelantal anställda

2015

Medelantal
anställda

2014

Varav män

Medelantal
anställda

Varav män

Moderbolaget
Sverige

52

43

47

40

0

0

1

1

52

43

48

41

Dotterbolagen:
Nederländerna
Koncernen totalt

Könsfördelning i moderbolaget och koncernen för styrelseledamöter samt verkställande direktör och övriga
ledande befattningshavare:

Könsfördelningen bland styrelseledamöterna
och övriga ledande befattningshavare

2015

Antal på
balansdagen

2014

Antal på
balansdagen

Varav män

Varav män

Styrelseledamöter

5

3

7

6

Verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare

5

4

6

6

Övriga ledande befattningshavare är i dagsläget CFO, ansvarig för FoU, försäljningschef National Security och
marknadschef. Under 2014 ingår ekonomichef och VD i styrelsen, eftersom ekonomichefen var då del av
styrelsen.

Löner och andra ersättningar (inklusive styrelsearvoden, rörliga ersättningar etc.), värde av förmåner,
pensionskostnader samt sociala kostnader totalt för koncernen.

Löner mm

2015

2014

29 706

25 618

0

0

Pensionskostnader

4 198

3 545

Sociala avgifter

8 705

7 008

42 609

36 171

Löner och andra ersättningar
Förmåner

Koncernen totalt
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Löner och andra ersättningar till styrelse och verkställande direktör samt övriga anställda:
Löner och andra ersättningar till styrelse,
verkställande direktör och övriga anställda
2015

Löner och
andra
ersättningar
(varav
tantiem)

2014

Sociala kostnader
(varav
pensionskostnader)

Löner och
andra
ersättningar
(varav
tantiem)

Sociala kostnader
(varav
pensionskostnader)

Moderbolaget
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

1 868

1 046

2 232

1 080

(0)

(483)

(0)

(505)

27 838

11 857

23 259

9 418

(0)

(3 715)

(0)

(3 040)

0

0

0

0

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

127

55

(0)

(0)

29 706

12 903

(0)
25 618

(0)
10 553

(0)

(4 198)

(0)

(3 545)

Dotterbolagen
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Kostnader för pensioner i koncernen

Avgiftsbestämda planer
(varav ITP-planfinansierad i Alecta)

2015

2014

4 198

3 545

(3 646)

(2 872)

Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av vart och ett av
räkenskapsåren uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till följande procent:
Kollektiv konsolideringsnivå Alecta

Konsolideringsnivå

2015

2014

153%

143%

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av
försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsåtaganden, vilka inte
överensstämmer med IAS 19.
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Not 11

Ersättningar till ledande befattningshavare

Principer för ersättningar

Till styrelsens ordförande och till två av styrelsens ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.
Övriga styrelsemedlemmar får inte arvode då de är aktieägare och därmed avstått sina arvoden. Den ersättning
som betalats ut till Mikael Sandberg avser ett omfattande arbete i samband med bolagets börsintroduktion 2014.
Den ersättning som betalats ut till Andreas Linde och Sven Gruvstad är lön de fått som heltidsanställda i bolaget.
Ersättningen har beslutats av styrelsen. Någon ersättning utöver detta för arbetet i styrelsen utgår inte till dessa
personer. Ersättning till verkställande direktören har beslutats av styrelsen. Ersättning utgår i form av grundlön
och övriga förmåner. Grundlönen för verkställande direktören uppgick för 2015 till 914 TSEK och för 2014 till
758 TSEK. Rörliga ersättningar har inte funnits för VD.
Ersättningar till övriga ledande befattningshavare har beslutats av den verkställande direktören efter samråd med
styrelsens ordförande. Ersättning utgår i form av grundlön och övriga förmåner. Rörliga ersättningar utgick till
ledande befattningshavare under 2015 baserat på måluppfyllnad antagen av styrelsen.
Pensioner

Den verkställande direktörens och tidigare ekonomichefens pensionsersättningar utgörs av pensionsinbetalningar
till ITP-försäkringsplanen i Alecta och dels till Länsförsäkringar motsvarande totalt 35 procent av den fasta
årslönen jämte semesterersättning.
För övriga ledande befattningshavare tryggas ålderspension och familjepension genom ITP-försäkringsplanen i
Alecta.
Uppsägningstider och avgångsvederlag

Verkställande direktören har 12 månaders uppsägningstid från bolagets sida och 6 månaders uppsägningstid vid
egen uppsägning. Under uppsägningstiden har verkställande direktören rätt till full lön och övriga
anställningsförmåner, oavsett om arbetsplikt föreligger eller ej.
Övriga ledande befattningshavare har tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Under uppsägningstiden har de
övriga ledande befattningshavarna rätt till full lön och övriga anställningsförmåner, oavsett om arbetsplikt
föreligger eller ej. Rätt till avgångsvederlag föreligger ej.
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I nedanstående tabell redovisas den ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare:

2015

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnader

Övriga
kostnadsersättningar

Summa

Styrelsen
Anna Söderblom,
ordförande
Andreas Linde, VD (tom
okt)
Sven Gruvstad (tom aug)

175

Mikael Sandberg
Einar Lindqvist Styrelsen
jan-okt VD nov-dec
Lars Grönberg

650

228

504

176

0
394

79

11

186

120

998
680

58

58

250

723

146

Eva-Lotta Kraft

146

0

1

1

Övriga personer i företagets ledning
(5 personer)

3 320

247

Summa

5 189

247

2014

Grundlön/
styrelsearvode

Styrelsen
Lars Grönberg,
ordförande
Andreas Linde, VD

Rörlig
ersättning

3 567
0

Övriga
förmåner

483

Pensionskostnader

263
758

Jonas Gulliksson

175

Sven Gruvstad

684

Mikael Sandberg

265

440

Övriga
kostnadsersättningar

6 359

Summa

11

273

5

1 028
175

239

923

0

528

528

Einar Lindqvist

117

9

126

Anna Söderblom

117

9

126

Övriga personer i företagets ledning
(4 personer)

2 308

184

Summa

4 421

184
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0

505

562

5 672
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Not 12

Ersättning till revisorer

EY

2015

2014

205

410

61

100

Skatterådgivning

0

0

Övriga tjänster

0

351

266

861

Revisionsuppdraget

1)

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Summa
1)

Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, d v s sådant arbete som varit nödvändigt
för att avge revisionsberättelsen samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med
revisionsuppdraget.

Not 13

Övriga rörelseintäkter

Övriga intäkter

2015

2014

119

167

0

1

-102

87

Lönebidrag

358

311

Summa

375

566

2015

2014

Övriga

32
4

32
6

Summa

36

38

2015

2014

Kreditinstitut

0

163

Närstående

0

91

Övriga

5

364

Övriga finansiella kostnader

0

58

Summa

5

676

Vidarefakturerade kostnader
Återförda garantiavsättningar
Valutakursdifferenser

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter

Ränteintäkter från:
Kreditinstitut

Finansiella kostnader

Räntekostnader till:
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Not 14

Skatt

Årets skatt

2015

2014

Aktuell skatt på årets resultat

0

0

Justeringar avseende tidigare år

0

0

Summa aktuell skatt

0

0

-3 287

-3 479

3 983

6 041

Summa uppskjuten skatt för året

696

2 562

Summa skatt

696

2 562

2015

2014

-3 628

-12 311

798

2 709

-1

-9

1

1

Ej avdragsgilla kostnader

-89

-76

Effekt av underskottsavdrag

-13

-63

Summa skatt

696

2 562

19,2%

20,8%

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt
Förändring av temporära skillnader
Förändring av uppskjuten skatt hänförlig till:
skattemässiga underskottsavdrag
obeskattade reserver

Avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt
Skatt beräknad med svensk skattesats 1)
Effekt av:
Skillnaden mellan svensk och utländsk skattesats
Icke skattepliktiga intäkter

Effektiv skattesats
1)

Skattesatsen för räkenskapsåren 2015 och 2014 uppgår till 22 procent, Koncernen har inga skatteposter som
redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital.
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I nedanstående tabell redovisas posterna till vilka de uppskjutna skattefordringarna respektive de uppskjutna
skatteskulderna är hänförliga till:
Uppskjuten skattefordran

2015

2014

Skattemässiga underskottsavdrag

16 550

12 566

Summa uppskjutna skattefordringar

16 550

12 566

-12 557

-9 269

0

0

-12 557

-9 269

3 993

3 297

Uppskjutna skattefordringar

Uppskjutna skatteskulder
Balanserade utvecklingsutgifter
Obeskattade reserver
Summa uppskjutna skatteskulder
Netto uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt
att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Koncernens underskottsavdrag för vilka
uppskjuten skattefordran redovisats i koncernens balansräkning är i sin helhet hänförliga till den svenska
verksamheten. Det skattemässiga underskottsavdraget hänförligt till den svenska verksamheten uppgick till 75 226
TSEK 2015, 57 119 TSEK 2014. Ytterligare underskott att aktivera finns ej. Någon tidsmässig begränsning för
utnyttjandet av det svenska underskottsavdragen finns ej. På det skattemässiga underskottsavdraget hänförligt till
den nederländska verksamheten har någon uppskjuten skattefordran inte beräknats. Det skattemässiga
underskottsavdraget hänförligt till den nederländska verksamheten uppgick till 0 TSEK 2015 och 0 TSEK 2014.
Skattesatsen i Nederländerna uppgår till 20 procent och nyttjandet av underskottsavdragen är begränsat i tid till
nio år efter det år förlusten uppstod.

Not 15

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter

2015-12-31

2014-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

45 120

27 338

Årets utvecklingsutgifter

18 659

17 782

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

63 779

45 120

Ingående ackumulerade avskrivningar

-2 988

-1 018

Årets avskrivningar

-3 715

-1 970

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 703

-2 988

Redovisat värde vid årets slut

57 076

42 132

Koncernens immateriella anläggningstillgångar hänför sig i sin helhet till Sverige. Årets avskrivningar belastar i
sin helhet posten ”Kostnad för såld vara” i resultaträkningen.
Återvinningsvärde för respektive projekt har fastställts baserat på beräkningar av dess respektive nyttjandevärde.
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Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida resultaträkningar före skatt per immateriell tillgång och dess
beräknade livscykel, gjorda av företagsledningen samt presenterade och antagna av styrelsen. Kassaflöden
bortom den beräknade livscykeln är ej gjorda eftersom det mer än väl säkerställer att en nedskrivning inte
behöver göras.
Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärde för vart och ett åren:

Budget

2015

2015-2019 Bruttomarginal bidrag
2016-2025 Resultat före skatt

2014

183 027
70 097

Företagsledningen har 2015 fastställt en budgeterad framtida resultaträkning per immateriell tillgång istället för
att som föregående år göra en budgeterade bruttomarginal men fortfarande baserat på tidigare erfarenhet och
framtida förväntningar på marknadsutvecklingen kopplad till respektive utvecklingsprojekt. Tillväxttakten är
rimlig i jämförelse med prognoser som finns i branschrapporter. Diskonteringsräntan är uppskattad till 14,9
procent. Noterade bolag använder normalt sett en ränta på 11-12 procent. För att säkerställa en kalkyl som täcker
ökad osäkerhet i och med att delar av utbudet riktar sig mot bl. a en nya marknader läggs ytterligare ca 3 procent
på i kalkylen d.v.s. totalt 14,9 procent.
Känslighetsanalys: Eftersom bolaget har valt att detta år inte använda sig av bara bruttomarginalberäkning som
bidrag till känslighetsanalysen utan att fördela ut alla omkostnader per produkt i förhållande till hur mycket
försäljning vi prognostisera med måste vi vara ännu mera noggranna med att göra känslighetsanalyser och
bedöma utifrån historik och antagande som kan göras vid vart bokslutstillfälle eller tidigare om risk föreligger att
vi inte kan täcka vårt avskrivningsbehov. Den analys som är gjord för detta bokslut har vi valt att bara ha en
omsättningsökning de första fem åren och inte längre. Med denna känslighetsanalys bedömer vi att vi har goda
marginaler framöver för att täcka behovet av avskrivningar på immateriella tillgångar.

Not 16

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier
2015-12-31

2014-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

15 682

14 917

Nyanskaffningar

1 062
16 744

765
15 682

Ingående ackumulerade avskrivningar

-13 289

-11 677

Årets avskrivningar

-1 184
-14 473

-1 612
-13 289

2 271

2 393

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
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Fördelningen av årets avskrivningar på materiella anläggningstillgångar per funktion i resultaträkningen framgår
av nedanstående tabell:
Avskrivningar
2015

2014

13

112

Försäljningskostnader
Administrationskostnader

179
11

80
55

Forsknings- och utvecklingskostnader

981

1 365

1 184

1 612

Kostnad för sålda varor

Summa

Koncernens materiella anläggningstillgångar hänför sig till följande länder:

Materiella anläggningstillgångar

2015

2014

2 271

2 393

0

0

2 271

2 393

2015-12-31

2014-12-31

3 204

2 723

Handelsvaror

12 583

12 846

Summa

15 787

15 569

Sverige
Nederländerna
Summa

Not 17

Varulager

Varulager

Färdigvarulager

Lagernedskrivning har skett under 2015 med 66 TSEK och under 2014 ned med 1 915 TSEK.

Not 18

Övriga fordringar

Övriga fordringar

Skattefordran
Övriga fordringar
Belopp vid årets utgång
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2015-12-31

2014-12-31

432

528

26

935

458

1 463
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Not 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Upparbetad ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Belopp vid årets utgång

Not 20

2015-12-31

2014-12-31

5 249

6 365

917

689

6 166

7 054

Likvida medel

I likvida medel i rapporten över finansiell ställning och kassaflödesanalysen ingår följande:

Likvida medel

2015-12-31

2014-12-31

Kassa och banktillgodohavande

9 141

35 243

Belopp vid årets utgång

9 141

35 243

Not 21

Eget kapital

Antal aktier

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

986

986

19 207

Nyemission

11 644

593

65 764

Per den 31 december 2014

12 630

1 579

84 971

Per den 31 december 2015

12 630

1 579

84 971

Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Per den 1 januari 2014

Förändring antal aktier under året

Antal aktier

Per den 1 januari 2015

12 630 444

Antal aktier vid årets slut

12 630 444

Ingående antal aktier uppgick till 12 630 444 stycken fördelat på 100 procent A-aktier med en röst vardera.
Utgående antal aktier uppgår till 12 630 444 stycken fördelat på 100 procent A-aktier med en röst vardera.

ADVENICA AB (publ) Org nr 556468-9957
www.advenica.com

69/93

Reserver enligt
Reserver

IFRS

Summa

Per den 31 december 2013

-11

-11

Valutakursdifferenser

-17

-17

Per den 31 december 2014

-28

-28

18

18

-10

-10

Valutakursdifferenser
Per den 31 december 2015

Reserverna avser i sin helhet omräkningsdifferenser.

Omräkningsreserv

I omräkningsreserven redovisas omräkningsdifferenser som uppstår när utländska dotterbolags finansiella
rapporter konsolideras.
Balanserade vinstmedel
Summa

Per den 1 januari 2014

22 340

Årets resultat

-9 750

Per den 31 december 2014

12 590

Årets resultat

-2 932

Per den 31 december 2015

9 658

Resultat per aktie
Före och efter full utspädning

Beräkningen av resultat per aktie för 2015 har baserats på ett resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare uppgående till -2 932 TSEK (-9 750) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)
under 2015 uppgående till 12 630 (12 630).

Resultat per aktie före och efter full utspädning

-0,23

-0,77

Ingen utspädningseffekt är aktuell då inga
utestående optionsprogram föreligger
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Not 22

Avsättningar för garantier

Avsättningar för garantier

Ingående redovisat värde

2015-12-31

2014-12-31

271

272

Redovisat i resultaträkningen
tillkommande avsättningar 1)

118

Återförda outnyttjade belopp 2)
Utgående redovisat värde

0
-1

389

1)

Redovisas i resultaträkningen under posten ”Kostnad sålda varor”.

2)

Redovisas i resultaträkningen under posten ”Övriga rörelseintäkter”.

271

Advenica koncernens avsättningar avser garantiåtaganden hänförligt till levererade produkter. Garantitiden
omfattar i normalfallet två år efter leverans. Avsättning sker med ett belopp som baserat på tidigare erfarenhet
och företagsledningens bästa bedömning förväntas krävas för att reglera den legala förpliktelsen som uppstår i
samband med leverans av produkterna. Baserad på tidigare erfarenhet så åberopas eventuella garantier av
koncernens kunder i nära anslutning till leverans och eventuellt utflöde av ekonomiska resurser kopplat till
Garantiutfästelserna sker i allt väsentligt inom ett år räknat från leveransen. Därför redovisar koncernen sina
avsättningar för garantiåtaganden som kortfristiga och någon nuvärdesberäkning av avsättningen sker inte.
Bolaget har tidigare, i samband med att nya produkter lanserats, gjort större avsättningar. Då det visat sig att
garantiärendena blivit betydligt färre än gjorda avsättningar så har bolaget under året återfört outnyttjat belopp
avseende tidigare avsättningar. Bolaget har under 2007-2015 haft ett utfall avseende garantiärenden på 0,43
procent av värdet av leveranser till huvudkund. Bolaget har därför beslutat att en försiktig men rimlig avsättning
nu bör vara 1 procent men inte mer. Detta synsätt har använts från och med 2013 och kommer fortsatt att
användas av bolaget så länge verkligt utfall ligger kvar på nuvarande nivåer. En omprövning kommer dock att
ske vid behov eller åtminstone en gång per år.
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Övriga skulder

Övriga skulder

Momsskuld
Personalens källskatt
Övrigt
Utgående redovisat värde

ADVENICA AB (publ) Org nr 556468-9957
www.advenica.com

2015-12-31

2014-12-31

2 596

2 174

899

608

216
3 711

12
2 794
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2015-12-31

2014-12-31

Upplupna semesterskulder inkl sociala avgifter

4 607

3 785

725

535

4 439
9 771

3 310
7 630

Upplupna sociala avgifter
Övrigt
Utgående redovisat värde

Not 25

Finansiella instrument och finansiell riskhantering

Finansiell riskhantering inom Advenica

Advenica är exponerat för ett antal finansiella risker, som koncernen löpande övervakar. Den övergripande
målsättningen är att minimera koncernens valutariskexponering samt finansieringsrisk. Nedan lämnas en
beskrivning kring koncernens hantering av de olika finansiella riskerna.
Marknadsrisk

Marknadsrisk är risken att förändringar i marknadspriser såsom valutor och räntor påverkar koncernens resultat
och finansiella ställning.
Valutarisker

Koncernen är till viss del utsatt för valutakursrisker eftersom man verkar internationellt. I huvudsak sker dock
koncernens försäljning i svenska kronor (SEK), vilken är moderbolagets funktionella valuta och koncernens
rapporteringsvaluta. Valutaexponeringen avser primärt Euro (EUR) vid försäljning i annan valuta än SEK, samt
även vid omräkning av det nederländska dotterföretagets nettotillgångar.
Koncernens likvida medel fördelas per respektive balansdag på följande valutor:

2015-12-31

2014-12-31

TSEK

6 545

35 066

EUR
Totalt (TSEK)

2 596
9 141

177
35 243

Då Advenica koncernens valutariskexponering är av begränsad omfattning har ingen terminssäkring skett, utan
koncernen försöker primärt minimera valutariskexponeringen via sin rätt att göra valutajustering av prislistor (mot
kunder utanför Sverige där prislistan är i EUR) om valutakursen ändras med mer än 5 procent. Vidare har
koncernen rätt att göra valutajustering av offerter om valutakursen ändras med mer än 5 procent. Offerter är heller
aldrig utestående mer än max 3 månader.
Om den svenska kronan hade förstärkts/försvagats med 10 procent i förhållande till EUR, USD och YEN med alla
andra variabler konstanta, skulle koncernens nettoomsättning, resultat efter skatt samt eget kapital påverkas enligt
nedanstående sammanställning.
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TTSEK

2015

2014

Nettoomsättning

431

15

Resultat efter skatt
Eget kapital

335
335

194
194

Kreditrisk

Då koncernens omsättning i allt väsentligt är hänförlig till svenska myndigheter, som anses vara säkra betalare,
har man i dagsläget inte utarbetat någon handlingsplan avseende hantering av kreditrisker. Koncentration av
försäljning till ett fåtal kunder medför dock att kreditrisken inte helt kan förbises. Den gemensamma
inköpsorganisationen för bolagets huvudkunder som står för cirka 90 procent av de totala kundfordringarna
respektive år har alltid betalt i tid
Sammanställning av kundfordringar i koncernen:
Kundfordringar TSEK

Kundfordringar, brutto
Kundfordringar, netto

2015-12-31

2014-12-31

21 517

6 925

21 517

6 925

I slutet på vart och ett utav räkenskapsåren 2015, respektive 2014, fanns inga kundfordringar som var förfallna.
Inget nedskrivningsbehov förelåg.
Kreditrisken på övriga finansiella tillgångar, är främst hänförlig till koncernens likvida medel, som är placerade
hos Sparbanken Syd och Handelsbanken.
Likviditetsrisk

Likviditetsrisken avser risk för svårigheter att erhålla finansiering för verksamheten vid en given tidpunkt.
Advenica har genom åren haft en god likviditet och inte exponerats av några större finansieringsrisker.
Ledningen följer löpande prognoser över koncernens kassaflöden och likviditetsreserv för att säkerställa att
koncernen har tillräckligt med likvida medel för att bemöta behovet i den löpande verksamheten.
Koncernen har haft en checkräkningskredit enligt nedanstående specifikation:

Checkkredit TSEK

Beviljad kredit
Utnyttjat belopp
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2015-12-31

2014-12-31

4 000

0

0

0
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Tabellen nedan visar finansiella skulders återstående kontraktstid till förfall. De belopp som anges i tabellen är de
avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena
0 mån

3 mån

6 mån

9 mån

2015-12-31

- 3 mån

- 6 mån

- 9 mån

- 12 mån

Totalt

Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Momsskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Totalt

0
6 340
2 596
1 116
9 771
19 823

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
6 340
2 596
1 116
9 771
19 823

0 mån

3 mån

6 mån

9 mån

2014-12-31

- 3 mån

- 6 mån

- 9 mån

- 12 mån

Totalt

Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Momsskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Totalt

0
4 269
2 174
620
7 630
14 693

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
4 269
2 174
620
7 630
14 693

Verkligt värde på finansiella instrument

Såsom beskrivits bland redovisningsprinciperna ingår koncernens samtliga finansiella tillgångar i kategorin
”Lånefordringar och kundfordringar”, medan samtliga finansiella skulder ingår i kategorin ”Övriga finansiella
skulder”. Både de finansiella tillgångarna och de finansiella skulderna redovisas till upplupet anskaffningsvärde
med tillämpning av effektivräntemetoden. Då koncernen endast har finansiella tillgångar som är klassificerade

som omsättningstillgångar och kortfristiga finansiella skulder, motsvarar de redovisade värdena respektive
finansiell tillgångs respektive finansiell skulds verkliga värden.
Verkligt värde är det pris som skulle erhållas för att sälja en tillgång eller betalas för att överföra en skuld i en
ordnad transaktion mellan marknadsaktörer vid värderingstidpunkten. Värdering till verkligt värde baseras på
antagandet att transaktionen, d v s försäljningen av tillgången eller överförandet av skulden sker antingen:
•
•

i den huvudsakliga marknaden för tillgången eller skulden, eller
i avsaknad av en huvudmarknad, i den mest fördelaktiga marknaden för tillgången eller skulden.

Samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder för vilka verkligt värde beräknas för upplysningsändamål i
de finansiella rapporterna, är kategoriserade i verkligt värde hierarkin enligt beskrivning nedan. Kategoriseringen
är beroende på graden av observerbarhet på indatan som är av betydelse och används vid värderingen till verkligt
värde:
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Nivå 1 kategori

Noterade (ojusterade) marknadspriser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder
Nivå 2 kategori

Värderingstekniker som baseras på indata, som är av betydelse för beräkningen av verkligt värde, är direkt eller
indirekt observerbar
Nivå 3 kategori

Värderingstekniker som baseras på indata, som är av betydelse för beräkningen av verkligt värde, inte är direkt
eller indirekt observerbar
Koncernens samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder är hänförliga till nivå 3 kategorin förutom
likvida medel som är hänförliga till kategori 2. När koncernen per varje balansdag fastställer verkliga värden så
görs detta genom lämpliga värderingstekniker. Sådana tekniker inkluderar användandet av aktuella
marknadsmässiga marknadstransaktioner, hänvisning till aktuellt verkligt värde på andra instrument som i
huvudsak är desamma, en diskonterad kassaflödesanalys eller andra värderingsmodeller. Det verkliga värdet på
en tillgång eller en skuld mäts med hjälp av de antaganden som marknadsaktörer skulle använda vid prissättning
av tillgång eller skuld, förutsatt att marknadsaktörerna agerar i deras egna mest fördelaktiga ekonomiska intresse.
Koncernen använder värderingstekniker som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna och där tillräckliga
uppgifter finns tillgängliga för att mäta verkligt värde, maximera användningen av relevanta observerbara data
och minimera användningen av icke observerbara indata.
Finansiella tillgångar ställda som säkerhet

Koncernen har ställt följande finansiella tillgångar som säkerhet för upptagande av krediter:
Ställda säkerheter för egna skulder och
avsättningar

Företagsinteckningar

2015-12-31

2014-12-31

5 000
5 000

0

2015-12-31

2014-12-31

0

0

0

0

0

Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser
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Not 26

Avstämningsposter mellan resultat före skatt och nettokassaflöde

Icke kassaflödespåverkande poster

Avskrivning och nedskrivning av immateriella &
materiella tillgångar
Förändringar i avsättningar
Övrigt
Utgående redovisat värde

2015-12-31

2014-12-31

4 899
118
15
5 032

3 583
-1
-19
3 563

De räntor som betalats under perioden uppgår till 5 TSEK 2015, 618 TSEK 2014.
De räntor som erhållits under perioden uppgår till 36 TSEK 2015, 38 TSEK 2014.

Not 27

Operationell leasing

Periodens leasingkostnader uppgår till 1839 TSEK för 2015 och 1823 TSEK 2014. Leasingkostnaderna avser i
allt väsentligt kontoret i Lund och leasingavtalet sträcker sig fram till och med den 30 september 2016.
I nedanstående tabell specificeras framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara
operationella leasingavtal:

Operationell leasing

Inom 1 år

2015

2014

1 448

1 811

0

1 812

1 448

0
3 623

Mellan 1 och 5 år
Mer än 5 år
Summa

Not 28

Eventualförpliktelser

Utöver det som sagts om garantier i Not 2 och i Not 22 avseende koncernens garantiförbindelser så har
koncernen inga eventualförpliktelser.

Not 29

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Efter räkenskapsårets slut har Advenica fått en ny order från befintligt kund till ett värde av 1,8MSEK.
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Resultaträkning moderbolaget
Not
TSEK

2015-01-01

2014-01-01

-2015-12-31

-2014-12-31

Nettoomsättning

2

53 623

37 977

Kostnad för sålda varor

3

-21 059

-24 092

32 564

13 885

Bruttoresultat
Försäljningskostnader

4

-18 997

-14 562

Administrationskostnader

5

-7 177

-6 362

Forsknings- och utvecklingskostnader

6

-25 302

-20 699

Övriga rörelseintäkter

10

375

566

-51 101

-41 057

-18 537

-27 172

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

789

Resultat från andelar i koncernföretag

11

0

0

Finansiella intäkter

11

36

38

Finansiella kostnader

11

-5

-675

31

-637

-18 506

-27 809

3 983

6 041

-14 523

-21 768

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

-14 523
0
-14 523

-21 768
0
-21 768

Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt

12

Årets resultat

Rapport övrigt totalresultat moderbolaget

TSEK
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat
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Balansräkning moderbolaget
TSEK

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Reservfond

Not

2015-12-31

2014-12-31

13
14
12

2 271
0
16 550
18 821

2 393
0
12 566
14 959

15
16
7

15 787
21 517
471
436
6 166
9 138
53 515
72 336

15 569
6 925
372
1 447
7 054
35 196
66 563
81 522

1 579
3 734
40
5 353

1 579
3 734
40
5 353

81 237
-19 896
-14 523
46 818
52 171

81 237
1 872
-21 768
61 341
66 694

20

389
389

271
271

21
22
23

6 340
3 664
9 772
19 776

4 269
2 794
7 494
14 557

72 336

81 522

17
18

19

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för garanti
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

24
24

5 000
0

0
0

2015

2014

-18 506

-27 809

1 301

1 611

-17 205

-26 198

-17 205

-26 198

-218

6 244

-12 886

-2 229

5 313

-5 776

-24 996

-27 959

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-1 061

-765

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 061

-765

Amortering av lån

0

-1 425

Nyemission

0

65 288

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

63 863

-26 057

35 139

35 195

56

9 138

35 195

Rapport över kassaflöden moderbolaget
TSEK

Not

Löpande verksamhet
Resultat före skatt
Justering för icke kassaflödespåverkande poster

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital

25

Justeringar av rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamhet

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Periodens kassaflöde
Likvida medel i början av året
Likvida medel vid periodens slut
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Rapport över förändring av eget kapital i
moderbolaget
TSEK

Aktiekapital Överkurs- Reservfond Överkursfond Balanserade
fond
obunden
vinstmedel

Per 1 januari 2014

986

3 734

40

15 473

17 747

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Disposition av årets resultat
enligt beslut av årsstämma

-15 875

Summa totalresultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

-15 875

22 105

-21 768

-21 768

0

0

15 875

0

-21 768

-21 768

Transaktioner med ägare
Nyemission

593

65 764

66 357

Per 31 december 2014

1 579

3 734

40

81 237

1 872

-21 768

66 694

Per 1 januari 2015

1 579

3 734

40

81 237

1 872

-21 768

66 694

-14 523

-14 523

0

0

21 768

0

-14 523

-14 523

-14 523

52 171

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Disposition av årets resultat
enligt beslut av årsstämma

-21 768

Summa totalresultat
Per 31 december 2015
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1 579

3 734

40

81 237

-19 896
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Moderbolagets noter
Not 1

Moderbolagets redovisningsprinciper

Tillämpade regelverk

Årsredovisningen för moderbolaget har upprättat med tillämpning av årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. Som utgångspunkt
tillämpar moderbolaget samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag och de tillägg som
framgår nedan. De avvikelser som förekommer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i
moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt gällande skatteregler.
Utvecklingsutgifter

Utgifter för utveckling som i koncernen i enlighet med IAS 38 aktiveras, kostnadsförs i sin helhet i
moderbolaget.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder

Med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning tillämpas inte IAS 39 utan redovisning av
finansiella instrument sker med utgångspunkt i anskaffningsvärde enligt ÅRL.
Innehav i dotterföretag

Ägarandelar i dotterföretag redovisas i moderföretaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Utdelning från
dotterföretag redovisas i moderföretagets resultaträkning. Ingen utdelning från dotterföretag har dock varit
aktuellt under räkenskapsåren 2015 och 2014.
Koncernbidrag och aktieägartillskott

Moderföretaget redovisar i förekommande fall erhållna och lämnade koncernbidrag, som kan jämställas med
utdelning, som en finansiell intäkt respektive finansiell kostnad i resultaträkningen. Mottagna aktieägartillskott
förs direkt mot eget kapital, medan lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelarnas redovisade
värde i den mån nedskrivning inte erfordras.

Not 2

Nettoomsättning

Då koncernens nettoomsättning i sin helhet motsvarar moderbolagets omsättning, hänvisas till koncernens Not 4.
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Not 3

Kostnad för sålda varor

I nedanstående tabell framgår väsentliga kostnadsslag ingående i kostnad för sålda varor:
Kostnad för sålda varor

Materiel
Personalkostnader
Avsättning för garantier
Övrigt
Summa

Not 4

2015

2014

12 085

9 141

6 939

10 562

118

-1

1 917

4 390

21 059

24 092

Försäljningskostnader

I nedanstående tabell framgår väsentliga kostnadsslag ingående i försäljningskostnader:
Försäljningskostnader

2015

2014

11 284

6 786

179

80

Konsultkostnader

3 768

3 499

Övrigt

3 766

4 197

18 997

14 562

Ersättning till anställda
Avskrivning på materiella anläggningstillgångar

Summa

Not 5

Administrationskostnader

I nedanstående tabell framgår väsentliga kostnadsslag ingående i administrationskostnader:
Administrationskostnader

Ersättning till anställda
Avskrivning på materiella anläggningstillgångar
Övrigt
Summa

Not 6

2015

2014

6 352

5 198

11

55

814

1 109

7 177

6 362

Forsknings- och utvecklingskostnader

I nedanstående tabell framgår väsentliga kostnadsslag ingående i forsknings- och utvecklingskostnader:
Forsknings-, och utvecklingskostnader

Ersättning till anställda
Avskrivning på materiella anläggningstillgångar
Övrigt
Summa
ADVENICA AB (publ) Org nr 556468-9957
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2015

2014

18 331

13 374

981

1 365

5 990

5 960

25 302

20 699
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Not 7

Transaktioner med närstående

För en detaljerad beskrivning av transaktioner med närstående hänvisas till koncernens Not 9. För ersättningar
till styrelse och ledande befattningshavare, se Not 11 för koncernen.
Förutom de transaktioner som beskrivs i koncernens noter enligt ovan, har moderföretaget Advenica AB (publ)
haft följande transaktioner med dotterföretaget Advenica BV i Nederländerna:

Inköp från koncernföretag

2015

2014

Försäljning till

0

0

Inköp från

0

1 126

Fordran på koncernföretag

2015

2014

Fordran på koncernföretag

471

372

Not 8

Löner och ersättningar samt antal anställda

För löner och ersättningar till anställda samt antal anställda, se Not 10 för koncernen

Not 9

Ersättning till revisorer

EY

2015

2014

205

370

61

100

Skatterådgivning

0

0

Övriga tjänster

0

276

266

746

Revisionsuppdraget

1)

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Summa

1.) Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, d v s sådant arbete som varit
nödvändigt för att avge revisionsberättelsen samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband
med revisionsuppdraget.
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Not 10

Övriga rörelseintäkter

Övriga intäkter

2015

2014

Vidarefakturerade kostnader
Återförda garantiavsättningar
Valutakursdifferenser
Lönebidrag
Summa

119
0
-102
358
375

167
1
238
311
717

Not 11

Resultat från andelar i koncernföretag, finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter
2015

2014

Övriga

32
4

32
6

Summa

36

38

2015

2014

Kreditinstitut

0

162

Närstående

0

91

Övriga

5

364

Övriga finansiella kostnader

0

58

Summa

5

675

2015

2014

Aktuell skatt på årets resultat

0

0

Summa aktuell skatt

0

0

0

0

3 983

6 041

0

0

Summa uppskjuten skatt för året

3 983

6 041

Summa skatt

3 983

6 041

Ränteintäkter från:
Kreditinstitut

Finansiella kostnader

Räntekostnader till:

Not 12

Skatt

Årets skatt

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt
Förändring av temporära skillnader
Förändring av uppskjuten skatt hänförlig till:
skattemässiga underskottsavdrag
obeskattade reserver
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Avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt
Skatt beräknad med svensk skattesats 1)

2015

2014

-18 506

-27 809

4 071

6 118

1

1

-89

-78

3 983

6 041

21,5%

21,7%

Effekt av:
Icke skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader
Summa skatt
Effektiv skattesats

1)

Skattesatsen för räkenskapsåren 2015 och 2014 uppgår till 22 procent.

I nedanstående tabell redovisas posterna till vilka de uppskjutna skattefordringarna respektive de uppskjutna
skatteskulderna är hänförliga till:

Uppskjutna skattefordringar

2015

2014

Skattemässiga underskottsavdrag

16 550

12 566

Summa uppskjutna skattefordringar

16 550

12 566

Uppskjutna skattefordringar

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt
att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Det skattemässiga underskottsavdraget uppgick
till 75 226 TSEK 2015 och 57 119 TSEK 2014. Ytterligare underskott att aktivera finns ej. Någon tidsmässig
begränsning för utnyttjandet av underskottsavdragen finns ej.

Not 13

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
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2015-12-31

2014-12-31

15 682

14 917

1 062

765

16 744

15 682

-13 289

-11 677

-1 184

-1 612

-14 473

-13 289

2 271

2 393
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Fördelningen av årets avskrivningar på materiella anläggningstillgångar per funktion i resultaträkningen framgår
av nedanstående tabell:
Avskrivningar

2015

2014

13

112

Försäljningskostnader
Administrationskostnader

179
11

80
55

Forsknings- och utvecklingskostnader

981

1 365

1 184

1 612

2015-12-31
1

2014-12-31
1

Förvärv

0

0

Aktieägartillskott

0

0

Nedskrivning

0

0

Avyttring

0

0

Utgående redovisat värde

1

1

Antal andelar

Kapital/röster
(%)

2015-12-31

18 000

100/100

1

Kostnad för sålda varor

Summa

Not 14

Andelar i koncernföretag

Advenica AB har ett helägt försäljningsbolag i Nederländerna.
SEK
Ingående redovisat värde

Dotterföretagen förtecknas i tabellen nedan:
Koncernföretag (värde i SEK)

Advenica BV, Nederländerna
Utgående redovisat värde

1

Koncernföretag

Advenica BV, Nederländerna

Not 15

Org.Nr.

Säte

50 832 042

Haag Nederländerna

Lager

Då koncernens lager i sin helhet motsvarar moderbolagets lager hänvisas till koncernens Not 17.

Not 16 Kundfordringar
Då koncernens kundfordringar i sin helhet motsvarar moderbolagets kundfordringar hänvisas till koncernens Not
25.
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Not 17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2015-12-31

2014-12-31

5 249
917
6 166

6 365
689
7 054

2015-12-31

2014-12-31

Kassa och banktillgodohavande

9 138

35 196

Belopp vid årets utgång

9 138

35 196

Antal aktier

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

986
11 644
12 630
12 630

986
593
1 579
1 579

19 207
65 764
84 971
84 971

Upparbetad ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Belopp vid årets utgång

Not 18

Likvida medel

Likvida medel

Not 19

Eget Kapital

Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Per den 1 januari 2014
Nyemission
Per den 31 december 2014
Per den 31 december 2015
Balanserade vinstmedel och överkursfond

Summa

Per den 1 januari 2014
Nyemission
Årets resultat
Per den 31 december 2014
Årets resultat
Per den 31 december 2015

Resultat per aktie före och efter full utspädning
SEK

Resultat som är hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Resultat per aktie före och efter full utspädning

17 345
65 764
-21 768
61 341
-14 523
46 818

2015

2014

-1,15
-1,15

-1,72
-1,72

Ingående antal aktier uppgick till 12 630 444 stycken fördelat på 100 procent A-aktier med en röst vardera.
Utgående antal aktier uppgår till 12 630 444 stycken fördelat på 100 procent A-aktier med en röst vardera.
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Not 20

Avsättningar för garantier

Då koncernens avsättningar för garantier i sin helhet motsvarar moderbolagets garantiavsättningar, hänvisas till
koncernens Not 22.

Not 21

Leverantörsskulder

Då koncernens leverantörsskulder i sin helhet motsvarar moderbolagets leverantörsskulder, hänvisas till
koncernens Not 25.

Not 22

Övriga skulder

Övriga skulder

2015-12-31

2014-12-31

2 596
899
169
3 664

2 174
608
12
2 794

2015-12-31

2014-12-31

4 607
725
4 440
9 772

3 785
535
3 174
7 494

Momsskuld
Personalens källskatt
Övrigt
Utgående redovisat värde

Not 23

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterskulder inkl sociala avgifter
Upplupna sociala avgifter
Övrigt
Utgående redovisat värde

Not 24

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Då koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser i sin helhet motsvarar moderbolagets, hänvisas till
koncernens Not 28.

Not 25

Avstämningsposter mellan resultat före skatt och nettokassaflöde

Icke kassaflödespåverkande poster

Avskrivning och nedskrivning av materiella
tillgångar
Förändringar i avsättningar

2015

2014

1 184

1 612

118

-1

Övrigt
-1
0
Utgående redovisat värde
1 301
1 611
De räntor som betalats under perioden uppgår till 5 TSEK 2015 och 617 TSEK 2014.
De räntor som erhållits under perioden uppgår till 36 TSEK 2015 och 38 TSEK 2014.
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Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande
bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen för moderbolaget
och koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernen och moderbolagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
den 31 mars 2016

________________________________
Anna Söderblom
Styrelsens ordförande

________________________________

________________________________

Einar Lindqvist

Lars Grönberg

Verkställande direktör

Styrelseledamot

________________________________

________________________________

Ove Linde

Mikael Sandberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot

________________________________
Eva-Lotta Kraft
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 31 mars 2016
Ernst & Young AB

_______________________________
Göran Neckmar
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Advenica AB, org.nr 556468-9957

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Advenica AB för räkenskapsåret 2015. Bolagets
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 33-89.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International Financial Reporting
Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering
av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och resultaträkningen och rapporten över finansiell ställning för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Advenica
AB för räkenskapsåret 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
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Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 31 mars 2016

Göran Neckmar
Auktoriserad revisor
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Nyckeltal
Flerårsöversikt och nyckeltal
för koncernen

2015

2014

Nettoomsättning, TSEK

53 623

37 977

Resultat före finansiella poster TSEK

-3 659

-11 673

Resultat före skatt, TSEK

-3 628

-12 311

Resultat efter skatt, TSEK

-2 932

-9 750

Rörelsemarginal före finansiella poster, %

-7

-31

Rörelsemarginal före skatt, %

-7

-32

Rörelsemarginal efter skatt, %

-5

-26

Soliditet, %

83

87

96 198

99 112

-3,69

-11,78

Räntabilitet på eget kapital, %

-4

-12

Räntabilitet på totalt kapital, %

-3

-11

Skuldsättningsgrad, %

21

15

-9 141

-35 243

0

0

7,62

7,85

-6 384

-10 149

Kassaflöde, löpande verksamheten per aktie, SEK

-0,51

-0,80

Resultat före skatt per aktie, SEK

-0,29

-0,97

Resultat efter skatt per aktie, SEK

-0,23

-0,77

12 630

12 630

52

48

Sysselsatt kapital, TSEK
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

Nettoskuldsättning, TSEK
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Eget kapital per aktie, kr
Kassaflöde, löpande verksamheten TSEK

Antal aktier vid periodens slut, tusental
Anställda vid periodens slut
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Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal före finansiella poster, % = Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i
relation till omsättningen
Rörelsemarginal före skatt, % = Rörelseresultat med tillägg av finansiella poster i relation till
omsättningen
Rörelsemarginal efter skatt, % = Periodens resultat efter skatt i relation till omsättningen
Soliditet, % = Eget kapital i relation till balansomslutning
Sysselsatt kapital, TSEK = Totala tillgångar reducerat med räntefria skulder
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % = Rörelseresultat med tillägg av finansiella intäkter i
relation till sysselsatt kapital
Räntabilitet på eget kapital, % = Resultat efter finansiella poster i relation till eget kapital
Räntabilitet på totalt kapital, % = Resultat efter finansiella poster i relation till
balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad, % = Totala skulder i relation till eget kapital
Nettoskuldsättning = Räntebärande skulder reducerat med räntebärande fordringar och likvida
medel
Nettoskuldsättningsgrad, ggr = Räntebärande skulder reducerat med räntebärande kortfristiga
fordringar och likvida medel i relation till eget kapital
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