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hurra hurra hurra!
DevPort firade 10 år under 2018!

I juni 2018 utsågs DevPort till den tredje 
bästa börsnotering 2017
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Omsättningsfördelning

PRODUKTIONSUTVECKLING PRODUKTUTVECKLINGINBYGGDA SYSTEMINFORMATIONSTEKNIK

För respektive affärsområde av den totala omsättningen

Stockholm

Södertälje

Linköping

Göteborg

4% 36%

sysselsatta i slutet av 2018, varav anställda 
per den 31 december 2018 var 349

DevPort presenterar stolt
samarbetet med oraganisationen

Star for Life som en del av vårt CSR-arbete!

504

17% 43%

platser med 
huvudkontor
i Göteborg

4

2018
76% - 24%

kvinnormän

ett bra år för DevPort

37%
2016

 53%
2017

 42%
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Försäljningstillväxt
198% ökning de tre 
senaste åren!
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Omsättning och EBITA

Avkastning på sysselsatt kapital

Soliditet

Avkastning på sysselsatt kapital definieras som EBITA plus finansiella intäkter i %
av genomsnittligt sysselsatt kapital (Balansomslutning minskat med räntefria skulder).

Soliditet definieras som Eget kapital och obeskattade reserver (efter 
latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen.

Antal anställda

Antal underkonsulter

Antal medarbetare
Antalet anställda vid årets slut samt antal underkonsulter som
arbetar som underleverantörer till DevPort.

2014 2014

2014
2014

2015 2015

2015
2015

2016 2016

2016
2016

2017 2017

2017
2017

2018 2018

2018
2018

DevPorts utveckling i sammandrag



“

VD har orDet

9Års- och hållbarhetsredovisning; DevPort 20188 Års- och hållbarhetsredovisning; DevPort 2018

VD har orDet

Det går bra för DevPort och förra året visade på fortsatt stark 
tillväxt i både omsättning och resultat. Detta trots att året 
innehöll en arbetsdag mindre än året innan samt att flera 
av våra större kunder beslutade att hålla helgstängt under 
flera dagar i december.

Under år 2018 växte DevPort med drygt 42% och samtidigt 
ökade resultatet (EBITA) med 41%. Den positiva utvecklin-
gen beror till stor del på fortsatt hög efterfrågan på våra 
tjänster samt effektiv kostnadskontroll. Vid årets slut syssel-
satte DevPort drygt 500 personer vilket är ca 200 fler än för 
ett år sedan.

DEVPORTS AFFÄRSOMRÅDEN
I februari 2018 startade vi ett nytt affärsområde inom IT 
(teknisk IT, systemutveckling etc.) som har bidragit positivt 
till DevPorts resultat och där vi ser bra möjligheter för god 
utveckling under år 2019. IT är ett framtidsområde inom 
fordonsbranschen då mer och mer inom fordonsbranschen 
blir uppkopplat.

DevPorts övriga affärsområden har under året också 
utvecklats väl. Andelen s.k. satellitåtaganden där DevPort 
bygger upp en miljö som liknar kundens miljö i våra egna 
lokaler, har ökat under året med fokus på affärsområdena 
Produktutveckling och Inbyggda system.

DevPort har nu varit ett börsnoterat bolag i drygt ett år 
med en mycket fin utveckling.

VÅRA FÖRVÄRV
Vi satte upp som mål under år 2018 att genomföra 1-2 förvärv 
och då gärna ett s.k. nischförvärv samt ett s.k. volymförvärv. 
I april förvärvade vi konsult- och utbildningsföretaget ACT 
Competence med drygt 20 medarbetare. Bolaget hade 
en stark nisch inom utbildning och bedrev bl.a. teknik- 
utbildningar för en mängd olika kunder i olika branscher. 
Det medförde bl.a. att DevPort fick tillgång till nya kunder 
inom och utanför fordonsindustrin.

I slutet på året så förvärvade DevPort teknikkonsultbolaget 
Adiga med ca 80 medarbetare och underkonsulter. Adiga 
bidrar bl.a. till att förstärka DevPorts leveransförmåga och 
idag är DevPort en av de större ramavtalsleverantörerna, 
inom teknikkonsulttjänster, till några av Sveriges största 
företag.

UTBILDNING
I samband med förvärvet av ACT Competence så fick 
DevPort också ett nytt verksamhetsområde inom utbild-
ning. Ett område som växer med god lönsamhet och där 
vi ser att DevPort kan få en nästan unik position då vi kan 
erbjuda relevanta utbildningar med unik erfarenhet för våra 
kunder vilket de traditionella utbildningsföretagen har svårt 
att erbjuda då de oftast saknar teknikkonsulterfarenheten i 
sin verksamhet.

Goda framtidsutsikter 
för DevPort

Mycket att
vara stolt över
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MYCKET ATT VARA STOLT ÖVER
I maj förra året firade DevPort sitt 10-års jubileum. DevPort 
blev också nominerad, av SvD Börsplus, till årets bästa 
börsnotering 2017 inom kategorin ”Kvalité”. I juni deltog 
DevPort vid prisutdelningen och erhöll en hedrande tredje 
plats.

DevPort-aktien har också utvecklats väl under år 2018 och 
blev bl.a. 2018-års tredje bästa placeringsråd från Avanzas 
webbtidning ”Placera”. Det som dock gör mig extra stolt är 
alla våra fantastiska medarbetare och partners. Ni gör ett 
fantastiskt jobb!

ETT VIKTIGT BESLUT
Att beskriva allt som hänt inom DevPort under året skulle 
troligtvis kräva ett par årsredovisningar till men ett av årets 
viktigaste beslut var att starta upp ett långsiktigt projekt för 
att stödja barn och ungdomar i utsatta områden i Soweto, 
Sydafrika. Vårt samarbete (CSR-arbete) med organisationen 
Star for Life har under året inneburit att DevPort stödjer 
gymnasieskolan Windmill Park med ca 1 900 elever med 
målsättningen att ge eleverna en tro på framtiden. Under 
åren framöver så kommer DevPort och våra medarbetare 
aktivt stödja skolan med projekt och ekonomiska medel.

FRAMTIDEN
För drygt tre år sedan tog jag över som VD för DevPort. 
Vi har haft en fantastisk utveckling och utan DevPorts 
duktiga och stolta medarbetare och partners så hade vi 
aldrig varit där vi är idag d.v.s. ett högkvalitativt utvecklings- 
och teknikkonsultbolag med några av Sveriges finaste 
företag som kunder. 

Arbetet fortgår också med att undersöka möjligheterna 
att byta lista för DevPortaktien, från Nasdaq First North 
Premier till Nasdaqs huvudlista Small Cap. Det finns flera 
fördelar med att byta noteringslista. Bl.a. blir det lättare för 
vissa placerare att investera i DevPort och vi ser att DevPort 
också kommer få en ökad exponering vilket ger ökad 
marknadsföring av DevPort som företag. Både investerare, 
kunder, partners och nya kandidater att rekrytera kommer 
lättare att känna igen DevPort genom ökad exponering.

Det känns som att vår fina resa bara har börjat. Vi tar nu 
sikte mot att inom 3-5 år omsätta 1 miljard kronor under 
förutsättning att inga allvarliga störningar sker i konjunk-
turen. Jag känner mig mycket stolt över att vara en del av 
DevPort och vår fortsatta resa. Det känns enkelt att knyta an 
till vår one-liner: ”Proud to be”

Göteborg, april 2019

Nils Malmros
VD och Koncernchef

VÄLKOMMNA ACT COMPETENCE
ACT Competence stärkte upp DevPort med ca 20 
medarbetare och utbildningsexpertis i april 2018.

På bilden syns från vänster Christian Sjöberg och Arton 
Haziraj från (fd. ägare ACT Competence) samt Charlotta 

Dehn och Nils Malmros (v.VD samt VD för DevPort).

VÄLKOMMNA ADIGA
ADIGA förvärvades till DevPort-familjen i slutet av 2018.  
Ca 80 medarbetare och underkonsulter anslöt sig och 
stärkte upp DevPorts leveransförmåga till kunderna.

På bilden syns från vänster Ricardo Heras Paleo och 
Reine Magnusson (fd. ägare ADIGA) samt Charlotta 
Dehn och Nils Malmros (v.VD samt VD för DevPort).

Stolta säljare och köpare!

Proud to be
Att vara stolt. På DevPort är vi stolta över våra medarbetare och 

kunder som tillsammans utvecklar framtidens teknik. För oss 
handlar det bl.a. om laganda, gemenskap, korta beslutsvägar, 

erfarenhet, entreprenörskap och stabilitet.
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DevPorts vision är att bli det ledande produktutvecklingsbolaget i Sverige till utvecklings- 
intensiv industri genom att kombinera det lilla företagets känsla med det stora företagets 
möjligheter.

Genom att skapa en flexibel organisation med kompetens 
som kan flyttas mellan olika branscher och geografier, 
exempelvis via Bolagets så kallade satelliter på alla kontor, 
så har DevPort möjlighet att balansera olika geografiska 
regioner mot  varandra. 

DevPort fortsätter att växa och Bolagets tekniska 
bredd i kombination med en hög kvalitet och leverans- 
säkerhet fortsätter att uppskattas av kunderna. Med en 
fortsatt utveckling av DevPorts affärsområde inom IT, 
ser DevPort en stor tillväxtpotential i alla branscher vi 
verkar inom, tillsammans med vår traditionella ingenjörs- 
leverans inom produktutveckling, inbyggda system och 
produktionsutveckling.

DEVPORTS AFFÄRSIDÉ, VISION OCH AFFÄRSKONCEPT
DevPorts affärsidé vidareutvecklas ständigt i syfte att 
möta kundernas uttalade och förväntade krav på service 
och assistans i utveckling av produkter och produktion för 
tillverkning i långa och korta serier. DevPort har under alla 
år satsat på digitalisering och automatiserade processer för 
utvecklingsarbetet. Alla kompetenser som behövs finns hos 
DevPorts anställda tillsammans med Bolagets samarbets- 
partners. Detta för att kunna förkorta och effektivisera led-
tiderna för kunderna.

Bland DevPorts specialistområden återfinns bl.a. 
Autonomous Drive, Connected Car, Powertrain Inte-
gration och förmågan att driva kompletta s.k. satellit- 
projekt. DevPorts satellitkoncept finns etablerat på Bolagets 
samtliga kontor. 

Utvecklingen av affärsidén och affärskonceptet fortsätter i 
form av en fortsatt satsning på ny teknik som industrin efter- 
frågar nu eller i en nära framtid. Utvecklingen inne- 
fattar också en rätt dimensionering av resurserna inom 
respektive teknikområde, fortsatt kompetensutveckling och 
anpassning av befintliga erfarenheter till nya marknader, 
både geografiskt och branschmässigt.

Utvecklas
mot ledarposition

Informationsteknik

Inbyggda system Produktutveckling

Produktions-
utveckling

VÅR AFFÄRSIDÉ

VÅR VISION

Erbjuda utvecklingsintensiva företag
produkt- och produktionsutvecklingstjänster för

optimering av kvalitet, tid och kostnad för DevPorts kunder.

Bli det ledande produktutvecklingsbolaget i
Sverige till utvecklingsintensiv industri genom att kombinera

det lilla företagets känsla med det stora företagets möjligheter.

Specialister inom autonomous 
drive, connected car, powertrain 
integration och kompletta 
satellitprojekt

;
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Gemenskap

Kompetens

Entreprenörskap

Trygghet

DevPort är det familjära företaget där du som medarbetare eller kund ska 
känna dig som en i familjen. DevPort har korta beslutsvägar och en vänskaplig 
attityd till varandra.

Vad gäller ny teknik, forskning och utveckling så bygger DevPort en unik 
kunskapsbank för dig som medarbetare eller kund.

På DevPort finns inga begränsningar. Du som medarbetare eller kund ska 
kunna genomföra dina idéer så länge alla parter blir vinnare.

Allt DevPort gör ska genomsyras av kvalité vilket skapar lönsamhet samt 
stabilitet för Bolagets medarbetare, kunder och ägare.

DevPorts satsning inom utbildningsområdet är exempel 
på nytt verksamhetsområde som startades upp förra året 
och som kan utvecklas till ett framtida affärsområde. Idag 
erbjuder DevPort bl.a. utbildningar inom:

Bli det ledande produktutvecklingsbolaget i Sverige till 

utvecklingsintensiv industri

Omsätta över 1 000 MSEK med god lönsamhet inom 3-5 år 

räknat från år 2019 under förutsättning att inga allvarliga 

störningar sker i konjunkturen

Vinstmarginal om 8-10 %

Ca 20-30 % av omsättningstillväxten bör ske genom förvärv

DevPort ska växa sin affär på befintliga kunder och befintlig 

struktur med nya affärsområden såsom exempelvis 

utbildningsområdet

DevPort ska växa sin affär på nya kunder och på nya marknader 

såsom exempelvis inom medicinteknik eller telekom

DevPort ska växa med egna anställda (ca 2/3) och med 

underkonsulter / partners (ca 1/3)

Teknik: Geometric engineering, teknisk dokumentation, 
Catia V5, produktutvecklingsprinciper, SAFe

Tillverkning: PLC, Lean manufacturing, underhåll, el och 
automation

Ledning: APQP, PPAP, kvalitetsverktyg, kvalitetslednings- 
system, projektledning, kundspecifika verktyg och system

STOLTHET
DevPort verkar för att medarbetarna inom Bolaget ska 
vara stolta över att arbeta på DevPort. DevPort brukar kalla 
det ”Proud to be” som också är bolagets så kallade ”one- 
liner” som kan kombineras med exempelvis ”engineer” 
eller ”consultant” och bilda exempelvis ”Proud to be an 
engineer”. DevPorts ”one-liner” används ofta tillsammans 
med DevPorts logotype. 

DevPorts långsiktiga mål
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DeVPorts MarknaD

DevPort är ett utvecklingsbolag och agerar som obero-
ende rådgivare med kundens bästa för ögonen. Bolagets 
huvuduppgift är att förse våra kunder med hög kompe-
tens, engagemang och lyckade projekt, men också att bistå 
med innovationskraft och förbättringsförslag baserat på 
DevPorts erfarenhet samt de nya teknikskiftena på mark-
naden. DevPort hör till bolagen inom ”ESP – Engineering 
Service Provider” och följer trenderna och investeringarna 
inom forskning och utveckling inom respektive marknad 
och bransch, med ett, i dagsläget, primärt fokus på fordons-
branschen. DevPort har kunder inom många olika sektorer, 
t.ex. inom telekom, food & pharma, och försvarsindustrin, 
även om den största delen av omsättningen genereras från 
kunder inom fordonsindustrin. Fordonsindustrin är inte 
bara ett av de större dragloken för den svenska ekonomin, 
den driver också fram stora delar av svensk innovation. Vi 
har trots vår medvetet valda tyngdpunkt inom fordons-
segmentet en bred och välbalanserad marknadsmix, 
där vi delar upp våra marknadsområden i fyra områden; 
Produktutveckling, Inbyggda system, IT samt Produktions- 
utveckling. Inom alla områden ser vi att behovet av 
digitala lösningar ökar och ofta skapas nya värdekedjor och 
erbjudanden för våra kunder. Även produktionsprocesser 
kan optimeras.  Bredden i vårt erbjudande är en fördel för 
våra kunder och för våra medarbetare. Under 2018 har vi 
också startat upp ett nytt verksamhetsområde, utbildning. 
Utbildningarna utförs inom flera områden, bland annat 
LEAN, kvalitetsmetoder, agila utvecklingsmetoder (SAFe), 
elsäkerhet i fordon (högspänd elektronik för elektrifiering 
och hybridisering) mm. Satsningen inom utbildning syftar 
till att dels utbilda vår egen personal så att de alltid har kort 
startsträcka i sina kunduppdrag, dels erbjuda utbildning 
till våra kunder och leverantörer. Mängden efterfrågade 
uppdrag inom nischade områden ökar kontinuerligt och 

Konsultmarknaden överträffade 
alla förväntningar inom alla 
områden och alla geografier 
under 2018. 

;

DevPort vill vara ett företag, vars konsulter följer med i alla 
teknikskiften och därför är up-to-date med det senaste 
inom de så kallade megatrenderna. Vårt nya verksamhets- 
område kommer också ha en konjunkturbalanserande 
insats om Sverige närmar sig en lågkonjunktur, då behovet 
av kvalificerade utbildningar ökar. 

Enligt Source Global Research’s rapport ”The Nordic 
Consulting Market in 2019” (March 2019) nämner de att 
konsultmarknaden överträffade alla förväntningar inom 
alla områden och alla geografier under 2018. Konsult- 
marknaden ökade då med 7,8%, men i Sverige och Finland 
som för andra året i rad hade högst ökning, nådde siffror 
på 9% ökning. Detta uppnåddes trots att oljepriserna föll, 
Sverige saknade en regering och en stor oro kring tullar 
och handelshinder.  I år (2019) har Sverige en regering, men 
fortfarande råder oroligheter vad gäller globala ekonom- 
iska och politiska situationer runt om i Världen. Därför spår 
Source Global Reserach att 2019 kommer att fortsättnings-
vis vara ett år då konsultmarknaden växer kraftigt, men 
förmodligen inte i samma grad som 2018.

DevPort upplever att industrikonjunkturen i Sverige just nu 
är stark. Det medför att behovet av ingenjörskompetens är 
stort och med de teknikskiften som vi ser framför oss, kom-
mer detta behov även fortsättningsvis att vara betydande. 
Digitaliseringsrevolutionen är redan fullt utvecklad; vi lever 
redan i, och med, en uppkopplad värld. Vi blir exempelvis 
inte förvånande att flera butiker inte tar emot kontanter i 
kassorna och i en nyare bil styr vi flera av bilens komfort-
funktioner genom att tala med den, antingen genom 
smidig integration av din smartphone, eller via bilens 
system direkt. Digitaliseringen är redan här, men fortfarande 
finns det områden där det behövs vidareutvecklas, t.ex. inom 
det produktionstekniska området. Här har DevPort en unik 
position, eftersom vi har lång erfarenhet av produktions- 
teknik, logistik, flödesoptimering och robotisering. Vi kan 
produktion ”på riktigt”, vilket ger oss en fördel när svensk 
industri ska digitaliseras. Just nu pågår den fjärde industri- 
ella revolutionen, det som vi ofta kallar Industri 4.0, där verk-
tyg som automation, Internet of Things, maskininlärning 
och artificiell intelligens används för att göra industrin än 

DevPorts marknad

334
Msek var DevPorts 

omsättning under 2018.
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-36% i volym. Troliga vinnare är, å andra sidan, leverantörer 
med leveranser inom elektriska drivlinor och batteri teknik, 
samt autonom körning. Dessa måste istället förbereda sig 
på att hantera och tillgodose marknaden med en växande 
efterfrågan på upp till 15 gånger deras nuvarande volym. 

DevPorts satsningsområden elektrifiering, aktiv säkerhet, 
connectivty och drivlineintegration ligger därför rätt i tiden 
med avseende på det ökade behovet inom dessa områden. 

INTERNET OF THINGS OCH UPPKOPPLADE FORDON
”Internet of Things” (IoT) är ett samlingsbegrepp för den 
utveckling som innebär att såväl fordon, maskiner, kläder 
och hushållsapparater som människor och andra varelser 
förses med små processorer och sensorer som kopplas ihop 
med nätverk. Undersökningsföretaget Gartner förutspår att 
över 20 miljarder anslutna enheter kommer att vara i bruk i 
hela världen år 2020. 

Möjligheterna för DevPorts affärsområden IT och In- 
byggda system är stora inom tilväxtområdet Internet of  
Things. Bolaget har sedan flera år tillbaka medvetet fokus-
erat på aktiv säkerhet och uppkopplade fordon. Vi har idag 
en bra teknisk grund att stå på och kommer fortsätta att 
växa inom området. 

DIGITALISERING OCH TEKNIKSKIFTE 
Aldrig tidigare har informationsteknologi varit så centralt 
för samhället som nu och en stor del av företagens in- 
vesteringar förväntas innebära ett teknikskifte över till ”moln- 
baserade” tjänster. Den påverkan på vårt dagliga liv som 
smarta telefoner, molntjänster, tillgången till information 
och sociala nätverk har, går knappast att överskatta. Trots 
det finns det mycket som talar för att vi fortfarande befin-
ner oss i början av utvecklingen. ”Digital transformation” är 
en term som beskriver förändringen av hela eller stora delar 
av en organisations erbjudande och verksamhetsmodell 
med hjälp av digitala tekniker. Det kommer att skapa helt 
nya tjänster, i grunden förändra hur andra tjänster produc-
eras och konsumeras och i många fall stöpa om och för- 
ändra hela branscher. Många av DevPorts kunder ser både 
möjligheter och hot med digitaliseringen, och står nu inför 
nya behov av förändring. Ökad digitalisering stödjer också 
vägen mot ett hållbarare samhälle genom att bidra till en 
effektivare resursanvändning. Inte minst har de smarta 
mobilerna fullständigt förändrat våra beteenden, behov och 
förväntningar, vilket påverkar alla typer av organisationer.

RISKER
DevPorts verksamhet påverkas av en rad olika faktor-
er varav vissa ligger inom företagets kontroll medan 
andra ligger utanför. För ett konsultföretag som DevPort 
påverkas verksamheten av bland annat verksam- 
hetsrelaterade risker. Dessa är t.ex. förmåga att rekrytera 
erfarna specialister, projektrisker, prispress, våra större 
kunders utveckling, kundförluster samt förmågan att 
ingå ramavtal med nya kunder. Marknadsrelaterade 
risker inkluderar konjunkturrisker. Finansiella risker 
inkluderar valutakursrisker och ränterisker.

Konkurrens är en naturlig del av företagsverksamhet 
och behövs för en sund utveckling. En starkt konkurrens- 
utsatt marknad är en utmaning som utvecklar DevPort 
som bolag, då vi ständigt måste anstränga oss för att 
visa våra kunder att vi är lite bättre än våra konkur-
renter. Hård konkurrens leder också  till prispress. För 
att balansera riskerna för den utvecklingen handlar 
det för DevPorts del om att erbjuda specialistkompe-
tens inom eftertraktade teknikavsnitt som efterfrågas 
av kunderna oavsett konjunktur, samt att undvika 
projekt där prisnivån bedöms för låg för att möjliggöra 
tillfredsställande lönsamhet. DevPort konkurrerar med 
både stora aktörer och mindre nischspelare, beroende 
på teknikområde. Vi jämför oss med konkurrenter som 
ÅF, Semcon, Hiq och KnowIT för att nämna några. 

Vidare har DevPorts ramavtal stor betydelse. Vår 
bedömning är att kunder idag väljer färre leverantörer 
att samarbeta med och att man väljer dessa omsorgs-
fullt. Förutom kvalitet och hög teknisk kompetens 
är en stark finansiell ställning av största vikt för att 
finnas bland de bolag som kunderna väljer ut som 
ramavtalsleverantörer. Kunderna vill samarbeta med 
en leverantör som finns kvar även i svåra tider som 
lågkonjunktur. DevPort är ISO9001 certifierade och 
arbetar kontinuerligt med att minska riskerna att inte 
tappa status som ramavtalsleverantör genom att 
följa upp våra leveranser och alltid leverera kvalitet och 
resultat. Det gäller också att ha en god dialog med 
kunderna på alla nivåer i kundens organisation. 

mer effektiv.  DevPort har sedan flera år tillbaka arbetat 
fokuserat mot att bygga upp en djup och bred kompetens 
inom artificiell intelligens, connectivity, elektrifiering, aktiva 
säkerhetssystem och drivlineintegration. Idag har vi en unik 
position för ett konsultbolag med vår storlek med avseende 
på kompetens och erfarenhet inom dessa fokusområden. 

Som beskrivits ovan är efterfrågan på DevPorts 
tjänster stor och i dialog med inköpsavdelningarna hos våra 
största kunder, bekräftas att behoven ökar inom våra 
respektive satsningsområden. 

DEN SVENSKA FORDONSKONSULTMARKNADEN 
Fordon och deras olika enheter är i dag uppkopplade och 
kommunicerar med varandra. Bilen är inte längre enbart 
ett färdmedel. Tekniken förenklar för oss människor, bidrar 
till miljövänligare fordon och höjer säkerheten på vägarna. 
Innovationskraften är stark och en mycket tydlig trend är 
Autonomous Drive, det vill säga självkörande fordon. Det 
är det som tillsammans med ”alltings uppkoppling” driver 
utvecklingen framåt med stormsteg. Nu kan allt kopplas 
ihop i molnet, till exempel fordonståg, aktiva säkerhets- 
system, Internet of Things-lösningar och trafikvarningar 
i bilarnas infotainment system. Sverige ligger långt fram 
när det gäller att med hjälp av avancerad teknik ta fram 
lösningar och system för autonoma och säkrare fordon, 
samt smarta lösningar för resurseffektiva transporter. Idag 
har DevPort cirka 400 specialister inom produktutveckling 
med fokus på fordonsbranschen. 

I rapporten ”The Future of the Automotive Value Chain, 
Supplier industry outlook 2025” från Deloitte, spås de 
stora fordonstillverkarna och deras underleverantörer gå 
mot disruptiva tider och befinna sig i omfattande trans- 
formeringsskeden. Elektrifiering är ett hett område och 
enbart Volvo Cars spår en ökning av antalet tillverkade 
laddhybrider på upp till 25% enligt Automotive News, som 
citerat Håkan Samuelsson. Samtidigt väntar Volvos Cars 
utlovade satsning på rena elbilar runt hörnet – företaget har 
lovat att leverera fem hel-elektriska bilar inom fem år.

År 2025 räknar Volvo Cars med att ha samma vinst- 
marginaler på elektrifierade bilar som på bilar med konven-
tionella förbränningsmotorer, skriver Reuters.

Effekterna av utvecklingen inom elektrifiering kommer 
att skapa nya leverantörer och i vissa fall slå ut etablerade. 
Det är inte bara förbränningsmotorerna som kommer 
att minska i efterfrågan, utan även tillhörande växellådor. 
Detta till trots att dagens motorer är mycket avancerade. 
Utöver megatrenderna digitalisering/uppkoppling, elektri-
fiering/nya drivlinor, autonom körning och krav på hållba-
ra transportsystem, står nya och disruptiva affärsmodeller 
runt hörnet. Exempelvis nämns i rapporten1  från Deloitte 
att de största förlorarna kommer att vara komponent- 
leverantörer relaterade till konventionella förbrännings- 
motorer, t.ex. transmissionssystem som spås sjunka upp till 

Peter Hedberg 
Head of strategic sales
KAM Volvo Car Group, Volvo Group

1 The Future of the Automotive Value Chain 2025, av Deloitte, utgiven 2019
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“
ökad tillväxt under 2018 jämfört

med föregående år.

Under året stod affärsområdet
för 36% av koncernens intäkter.

Intäkter

(TSEK)

2018

INBYGGDA SYSTEM I SIFFROR:

2017

120 578 72 750

EBITA 12 440 4 032

EBITA - marginal 10,3% 5,5%

Vi har även fått utökat förtroende från några av våra kunder 
vad gäller etablering och utökning av arbete i satellit-kontor, 
dvs. kunden flyttar in en del av sin verksamhet i våra loka-
ler, så att vi på ett enkelt och effektivt sätt kan utföra arbete 
på distans åt dem. Här ser vi en stor potential framåt till att 
både kunna bredda och växa vår satellitbaserade affär som 
ger ett betydande mervärde till våra kunder.

Under våren 2018 förvärvade DevPort konsult- och 
utbildningsföretaget ACT Competence AB som bland 
annat tillfört DevPort ett helt nytt verksamhetsområde 
inom utbildningar. Integreringen av företaget har gått 
mycket bra och vi har under året adderat på och vidare- 
utvecklat de delar av utbildningsverksamheten som tillhör 
affärsområde Inbyggda system. Här ser vi en stor potent- 
ial framöver till att dels kunna erbjuda våra medarbetare 
kompetens- och karriärutveckling på en helt annan nivå än 
tidigare och dels till att bredda vårt tjänsteutbud och bli en 
komplett leverantör av utvecklings- och utbildningstjänster 
inom inbyggda system till våra kunder.

Vi har under året gjort strategiska rekryteringar med 
specialistkompetens inom framtida områden som 
beräknas ha en stark tillväxt de närmaste åren som t.ex. 
sensorteknik, trådlös kommunikation och självkörande 
fordon. Utöver detta har vi också genomfört kompetens- 
utvecklingsprojekt där våra medarbetare bland annat har 
fått fördjupat och vidareutvecklat sin kompetens inom 
utveckling av självkörande fordon i miniatyrformat. För 
tredje året i rad deltog vi i Robot-SM och utmanade oss 
själva och andra ingenjörer genom att tävla med våra egen- 
utvecklade självkörande fordon och mäta prestationen i 
dem. 

Sammantaget avslutar vi året med toppnoteringar vad 
gäller antalet medarbetare, kunder och resultat i affärs- 
området. Det ger oss bästa möjliga förutsättningar för att 
fortsatt vara med och bidra och utvecklas på en mark-
nad som växer sig allt kraftigare i takt med hur samhället 
digitaliseras.

Thomas Vidjeskog 
Affärsområdeschef

Inbyggda System
verifiering av hårdvara och mjukvara. Projektets komplex-
itet sammanfattar DevPorts erbjudande på ett bra sätt där 
vi tillsammans med kunden arbetar för att ge maximalt 
mervärde i pris och prestanda.

Under 2017 startade vi tillsammans med en av de större 
utländska underleverantörerna inom fordonsindustrin 
ett projektåtagande gällande testautomatisering för info- 
tainmentsystem i fordon. Systemen och funktionerna blir 
allt mer omfattande och komplexa samtidigt som Time-
to-Market och kvalité är avgörande faktorer vid produkt- 
lanseringar, vilket sätter stor vikt vid ett så effektivt utvecklings- 
flöde som möjligt. Projektet ämnar till att utveckla test- 
system som i ett tidigt utvecklingsskede kan kopplas till 
olika funktioner och system för att automatiskt testa av 
funktionerna och systemen allt eftersom de utvecklas. 
Projektet har löpt på mycket bra under år 2018 vilket lett till 
att vi har fått ett utökat förtroende från slutkunden med 
fler antal resurser i projektet, samt förlängningsordrar som 
sträcker sig in i 2019.

Det har varit en fortsatt stor efterfrågan av teknik- 
konsulttjänster inom inbyggda system i Sverige under år 
2018 och speciellt inom fordonsindustrin. Vi ser att vi är rätt 
positionerade på marknaden och ute hos våra kunder, vilket 
har avspeglats sig i ett ökat förtroende för våra konsult- 
tjänster. Vi har under året både förlängt, utökat och teck-
nat nya ramavtal som inkluderar tjänster inom inbyggda 
system med ledande fordonstillverkare och andra 
utvecklingsintensiva företag i Sverige. 

Affärsområdet har haft en organisk tillväxt under år 2018 
på drygt 60% jämfört med fjolåret. Etableringen av affärs- 
området i östra Sverige har gått över förväntan och vi ser 
en god tillväxt hos såväl nya som befintliga kunder. Vi har 
byggt upp och presenterat vår kapacitet för helhets- 
åtagande i regionen och fått möjlighet att genomföra 
ett projektåtagande inom IoT - Internet-of-Things, dvs. 
produkter som är uppkopplade mot internet och utbyter 
information mellan varandra och användarna. Tillsammans 
med kunden har vi arbetat med hela utvecklingskedjan 
från kravställning och koncept fram till produktion och 

Strategiska 
rekryteringar med 

specialistkompetens

66%



ökad tillväxt under 2018 jämfört
med föregående år.

Under året stod affärsområdet
för 43% av koncernens intäkter.

Intäkter

(TSEK)

2018

PRODUKTUTVECKLING I SIFFROR:

2017

143 388 106 035

EBITA 7 362 7 927

EBITA - marginal 5,1% 7,5%

35%
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Under våren växte vår affär mot samtliga befintliga fordons- 
kunder, och vi blev också stolta leverantörer till Polestar.  

I april förvärvades ACT Competence där delar av verk- 
samheten på ett fint sätt tangerade befintlig verksamhet 
både inom Produkt- och Produktionsutveckling. ACT’s 
seniora spetskompetenser inom fordon men också inom 
livsmedelsbranschen samt mindre tillverkningsindustri, 
gav oss en bredd som varit mycket gynnsam. 

Under hösten fick vi en fortsatt fin tillväxt och välkomnade 
en ny ledare till vårt Linköpingskontor. Detta gav ökat fokus 
både på befintliga och nya affärer. Vi utökade våra projekt- 
åtaganden mot en av våra största kunder, samt startade 
upp ännu en kundsatellit. 

Även i Stockholm växte både vår inhouse-verksamhet samt 
kund-på-plats affären och vi mötte de offensiva mål vi satt 
upp i en region med hög konkurrens. 

Under senhösten stärktes affärsområdet ytterligare 
genom volymförvärvet, Adiga, som vid tidpunkten sysselsatte 
ca 85 personer fördelat på ca 30 anställda och ca 55 under- 
konsulter. Syftet med affären var främst att förstärka 
DevPorts verksamhet inom just Produktutveckling samt 
inom projektåtaganden där vi ser en fortsatt stor efter-
frågan. Uppdragen bedrivs både hos DevPorts befintliga 
fordonskunder men även mot övrig industri i Göteborgs- 
regionen. 

Affärsområdet har haft en stadig tillväxt och vi avslutade 
året med ca 260 ingenjörer i uppdrag och fjorton ledare 
verksamma inom affärsområdet. Likt tidigare är det fram-
förallt kunder inom fordonsindustrin och deras under- 
leverantörer som står för majoriteten av uppdragen. 

Vi avslutar även 2018 på rekordnivåer för affärsområdet 
och vi ser en fortsatt efterfrågan för affärsområdets tjänst-
er på samtliga orter. Våra goda prestigelösa bransch- 
relationer, stora flexibilitet och breda tekniska kunskap är en 
framgångsfaktor som gör att vi fått fortsatt stort förtroende 
och är kundens förlängda arm i utvecklingsprocessen. 

Charlotta Dehn
Affärsområdeschef

Produktutveckling
Oroligheter på världsmarknaden i kombination med det 
låga värdet på kronan, har resulterat i att våra kunder fått 
rita om sin projektkarta ett flertal gånger. Vi har haft en 
utmaning i att tolka signalerna och försöka ligga ett steg 
före den oregelbundna efterfrågan. Flexibilitet, korta led-
tider och goda relationer har varit de framgångsfaktorer 
som gjort att vi haft en fortsatt tillväxt och kunnat bredda 
vårt leveransutbud. 

Vi började året med att starta två nya resultatenheter inom 
affärsområdet i Göteborg. Ledarna för dessa är ingenjörer 
med lång erfarenhet från våra närmaste fordonskunder och 
en god förståelse för vilka resurser som efterfrågas både i 
närtid och på sikt. Detta borgade för en fin start på året och 
en möjlighet för stabil och kvalitativ tillväxt. 

Totalt beräknar man att den svenska fordonsindustrins 
export är värd 180 miljarder (ca 12% av Sveriges totala 
export). Sverige är ett unikt land, som trots sin blyg- 
samma storlek har tre relativt stora fordonstillverkare som på 
många sätt är ledande, både inom tillverkning och 
utveckling. Samtliga dessa tre är ramavtalskunder till oss på 
DevPort!

Fordonsbranschen är en av de starkast drivande krafterna 
för innovation och produktutveckling. Vi märker av en fort-
satt efterfrågan på duktiga ingenjörer som vill arbeta med 
och utveckla framtidens fordon. 

Under året som gått har fokus för affärsområde Produkt- 
utveckling varit att bygga för en hållbar tillväxt. Vi har 
investerat i fler ledare, utökade lokaler och breddat kund-
floran. 

“Kundens
förlängda arm i 

utvecklingsprocessen



ökad tillväxt under 2018 jämfört
med föregående år.

Under året stod affärsområdet
för 17% av koncernens intäkter.

Intäkter

(TSEK)

2018

PRODUKTIONSUTVECKLING I SIFFROR:

2017

56 966 54 996

EBITA 8 989 8 157

EBITA - marginal 15,8% 14,8%

4%
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AB Volvo har fortsatt höga säljvolymer och fabrikerna går på 
högvarv i produktionssiterna runt om i världen. 

Framtidsutsikterna inom affärsområdet ser fortsatt ljusa ut 
då kunderna visar på ett ökat behov utifrån en ökad leverans- 
plan och produktionstakt. Även efterfrågan på industriell 
digitalisering och automationslösningar beräknas öka. Vi 
ser under 2019 i branschen en fortsatt bra tillverkningsnivå 
men inte lika expansiv som tidigare år. Detta mycket på 
grund av världskonjunkturen. 

Inom affärsområdet har vi stärkt upp organisationen i sam-
band med förvärvet av ACT Competence under våren 2018. 
Detta ledde till större och tyngre kompetens inom produkt- 
ionsområdet samt flertalet nya kunder även utanför fordons- 
industrin. Detta ökar DevPorts riskspridning då vi har 
fler kunder på olika marknader. Förutom konsultverk- 
samheten inom produktionsutveckling så erbjuder vi också 
utbildningar inom bland annat logistik och produktions- 
området. Detta gör DevPort också till en intressant arbets- 
plats för våra anställda och möjlighet för kunder 
att kompetensutveckla sina medarbetare. 

Under året fokuserar vi på att fortsätta rekrytera duktiga 
ingenjörer för att kunna svara upp till kundernas behov av 
hög kvalité och kompetenta konsulter. 

Engagemang, flexibilitet och förståelse för kundernas 
behov är nyckelfaktorer för en fortsatt tillväxt under året. 

Karl-Johan Rosin 
Affärsområdeschef

Produktionsutveckling
reservdelsmarknad och serviceingenjörer är typiska för-
frågningar vi får till oss från våra kunder. Vi har även 
märkt ett ökat behov inom projektåtagande kopplat mot 
tillverkning, eftermarknad och reservdelar.  

Inom logistikområdet har vi också haft ökad efterfrågan 
och tillväxt. Detta beror på ökad produktionstakt hos våra 
kunder vilket ställer högre krav på leveransprecision och 
effektiviseringar inom supply-chain området. 

Volvo Cars Corporation tillverkade under 2018 över 600 000 
bilar vilket är all time high. 

Lynk & Co har under året lanserat flertalet modeller i Kina 
som har mottagits mycket väl och gett höga säljsiffror. 

Nya trender, uppdaterade krav och kortare produktlivs- 
längder är bara några av de faktorer som medför allt högre 
krav på utvecklingen inom produktion. Det innebär höga 
och ständigt växande behov på tillverknings-flexibiliteten, 
effektivare processer och högre automatisering i fabrik-
erna. Våra konsulter är ofta länken mellan produktion och 
konstruktion. De är experter på effektivitet och är med från 
projektstart till serieproduktion.

Våra kunder under år 2018 var fortfarande till största 
delen verksamma  inom fordonsindustrin men vi har 
under året även breddat oss inom process- och livsmedels- 
industrin. Under 2017 lanserade flera av våra kunder nya 
produkter och vi märkte ett ökat behov inom eftermarknads- 
området. Kompetenser inom t.ex. leverantörskvalitet,  

Engagemang,
flexibilitet och förståelse 

för kundernas behov
är nyckelfaktorer
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Inom Affärsområdet erbjuder vi en stor bredd av tjänster 
inom IT. Från systemutvecklare, testare och testutvecklare 
till projektledning och Business Analyst. Vi erbjuder spets-
kompetens inom samtliga kompetensområden, men 
lägger också stort fokus på att rekrytera nya generationer 
medarbetare så som nyutexaminerade systemutvecklare. 

Vi har stor erfarenhet av att se förmågan hos varje 
individ och matcha denna mot rätt kund och uppdrag. 
Genom DevPorts gedigna erfarenhet av projektåtagande 
har vi möjlighet att leverera kompetens till våra kunder både 
genom projekt, likväl som på plats ute hos våra kunder som 
resurs eller spetskompetens.

För att kontinuerligt utveckla affärsområdet är kompetens- 
utveckling av stor vikt. Genom att arbeta med åtagande 
och uppdrag med rätt tekniskt fokus, samt att jobba för att 
ständigt utbilda och utveckla våra konsulter, skapar vi en 
långsiktig hållbar leverans till våra kunder.

Med avseende på digitalisering och ett ökat tryck generellt 
inom Internet-of-things, samt en bred tillväxt inom IT, 
bedömer vi att marknaden som fortsatt stark även under 
kommande året. Till detta kommer även ett ökat behov av 
informationssäkerhet och cybersäkerhet.

Med ett nära samarbete med våra kunder och fokus på rätt 
rekrytering, samt förvärv, har vi goda förutsättningar för en 
bra tillväxt även under kommande året. Vi kommer arbeta 
för en bred kundbas, både för minskad risk och för att öka 
kompetensen hos våra konsulter. Affärsområdet kommer 
kontinuerligt sträva efter att hitta synergier mellan olika 
branscher för att kunna leverera ett större mervärde till våra 
kunder.

Tillsammans med en utökad satsning i Stockholms- 
området gör detta att vi ser mycket positivt på affärs- 
områdets fortsatta utveckling. Utmaningen framöver ligger 
fortsatt i att utveckla våra affärer samt proaktivt anställa för 
att möta våra kunders behov av kompetens. 

Informationsteknik
inom affärsområdet, med stor efterfrågan på våra tjänster 
från alla våra kundsegment. 

Som nytt affärsområde under år 2018, har fokus under året 
legat på att bygga upp en gruppering med stark kom- 
petens men det har varit lika viktigt att hitta rätt individer 
och framtida ambassadörer. Vi ser tydligt hur detta skapat 
en naturlig attraktionskraft till DevPort som arbetsgivare. I 
huvudsak har det varit kunder inom fordonsindustrin som 
stått för merparten av uppdragen men vi har idag också 
dialog med verksamheter inom exempelvis spelutveckling 
och offentlig verksamhet.

För affärsområdet har det varit viktigt att synas och etablera 
sig på marknaden bland arbetstagare. Vi har haft en stark 
närvaro på bland annat studentmässor under året vilket har 
varit en gynnsam kanal för rekrytering. 

Kompetenserna inom affärsområdet har, och ska fort-
satt ha, en stor bredd. Tillsammans med ett starkt under- 
konsultnätverk har vi säkerställt en effektiv och kvalitativ 
leverans till våra kunder. 

Vi lever i en tid där det digitala samhället ställer höga krav 
på uppkoppling och hantering av stora mängder data. 
Området kring internet-of-things i kombination med 
hantering av stora datamängder är näst in till omättlig. 
Fler och fler produkter lagrar sina datamängder i moln- 
baserade tjänster och kraven på tillgänglighet ökar för 
varje dag. Marknaden har ett enormt behov av smart teknik, 
vilket driver på den globala IT-marknaden. Det blir allt 
viktigare med Artificiell intelligens och dataanalys och vi 
kan bara ana djupet av dess potential. 

Tittar vi på ett av våra största områden, fordonsindustrin, 
är uppkopplade fordon med tjänster ett av de viktigaste 
områdena inom digital utveckling. När tekniken ständigt 
kryper närmare användaren ökar behovet av roller som är 
IT-relaterade. Vi ser ett växande behov, inte bara av tradition- 
ella utvecklare i mjukvara, utan även roller så som tjänste- 
designer, utvecklare inom User experience (UX) och data 
scientists med kompetens inom Artificiell intelligens. Med 
den här stora trenden av digitalisering vi ser på IT-mark-
naden kommer även andra utmaningar såsom  exempel-
vis inom IT-säkerhet. Allt detta ger stora möjligheter för oss 

“Stor erfarenhet
av att se förmågan

hos varje individ

Jonas Amdin 
Affärsområdeschef

Affärsområder IT är nytt för 2018 under vilket vi 
byggt upp en stark grupp med kompetens.

Under året stod affärsområdet
för 4% av koncernens intäkter.

Intäkter

(TSEK)

2018

INFORMATIONSTEKNIK I SIFFROR:

2017

13 987 -

EBITA 283 -

EBITA - marginal 2,0% -

!
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Vi växer med många 
nya medarbetare

DevPort består av en samling dedikerade och drivna 
ingenjörer. Bland våra medarbetare finns mängder av 
intressanta historier, lyckade vägval och viktiga milstolpar 
i karriären. Runt fikabordet träffar du landslagsspelare, 
tekniska doktorer eller en helt vanlig silversmed. 

PROUD TO BE
På DevPort är vi oerhört stolta över våra medarbetare och 
kunder som tillsammans utvecklar framtidens teknik. Vår 
yttersta ambition är att varje medarbetare ska vara Proud 
to be - känna stolthet över DevPort, våra kunder och 
kollegor. För oss som arbetsgivare är det viktigt med laganda, 
gemenskap, korta beslutsvägar, erfarenhet, entreprenör- 
skap och stabilitet. 

Ett engagerat och delegerat ledarskap är avgörande för att 
utveckla våra medarbetare och stärka våra kundrelationer. 
DevPort lägger stor vikt vid närvarande chefer och säljare. 
Våra värdeord; Gemenskap, Entreprenörskap, Kompetens 
och Trygghet ska genomsyra hela organisationen och 
det dagliga arbetet. Årets medarbetarundersökning visar 
att just ledarskapet och trivseln fick högst betyg av samt- 
liga kategorier, vilket visar på ett högt förtroende och god 
kommunikation mellan medarbetare och ledare samt en 
god social samvaro på DevPort.

MIX AV KOMPETENSER
Vår främsta styrka och viktigaste tillgång på DevPort är 
våra medarbetare. Under 2018 ökade antalet anställda med 
125 personer och antalet underkonsulter i uppdrag genom 
DevPort ökade med 79 personer. I takt med att företag-
et expanderar ökar också mångfalden och blandningen 
av kompetenser. Tillsammans arbetar erfarna och juniora 
konsulter, ekonomer, HR-partners, säljare, konsultchefer 
och andra ledare för att kunna erbjuda en bred 
kompetens- och projektleverans i vårt samarbete med bl.a. 
flera av världens främsta fordonstillverkare. 

DevPort fortsatte att under år 2018 ha en stark organisk tillväxt som kompletterades med 
tillväxt genom förvärv. Under året genomfördes två förvärv. Integreringsarbete av de förvärvade 
verksamheterna, en ökad mix av kompetenser bland medarbetare och en satsning inom 
utbildningsområdet har varit kännetecknande för det gångna året. 

76% - 24%
Av DevPorts 349 anställda är 84 kvinnor och 265 män. Andelen kvinnor 

uppgår till 24% mot männens 76%. 

På DevPort är det alltid full fart bland våra medarbetare! I bilden ovan testar ett glatt DevPort-
gäng i Linköping på att spela curling. I mittenbilden ska ett taggat gäng DevPort:are testa 
på mouintain bike. Och såklart får man inte missa den viktiga frukoststunden som gänget i 
bilden(foto: Martina Dehlin) längst ner njuter av!

GeMenskaP

Anställning
(år)

0 - 1

3 - 5

1 - 3

>5

Antal
(st)

171 49

33 9

98 28

47

349Totalt:

14

100

Procent
(%)

18 - 30år

41 - 50år

31 - 40år

51 - 60år

61 - 65år 16st

33st

45st

101st

154st

5%

9%

14%

29%

44%



Antal anställda Antal underkonsulter

Ett DevPort-gäng i Linköping som gått i mål 
efter Though Viking, bra jobbat!
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Så här många anställda 
DevPort:are har vi
per ort

245 / 70

20 / 14

Göteborg

Linköping

Stockholm/Södertälje

Av DevPorts 315 konsulter är 245st män och 70st 
kvinnor. Det motsvarar 78 respektive 22%.

I DevPorts ledningsgrupp och stab är 14st kvinnor och 
20 st män, vilket motsvarar 41% kvinnor och 59% män.

KOMPETENSUTVECKLINGSMÖJLIGHETER
DevPort har under ett flertal år bedrivit, mycket uppskatt- 
ade, interna kompetensutvecklingsprojekt inom bl.a. 
självkörande fordon för att öka kompetensen bland våra 
medarbetare.

I och med förvärvet av konsult- och utbildningsföretaget 
ACT Competence så fick DevPort ett nytt verksamhets- 
område inom utbildning som idag erbjuds externt till 
DevPorts kunder men vi fick samtidigt en unik möjlighet 
att kunna bedriva en rad olika utbildningar internt för våra 
medarbetare. Några exempel på interna utbildningar som 
ägt rum under året är en utbildning inom presentations- 
teknik, utbildning inom form och läge och utbildning 
inom SAFe. Det kanske allra viktigaste för en DevPort- 
medarbetares personliga kompetensutveckling är 
intressanta, varierande och utvecklande uppdrag. Här har 
DevPort en stor möjlighet, genom en mångfald av ram-
avtal, att kunna erbjuda detta till sina medarbetare inkl. 
möjligheten att kontinuerligt få nya erfarenheter i samband 
med nya konsultuppdrag. 

LIKA MÖJLIGHETER
Vi har en gemensam kultur och ett inkluderande 
arbetssätt i samtliga arbetsprocesser på DevPort. Alla med- 
arbetare ska behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. 

Mångfald är ett av DevPorts kvalitetsmål och ambitionen 
är att ständigt sträva mot en ökad mångfald och jämvikt 
mellan könen. DevPorts långsiktiga mål vad gäller köns- 
fördelning på företaget är att nå minst samma fördelnings- 
procent som gällande utexaminering från svenska teknis-
ka högskolor. För att uppnå målet och helst överträffa det 
så är det av yttersta vikt att bolaget på alla nivåer satsar på 
en ökad mångfald och jämvikt mellan könen. Exempel på 
detta är att under år 2018 så har DevPort fått sin första 
kvinnliga v. VD som tillsammans med VD utgör den ytter-
sta verkställande ledningen i bolaget. Vi ser också att där 
vi satsar på kvinnliga ledare så får vi också ett större antal 
sökande, till våra olika ingenjörstjänster, som är kvinnor. 
Utvecklingen av könsfördelningen på DevPort är positiv. 
Antalet kvinnliga medarbetare på DevPort ökade med 39 
personer under 2018.
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Hållbarhetsrapport
DevPorts hållbarhetsarbete grundar sig i vårt miljöledningsarbete och sträcker sig till vårt 
frivilliga CSR-engagemang i Sydafrika. Hållbarhetsrapporten för DevPort AB och dess dot-
terbolag (sida 34-37) har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. 

hållbarhetsperspektiv så är det även viktigt för oss att 
främja och arbeta för miljömässigt hållbara system. 

Ansvarsfullt företagande 
I linje med arbetet för global hållbarhet är vi genom vårt 
CSR-arbete med och stöttar organisationen Star For Life 
och skolan Windmill Park, med ca 1 900 elever, beläget 
utanför Johannesburg i Soweto, Sydafrika. Samarbetet 
inleddes under 2018.  Star for Life grundades år 2005 
och arbetar med skolprogram runt om i Afrika med 
målet att stärka elevernas självkänsla. Arbetet på skol-
orna kallas Star Program och innehåller fem delar: Jag 
siktar mot mina drömmar, AIDS fri är jag, jag bestämmer, 
jag är engagerad och jag gör det möjligt. Under tre år 
agerar DevPort sponsor till skolan Windmill Park och 
stöttar med medel såsom pengar, kunskap, material 
etc. Målet med vårt engagemang är att engagera och 
inspirera för att ge eleverna en positiv framtidstro.
 
Nära verksamhet 
På lokal nivå spelar DevPorts direkta närhet till sina 
kunder och konsulter stor roll. Vi minskar antalet resor 
inom företaget och därmed användningen av resurser 
och miljöpåverkan i det avseendet. Närheten under- 
lättar även försäljningsarbetet och mötet mellan med- 
arbetare och chef. Under året har en ökning skett i den 
direkta närheten till kunderna där vi växt våra projekt-
kontor och kunduppdrag.

OMVÄRLDSANALYS OCH SAMHÄLLSTRENDER
Några övergripande samhällstrender som påverkar vår 
verksamhet är:

- Globalisering
- Demografiska förändringar
- Förändringar i värderingar 
- Teknikutveckling såsom exempelvis digitalisering
- Klimat- och miljöförändringar
- Snabbare utvecklingsprocesser
- Ingenjörsbrist vilket är påtagligt i Sverige och på
   den marknad DevPort verkar på

Den övergripande trend som oftast har en positiv på- 
verkan på DevPort är teknikutvecklingen i världen där 
exempelvis behovet av ny teknik för att lösa klimathot 
driver på behovet av konsultkompetens hos våra kunder. 
Ingenjörsbristen i Sverige skapar också ett behov av 
teknikkonsulter hos våra kunder.

DevPorts fyra största kunder står för mer än 3/4 av bo-
lagets omsättning. Alla fyra kunderna är multinationella 
företag som verkar i en global värld. Det som påverkar 
våra kunder påverkar till viss del även DevPort. Detta 
sker på global nivå men även av regionala händelser 
som exempelvis räntehöjningar, finansiell kris och hur 
efterfrågan utvecklas. Annat som kan påverka kunderna 
är bl.a:

- Konjunkturen
- Tillgång till kapital
- Tillgång till kompetens
- Ränteläge 

DEVPORTS VERKSAMHET
I DevPorts verksamhet är hållbarhet en ständigt aktu-
ell fråga och en integrerad del i vårt arbete. Den över- 
gripande miljöambitionen är att verka för ett långsiktigt 
miljötänkande och en hållbar utveckling. Vi ska i samt- 
liga processer beakta hållbarhet, både socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt. Med ett huvudsakligt fokus på fram-
tiden arbetar vi med långsiktiga lösningar i den teknik 
vi utvecklar - programmerbar elektronik inom aktiv 
säkerhet, hybridisering och infotainment, mjukvaru- 
utveckling, konstruktion, produktionsutveckling och 
andra IT-lösningar inom fordonsbranschen.

Våra ramavtal med de främsta bolagen inom fordons-
branschen ställer höga krav på vår verksamhet. Vårt 
aktiva miljöarbete är en naturlig del i den dagliga verk-
samheten och går i linje med vårt miljöledningssystem 
ISO 14001 och kvalitetsledningssystem ISO 9001. 

HÅLLBARHET PÅ DEVPORT  
Global hållbarhet/ samhällsansvar 
En röd tråd i hållbarhetsarbetet världen över utgörs 
av FN:s 17 globala utvecklingsmål för hållbar utveck-
ling. Målen verkar för en ekonomiskt, socialt och miljö- 
mässigt hållbar utveckling. DevPorts kunder arbetar 
aktivt i linje med utvecklingsmålen och DevPort bidrar 
på olika sätt i kunduppdragen för att målen ska nås. Vi 
anser att tekniken spelar stor roll i ett miljömässigt syfte 
och det är också där vi skapar skillnad i ett långsiktigt 
perspektiv. Global hållbarhet kräver samarbete och precis 
som våra kunder har höga krav på vår verksamhet ur ett 
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MILJÖSTYRNING
I och med DevPorts miljö- och kvalitetsledningssystem 
finns ett antal styrande dokument som sätter ram- 
arna för vårt hållbarhetsarbete – vår miljöpolicy, kvalitets- 
policy, diskrimineringspolicy, korruptionspolicy, löne- 
policy och vår Code of Conduct. Samtliga policys reflekt- 
eras av FN Global Compact som grundar sig på princi-
per kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 
korruption. Inga överträdelser mot DevPorts policys har 
rapporterats under 2018.

Under miljöutredningen som skedde under året 
granskades följande delar avseende verksamhetens 
direkta miljöpåverkan: resor, lokaler, energiförbrukning, 
förbrukningsvaror, kontorsarbete, avfall och återvinning, 
kemikalier och förpackningar. Resultatet av gransk- 
ningen visade att DevPorts direkta miljöpåverkan är låg 
– vi bidrar till låg miljöpåverkan genom resurssnåla alter- 
nativ vid bland annat resor, inköp och lokaler. Vad gäller 
verksamhetens indirekta miljöpåverkan kan DevPort 
påverka miljön på kundernas produkter eller effekten av 
kundernas produkter, men det är svårt att komma med 
egna initiativ då DevPort styrs av kundens föreskrifter 
och policys. Ett utvecklingsområde som framkom av 
granskningen är att igångsätta en miljöriktig produkt- 
utveckling då det visade sig att den indirekta miljö- 
påverkan är mest betydande. 

Några exempel på vårt miljö-och hållbarhetsarbete i våra 
kundprojekt/kunduppdrag:

- Den utvecklingsinsats som krävs av fordonstillverkarna 
för att ställa om från fossila bränslen till el ger oss en stor 
möjlighet att bidra med vår kunskap - där just elektrifier-
ing är ett spetskunskapsområde på DevPort.

- Arbete med elarkitektur där nya former av data- 
kommunikation gör fordonen lättare.

- Ombyggnation av bussar från diesel till gasdrift 

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN
Det är viktigt för DevPort att tillhandhålla en sund arbets- 
miljö för våra anställda – en god arbetsmiljö bidrar till 
minskad belastning på välfärden. Det är därför viktigt för oss 
att arbeta med ständiga förbättringar avseende arbetsmiljö 
och följa upp våra sjukskrivningar och arbetsskadeärenden.

Vidare har DevPort en visselblåsarfunktion som vi aktivt 
stödjer. Avsikten med policyn är att väcka ledningens upp-
märksamhet genom att uppmuntra personal att rapport-
era oegentligheter i företaget utan risk för att bli offer eller 
diskriminerad. Oegentligheterna innefattar exempelvis 
olaga beteende, bedrägeri, missbruk av makt eller orättvis 
diskriminering. 

Som tidigare nämnt inledde DevPort under året sitt sam- 
arbete med Star For Life i Sydafrika. I samband med 
detta startade även arbetet med att identifiera och star-
ta upp diverse projekt där DevPorts medarbetare aktivt 
kan bidra till en utveckling av skolan. Exempel på projekt 
som startats upp eller identifierats är bildandet av ett skol- 
bibliotek där DevPorts medarbetare hittills har skänkt över 
400 böcker. Ett annat exempel är att bygga upp en datorsal 
på skolan. Under år 2019 planeras för att ge medarbetare 
på DevPort möjlighet att kunna hjälpa lärare och elever att 
utveckla sina IT-kunskaper. Det kommer också behövas 
hjälp med praktiska delar såsom exempelvis hantering av 
programvaror, internetuppkoppling, IT-säkerhet och fysisk 
säkerhet för att förhindra stöld.  

För att ytterligare öka engagemanget kring vårt sam- 
arbete med skolan så inledde DevPort i oktober en 
promenadutmaning för alla anställda där nittio engag-
erade medarbetare antog utmaningen. Varje person skulle 
under tre månaders tid gå minst 10 000 steg per dag. Målet 
var att nå 18 miljoner steg, det vill säga lika många steg som 
det är mellan DevPorts huvudkontor i Göteborg och skolan 
Windmill Park i Soweto. I samband med måluppfyllnaden 
skänkte DevPort datorer och annan utrustning till skolans 
administration.

En större negativ påverkan, globalt eller regionalt, för 
någon av DevPorts större kunder kan få en omedelbar 
effekt på DevPorts möjlighet att sälja sina konsult- 
tjänster. DevPort har dock ”byggt in” ett antal 
”säkerhetsventiler” i sin verksamhet som dämpar de 
negativa effekterna av att DevPorts kunder skulle 
min-ska sitt konsultbehov. Exempel på ”säkerhets- 
ventiler” är att mellan en tredjedel och en fjärdedel av 
DevPorts omsättning består av inhyrd personal (under- 
konsulter där DevPort snabbt kan minska kostnads-
massan). Ett annat exempel är att DevPort levererar 
olika typer av kompetenser till sina kunder (exempel-
vis mekanikkonstruktion, mjukvaruutveckling och 
produktionstekniker). Dessa kompetenser påverkas 
normalt inte samtidigt. Ytterligare en ”säkerhetsventil” 
är att två av DevPorts fyra största kunder verkar inom 
s.k. lätta fordon medans de övriga verkar inom s.k. 
tunga fordon. Lätta fordon och tunga fordon har 
normalt lite olika konjunkturcykler då den först- 
nämnda vänder sig relativt mycket till privat- 
konsumtionsmarknaden medans tunga fordon vänder 
sig till företagsmarknaden och offentlig sektor.

En av de största risker som DevPort kan se är att 
konjunkturen inom fordonsindustrin försämras. Flera 
fordonstillverkare har släppt relativt svaga rapporter 
under hösten. DevPorts fyra största kunder går dock 
generellt fortfarande mycket bra med försäljnings- 
rekord m.m. Vi ser dock att dessa kunder också kan 
påverkas av den allmänna konjunkturen i fordons- 
branschen.

VÅRA ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL 
I och med den verksamhet som bedrivs inom DevPort är 
medarbetarnas resor i arbetet vår största direkta miljö- 
påverkan. Åtgärder för att minska avtrycket förs kontinu-
erligt, bland annat genom införande av Skype-möten och 
ökat stöd till miljöbilar. I linje med ovan identifierade risker 
kopplat till vår verksamhet är de övergripande miljömålen 
på DevPort för år 2018-2019 att:

På kort sikt ska en större andel (första året 10%) av våra 
medarbetarbilar vara miljöklassade enligt de senaste 
definitionerna kring miljöklassade bilar. På lång sikt är 
målet att samtliga bilar ska vara miljöklassade, under 
förutsättning att våra utvalda leverantörer kan leverera 
sådana.

För att nå målet har vi utökat det ekonomiska utrymmet 
gällande tjänstebilsinköp och ger ut ett högre bidrag till 
medarbetare som väljer miljöbil. Detta kommer att ses 
över löpande så att vi kan göra det ännu mer attraktivt för 
våra medarbetare att välja en miljöbil. 

Under 2018 uppnådde vi vårt kortsiktiga mål då antalet 
miljöbilar uppgick till 11%. 

Minimera det interna resandet genom att utnyttja Skype 
eller video-länk. Planen för att nå detta är att minst hälften 
av mötena internt görs över Skype eller video-länk. 

Under år 2018 var mer än 60% av alla interna möten inom 
DevPortkoncernen över Skype eller video-länk.

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSARBETE I KUNDPROJEKT
DevPort tar ansvar för sitt miljöavtryck och baserar verk- 
samheten på etiska principer. Vår utgångspunkt i miljö- 
arbetet är att skapa ett mer hållbart samhälle med hjälp 
av teknik inom fordonsindustrin som ska  minska miljö- 
påverkan och bidra till sparsam och effektiv användning 
av resurser. En viktig fråga för DevPort är att informera 
och utbilda medarbetarna gällande miljövänlig produkt- 
utveckling. Våra medarbetare arbetar i stor utsträckning som 
konsulter och har exempelvis i sitt dagliga konstruktions- 
arbete strikta krav på sig att hålla en låg miljöpåverkan. 
Samtliga medarbetare genomgår vid anställning en oblig-
atorisk miljöutbildning som syftar till att beskriva DevPorts 
miljöledningsarbete, informera om DevPorts miljöpolicy, 
miljömål och betydande miljöfaktorer för DevPort.
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Stark utveckling
under 2018

den verksamhet som bedrivs inom affärsområdet 
Inbyggda system. 

I februari genomfördes också en extra bolagsstämma där 
Göran Kroon valdes som ny styrelseordförande. 

I april förvärvade DevPort 100% av aktierna i konsult- och ut-
bildningsföretaget ACT Competence AB. 

I maj tecknade DevPort ramavtal med ett större inter- 
nationellt bolag inom fordonsindustrin rörande konsult- 
tjänster inom bl.a. produktutveckling, produktions- 
utveckling, inbyggda system och IT. Det finns inga 
garanterade ordervärden angivet i ramavtalet men DevPort 
bedömer det årliga ordervärdet till mellan 35 – 70 miljoner 
kronor för de närmaste åren.

DevPort blev under kvartal 2 nominerad, av SvD Börsplus, 
till årets bästa börsnotering 2017 inom kategorin ”Kvalité”. 
Den 4 juni 2018 deltog DevPort vid prisutdelningen och 
erhöll en hedrande tredje plats. 

I september beslutade en extra bolagsstämma i DevPort 
att bolaget skulle genomföra en Fondemission 1:1. En fonde-
mission innebär att för varje gammal aktie erhålls en extra 
aktie av det aktieslag man har (A- eller B-aktier), samtidigt 
som aktiekapitalet i DevPort AB ökas från 1 228 433 SEK 
till 2 456 866 SEK. Den 11 oktober 2018 genomfördes ovan 
beskrivna Fondemission i bolaget. Samma dag anpassades 
DevPorts aktiekurs för det nya antalet aktier. Syftet med 
beslutad fondemission var att öka antalet tillgängliga aktier 
och därmed öka förutsättningarna för en mer aktiv handel 
samt ökad likviditet i DevPorts aktie.

FRAMTIDSUTSIKTER
Framtidsutsikterna för DevPorts tjänster ser fortsatt 
mycket bra ut med en god efterfrågan av konsulttjänster  
inom fordonsindustrin men också inom övrig industri.

DevPorts satsningar inom nya områden, som efterfrågas 
av DevPorts kunder, beräknas också ge en positiv effekt på 
bolaget framöver. 

Bristen på ingenjörer och kundernas ökade behov av 
ingenjörskompetens gör att den långsiktiga efterfrågan 
av DevPorts tjänster kommer bestå under överskådlig tid. 
Det som skulle kunna påverka efterfrågan av DevPorts 
tjänster negativt är exempelvis en global eller lokal finansiell 
kris som sprider sig till DevPorts kunder.

RESULTATDISPOSITION
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande tilläggsupplysningar och boksluts- 
kommentarer.

Förslag till disposition av bolagets vinst (belopp i kr):

Till bolagsstämmans förfogande står:

Överkursfond 31 456 908

Balanserad vinst 21 470 093

Årets resultat 17 635 748

70 562 749

Styrelsen föreslår att av till förfogande stående vinst- 
medel om 70 562 749 SEK dela ut 0,75 SEK / aktie i ordinarie 
utdelning.

Utdelning 7 558 097

Balanseras i ny räkning 63 004 653

70 562 749

KONCERNEN – ÖVERGRIPANDE
DevPorts affärsidé är att:
”Erbjuda utvecklingsintensiva företag produkt- och produkt- 
ionsutvecklingstjänster för optimering av kvalitet, tid och 
kostnad för DevPorts kunder”.

DevPorts vision är att bli det ledande produktutvecklings-
bolaget i Sverige till utvecklingsintensiv industri genom att 
kombinera det lilla företagets känsla med det stora företag-
ets möjligheter.

DevPortkoncernen bedriver verksamhet såsom bland 
annat mekanikkonstruktion, produktionsteknik, elektron-
ikutveckling, IT, innovation, utveckling, design, prototyp-
byggnation och utbildning med i huvudsak utvecklings- 
intensiva företag som kunder.  Verksamheten omfattar 
utvecklingsarbete inom koncernens fyraaffärsområden: 
Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda 
system och IT.

Uppdragen omfattas dels av projekt som bedrivs i DevPorts 
egna moderna lokaler, oftast i s.k. satellitverksamhet, dels av 
att bistå kunderna med kvalificerade ingenjörer som ingår 
i kundens egna projektteam. DevPort är ett av få svenska 
utvecklings- och teknikkonsultbolag med en stark position 
inom svensk fordonsindustri. DevPort har ramavtal med 
de flesta större tillverkare och underleverantörer med så 
kallade Preferred Supplier status av konsulttjänster.

DevPort har idag kontor på fyra orter i Sverige: Göteborg, 
Stockholm, Linköping och Södertälje.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
I februari startade DevPort upp ett nytt affärsområde inom 
IT. Den nya IT-verksamheten kompletterar bland annat 

DevPort tecknade förnyat ramavtal med CEVT (ingår i 
Geely-koncernen). 

I slutet på september månad utsågs Charlotta Dehn till 
ny v.VD i DevPort och DevPorts koncernledning förstärk-
tes också med Christian Sjöberg som tillträde rollen som 
försäljningschef. 

I december förvärvade DevPort AB 100% av aktierna i 
teknikkonsultbolaget ADIGA AB. ADIGA sysselsätter ca 
85 personer varav 30 stycken är anställda i bolaget och 55  
stycken går som underkonsulter. 

I december meddelade styrelsen i DevPort att man beslut-
at om att undersöka möjligheterna att byta noteringslista 
från Nasdaq First North Premier till Nasdaqs huvudlista, 
Small Cap. 

I december gick också Nordea Småbolagsfonder in som 
ny stor ägare. De förvärvade sammanlagt 500 000 B-aktier, 
vilket motsvarade 5,1% av kapitalet och fonden blev därmed 
DevPorts femte största ägare. 

Lånet om 5 MSEK som upptogs i samband med förvärvet 
av DevPort ACT Competence AB har betalats av per den 31 
december 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
UTGÅNG
Innan förvärvet av ADIGA AB ägde bolaget 66% av 
aktierna i dotterbolaget KVA Control System AB, vilket är 
ett bolag som bedriver teknisk konsultverksamhet inom 
produktutveckling för fordonsindustrin. Den 31 januari 2019 
genomfördes ett förvärv av de återstående 34 procenten 
av aktierna i KVA Control System AB. ADIGA äger således 
samtliga aktier i KVA Control System AB. Tillträdet av 
aktierna skedde med retroaktivt tillträde per den 31 
december 2018.

Styrelsen och Verkställande direktören för DevPort AB (publ), organisationsnummer 556752-
3369, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2018.

det lilla företagets 
känsla med det
stora företagets 
möjligheter
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BOLAGETS FEM STÖRSTA AKTIEÄGARE PER DEN 2018-12-31

AKTIEDATA

*Samtliga aktier är omräknade med hänshyn till genomförd fondemission 1:1

DevPort-aktien

jan sepmar novmaj jul

20

60

40

SEK

DevPort-aktien First North Industrials PI

A-Aktier B-Aktier Antal aktier Andel kapital Andel röster

1 SEBI Holding AB 240 000 2 108 400 2 348 400 23,3% 36,8%

2 Robur fonder Microcap 960 000 960 000 9,5% 7,8%

3 Per Rodert privat och närstående 700 000 700 000 6,9% 5,7%

4 Nils Malmros privat och gnm bolag 700 000 700 000 6,9% 5,7%

5 Nordea Småbolagsfonder Norden 500 000 500 000 5,0% 4,1%

Totalt fem största aktieägare 240 000 4 968 400 5 208 400 51,7% 60,2%

Övriga aktieägare  4 869 062 4 869 062 48,3% 39,8%

Totalt 240 000 9 837 462 10 077 462 100,0% 100,0%

2018 2017 2016 2015 2014

Antal aktier vid periodens slut 10 077 462 4 913 731 109 533 109 533 109 533

Genomsnittligt antal aktier 9 848 295 4 425 688 109 533 109 533 109 533

Vinst per aktie före och efter utspädning *) 2,32 1,68 1,22 0,13 0,54

Eget kapital/aktie SEK 8,02 9,84 3,19 2,10 1,99

AKTIEN
Vid periodens slut uppgick det totala antalet stamaktier i 
Bolaget till 10 077 462 varav antal A-aktier med 10 röster per 
aktie uppgick till 240 000. Övriga aktier har en (1) röst per 
aktie, alla med ett kvotvärde på 0,25 kronor. Bolaget innehar 
vid samma tidpunkt inga egna aktier.

KURSUTVECKLING OCH BÖRSVÄRDE
Vid årets utgång handlades DevPort-aktien till kursen 36,40 kronor, vilket är en ökning med 
95% sedan första handelsdagen 2018 då aktiekursen var 18,70 kronor, se graf nedan över 
kursutvecklingen 2018.

Börsvärdet den 30 december 2018 uppgick till 358 Mkr.

KURSUTVECKLING UNDER ÅR 2018

Under verksamhetsåret genomfördes en fondemission 1:1. 
Efter genomförd fondemission dubblerades antalet aktier, 
vilket innebar att priset per aktie justerades i motsvarande 
grad nedåt d.v.s. halverades. Aktiekapitalet dubblerades 
samtidigt.

DevPort-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier sedan 7 december 2017. Kortnamnet är 
DEVP och ISIN-kod SE0010546622. Vid utgången av år 2018 uppgick antalet aktieägare i DevPort 
till 1 908.
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Information till kapitalmarknaden

DevPort strävar efter att ge alla intressenter en så 
rättvisande bild av DevPortkoncernens verksamhet 
och finansiella resultat som möjligt. Till ägare och aktie- 
marknaden är målsättningen att tillhandahålla information 
som stöttar aktörerna i arbetet med att värdera DevPorts 
verksamhet.

AKTIVITETER 2018
DevPort har deltagit och presenterat Bolaget på olika typer 
av investerareträffar och analytikerträffar såsom exempelvis 
Avanzas börsdag, ProHearing och möte med Aktiespararna.
DevPort blev nominerade till priset ”Bästa börsnotering 
inom kategorin Kvalité” och fick i juni månad mottaga 
utmärkelsen tredje bästa börsnotering av Svenska 
Dagbladet Näringsliv / Börsplus.

att den person som agerar som informatör finns tillgänglig 
på begäran. Kommunikationen från bolaget ska vara på 
svenska eller engelska vid behov.

Informationspolicyn omfattar all extern kommunikation, 
inkluderande såväl hemsida, pressmeddelanden och 
finansiella rapporter som muntlig information vid möten/
samtal med analytiker och investerare, intervjuer med 
media etc.

FINANSIELLA MÅL
DevPorts finansiella mål är att över en konjunkturcykel 
uppnå en rörelsemarginal om mellan 8-10% och att 
soliditeten ej skall understiga 30%.

DevPort har också ett långsiktigt tillväxtmål om att;  
Omsätta över 1 miljard SEK med god lönsamhet inom 3-5 
år räknat från år 2019 under förutsättning att inga allvarliga 
störningar sker i konjunkturen.

IR-POLICY
DevPort AB (”Bolaget”) är ett publikt bolag vars aktier 
handlas på Nasdaq First North Stockholm (”Handels- 
platsen”). Bolaget ska följa de regler som gäller på 
Handelsplatsen, samt övriga tillämpliga lagar och för- 
ordningar som gäller publika aktiebolag i Sverige. 
Denna informationspolicy syftar till att säkerställa en god 
kvalité på såväl intern som extern information såväl att 
lagar, regler och avtal efterföljs. Bolagets policy för kommu-
nikation och information är utformad för att säkerställa att 
Bolaget har en god kvalitet i dessa avseenden. Policyn berör 
alla anställda i Bolaget och kan sammanfattas enligt 
följande: Bolagets kommunikation ska vara korrekt och 
tydlig. Det ska vara lätt att hitta och erhålla information 
för anställda internt, externa intressenter samt för övriga 
berörda parter. Kvalitativ information, som aldrig får vara 
tvetydig eller vilseledande, skall vara en riktlinje för Bolaget. 
Oriktiga uppgifter får aldrig kommuniceras. Svårigheter 
och problem ska vara ordentligt belysta tillsammans med 
de åtgärder som vidtagits för att lösa dem. Det är viktigt 

UTDELNINGSPOLICY OCH FÖRESLAGEN UTDELNING
Utdelningen till DevPorts aktieägare skall anpassas till 
resultatutveckling, finansiell ställning och framtida 
utvecklingsmöjligheter. Riktlinjen är att dela ut-
mellan 25 – 50% av årets vinst efter schablonskatt 
under förutsättning att soliditetsmålet uppnås. Dessutom 
kommer hänsyn tas till ev. företagsförvärv eller andra 
marknads- eller tekniksatsningar som styrelsen bedömer 
kan ha en bättre påverkan på Bolagets utveckling.

Utdelningen för år 2018 föreslås bli 0,75 kronor per aktie 
vilket motsvarar ca 33% av årets vinst efter schablonskatt.
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AKTIEÄGARE
DevPort:s aktie noterades på Nasdaqs lista First North 
Premier, Stockholm den 7 december 2017. Aktie- 
kapitalet i DevPort uppgick per 31/12 2018 till 2 519 365,5 SEK 
(Totalt 10 077 462 aktier med ett kvotvärde på 0,25 SEK) 
fördelat på 240 000 A-aktier med 10 röster per aktie 
samt 9 837 462 B-aktier med 1 röst per aktie. Antalet 
aktieägare uppgick 2018-12-31 till cirka 2 000 st. För ytterligare 
information om DevPorts aktie och ägarstruktur, se 
avsnittet Kapitalmarknad. 

BOLAGSSTÄMMA OCH ÅRSSTÄMMA
Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen bolagets 
högsta beslutande organ. Vid bolagets ordinarie bolags- 
stämma, årsstämman, fastställs resultat- och balans- 
räkningar, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer, 
fastställs arvoden samt behandlas andra lagstadgade eller 
av Bolagskoden föreskrivna ärenden. På stämman finns 
tillfälle för aktieägare att ställa frågor till styrelse, ledning 
och revisorer.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA / ÅRSSTÄMMA 2018
2018 års ordinarie bolagsstämma hölls den 14 maj 2018 i 
Göteborg på Bolagets huvudkontor. Vid stämman var cirka 
64 procent av rösterna representerade. Till ordförande för 
stämman valdes Göran Kroon. Styrelsen bemyndigades vid 
årsstämman att: 

Längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller 
flera tillfällen – besluta om nyemission av aktier av serie B. 
Sådana emissioner (i) skall kunna ske med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, (ii) får inte medföra att Bolagets 
aktiekapital ökar med mer än 10 % av befintliga aktier, samt 
(iii) skall kunna ske med sådana bestämmelser som avses i 
13 kap. 5 § första stycket 6:e punkten aktiebolagslagen. 

ALLMÄNT
DevPort AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i 
Göteborg, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen ligger 
den svenska Aktiebolagsslagen , bolagsordningen, de för-
pliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq, First 
North Premier, Stockholm, Svensk kod för Bolagsstyrning 
samt övriga tillämpliga lagar och regler. Bolagsstyrning 
omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett 
effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett 
bolag, i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det 
investerade kapitalet. Bolagsstyrningen i Sverige har 
traditionellt reglerats genom lagstiftning. Därtill har 
näringslivets självregleringsorgan fortlöpande presenterat 
olika bestämmelser avseende bolagsstyrning. En utförlig 
information om Svensk kod för bolagsstyrning (Bolag-
skoden) finns på webbplatsen www.bolagsstyrning.se. 
DevPort eftersträvar en hög standard genom tydlighet 
och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. 
Styrning, ledning och kontroll av DevPort fördelas mellan 
aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande 
direktören samt revisorer i enlighet med svensk aktie- 
bolagslag och bolagsordning. Genom ökad öppenhet och 
transparens ges en god insyn i bolagets verksamhet, vilket 
bidrar till effektiv styrning. 

DEVPORT:S TILLÄMPNING AV BOLAGSKODEN
DevPort tillämpar sedan 1 juli 2017 Svensk kod för 
bolagsstyrning. DevPort följer koden med följande undan-
tag: Någon separat ersättningskommitté eller revisions- 
kommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas 
av styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verk-
ställande direktör. Detta med motiveringen att styrelsen 
bedömt att verksamhetens art samt styrelsens kompetens- 
mässiga sammansättning gör att detta arbetssätt bäst 
främjar bolagets verksamhet och aktieägarnas intressen.

Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska Aktiebolagslagen, bolagsordningen, de 
förpliktelser som följer med att vara noterad vid Nasdaq First North Stockholm, svensk kod för 
Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler.

Bolagsstyrningsrapport
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Skälet till möjligheten att besluta om nyemission, med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge flexi-
bilitet vid förvärvsdiskussioner. Möjligheten att använda 
aktier som betalningsmedel kan både öka möjligheten till 
ett förvärv samt bidraga till att bibehålla en stark finansiell 
ställning. 

Verkställande direktören, eller den som verkställande 
direktören utser, bemyndigas att vidtaga de smärre 
ändringar i beslutet som kan visa sig erforder- 
liga i samband med registreringen av beslutet hos 
Bolagsverket.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2018
Vid extra bolagsstämma 2018-09-18 beslutades det att öka 
bolagets aktiekapital med 1 228 433 kronor genom fonde-
mission av 120 000 nya aktier av serie A och 4 793 731 nya 
aktier av serie B och på följande villkor i övrigt:

1) Aktiekapitalet ska ökas genom att tillföras 1 228 433 kronor 
från fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen 
per den 31 december 2017. 

2) Vid beräkningen av utrymmet för det belopp som 
aktiekapitalet sålunda ska ökas med har beaktas att det 
inte skett några ändringar i det bundna egna kapitalet eller 
värdeöverföringar efter balansdagen.

3) Innehavare av aktier av serie A har rätt till 1 ny aktie av 
serie A för varje befintlig aktie av serie A och innehavare 
av aktier av serie B har rätt till 1 ny aktie av serie B för varje 
befintlig aktier av serie B.

4) Fondaktierna ger rätt till utdelning från och med det 
första utdelningsbeslutet som fattas efter emissions- 
beslutet. 

5) Det godkändes att handlingar enligt aktiebolagslagen 12 
kap. 7 § inte framtagits eller tillhandahållits inför beslutet. 

6) Den verkställande direktören, eller den som den verkställ- 
ande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre 
ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband 
med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

VALBEREDNING
Valberedningen består av företagets tre största aktieägare 
(exkl företagets verkställande direktör) som accepterat 
att ingå i valberedningen per den 31/12 varje år. Styrelsens 
ordförande, skall kontakta valberedningen, i syfte att till 
bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande 
och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode 
uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt 
eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode 
till revisor, beslut om principer för utseende av valbered-
ning samt ordförande vid årsstämma. I valberedningen 

skall styrelsens ordförande vara ordförande i valbered- 
ningen om denne representerar huvudägaren. Bolaget 
avviker således från Kodens regler avseende valberedning. 
I den mån oenighet råder i valberedningen så är det val-
beredningens ordförande, om han kan samla en majoritet 
i antal röster som har utslagsröst. Samtliga aktieägare har 
beretts möjlighet att vända sig till valberedningen med 
förslag på exempelvis styrelseledamöter för vidare utvärder-
ing inom ramen för valberedningens arbete. Som under-
lag för sin utvärdering av styrelsens sammansättning har 
valberedningen haft tillgång till den utvärdering styrelsen 
genomfört samt även haft möjlighet att träffa styrelsens 
ledamöter individuellt. Baserat på denna utvärdering samt 
möjligheten att beakta förslag på nya styrelseledamöter 
arbetar valberedningen fram ett förslag till ny styrelse 
som lämnas i samband med kallelsen till den kommande 
årsstämman. På  årsstämman redogör valberedningen 
för sitt arbete. Revisor utses av årsstämman varje år. Vid 
revisorsval biträder revisionsutskottet (som utgörs av hela 
styrelsen med undantag av den verkställande direktören) 
valberedningen vid framtagandet av förslag. Nuvarande 
revisor Jesper Ahlkvist, Mazars SET Revisionsbyrå AB valdes 
till revisor av ordinarie bolagsstämma år 2018.

STYRELSEN

STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER
Styrelsen beslutar på konstituerande styrelsemöte om 
arbetsordning och arbetsformer för styrelsen, de andra 
organ som styrelsen eventuellt inrättar samt för verk-
ställande direktören. Samt ramarna för den ekonomiska 
rapporteringen, instruktioner och policys som reglerar 
uppgifter och befogenheter. 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst 3 och 
högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter. Styrelsens 
sammansättning med ledamöter som har olika bakgrund 
och bred sammanlagd erfarenhet gör att styrelsens medle-
mmar tillsammans har den kunskap som krävs för styrelse- 
arbetet inkluderande frågeställningar avseende strategi, 
företagsledning och strukturaffärer. Det gör också att led-
ningen har god hjälp av styrelsemedlemmar individuellt 
i kontakten med viktiga kunder och i frågor som politik, 
ekonomi, redovisning, finanser, juridik etc. Ledamöternas 
ålder, huvudsakliga utbildning, arbetslivserfarenhet, väsent-
liga uppdrag, invalsår samt innehav i aktieinnehav i DevPort 
AB framgår av Bolagets hemsida.

STYRELSENS ARBETSFÖRDELNING
Styrelsen har valt att som helhet, med undantag för 
bolagets verkställande direktör, utgöra bolagets ersättnings- 
kommitté samt revisionskommitté.

STYRELSENS ORDFÖRANDE
Styrelsens ordförande ansvarar för att leda styrelsens 
arbete samt för att styrelsen fullgör sina åtaganden i 
enlighet med Aktiebolagslagen och styrelsens arbetsord-
ning. Ordförande skall genom fortlöpande kontakter med 
verkställande direktören följa bolagets utveckling samt 
säkerställa att styrelsen får ta del av den information som 
krävs för att styrelsen skall kunna fullfölja sitt åtagande. 
Styrelsens ordförande skall också företräda bolaget i ägar-
frågor. Göran Kroon har varit styrelsens ordförande sedan 
februari 2018.

ARVODERING AV STYRELSEN
Styrelsens arvode bestämdes av ordinarie bolagsstämma 
2018 att uppgå till totalt 480 000 SEK. Av det totala arvodet 
avser 240 000 SEK arvode till styrelsens ordförande. Sedan 
tidigare beslut har styrelsen ledamöter möjligheten att få 
ersättning för arbete utanför styrelsen ordinarie arbete i 
skälig omfattning.  

STYRELSENS ARBETE UNDER 2018
Under 2018 har styrelsen hållit 15 protokollförda möten. De 
protokoll som skrivs från dessa möten är beslutsprotokoll 
och förs av bolagets verkställande direktör eller v. verkstäl-
lande direktör. Styrelsens ordinarie möten bereds av styrel-
sens ordförande tillsammans med bolagets verkställande 
direktör. Inför varje styrelsemöte erhåller styrelsen ett skrift-
ligt material som underlag för de diskussioner och beslut 

som kommer att tas upp. I samband med vissa styrelse-
möten deltar någon representant från bolagsledningen 
för att redogöra för frågor inom sina respektive områden. 
Vid varje ordinarie styrelsemöte ges en uppdatering av 
affärsläget, marknad, konkurrenssituation samt finansiell 
uppföljning. Under året har även frågor avseende organisa-
tion, kompetensbehov, konjunkturutveckling och förvärvs-
frågor behandlats. Dessutom har styrelsen under året även 
hållit ett heldagsseminarium som behandlade strategi-
frågor och fördjupningar inom vissa marknadsområden. 
Löpande varje månad får styrelsen en VD-rapport. I denna 
rapport behandlas marknad, verksamhet samt finansiell 
utveckling. Dessa rapporter sammanställs av verkstäl-
lande direktören och ekonomichefen. Bolagets revisor och 
styrelsen har fått tillfälle att diskutera verksamheten,  redo-
visningar och revisionsarbetet. 

De frågeställningar som behandlats i styrelsen inkluder-
ar villkor och incitamentsfrågor för ledande befattnings- 
havare samt en utvärdering av verkställande direktörens 
prestation under året samt fastställande av kompensations- 
paket för verkställande direktören. Samtliga styrelseprotokoll 
e-signeras av alla närvarande styrelseledamöter.

REVISIONSUTSKOTT
Revisionsutskottet bestod under 2018 av hela styrelsen med 
undantag av bolagets VD. Ordförande i revisionsutskottet 
är styrelsen ordförande Göran Kroon. Revisionsutskottet 

Göran Kroon

Per Rodert

Hasse Johansson

Lennart Joersjö

14

15

13

5

Nils Malmros

Sören Brekell

Viktor Öwall

Emelie Kroon, suppleant

15

13

14

1

Antal Möten:Ledamöter:
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tar löpande upp ärenden i de fall behov föreligger. 
Revisionsutskottet har även träffat bolagets revisor. 
Frågeställningar som har behandlats under 2018 
innefattar riskanalys, intern finansiell rapportering, 
genomgång av utfallet av den bolagsstämmovalda 
revisorns granskning av verksamheten, nedskrivnings- 
test samt frågor relaterade till intern kontroll.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsen utvärderar, i enlighet med vad som fastställts 
i styrelsens arbetsordning, fortlöpande sitt arbete 
genom öppna diskussioner i styrelsen samt genom en 
årlig styrelseutvärdering av valberedningen. Valbered-
ningen har även beretts möjligheter att ha möten 
enskilda styrelseledamöter för att därigenom kunna 
ställa frågor om hur styrelsens arbete fungerar.

REVISOR
Bolagets revisor, Jesper Ahlkvist, omvaldes på ordina-
rie bolagsstämma 2018. Revisorn valdes för tiden till 
slutet av nästa ordinarie bolagsstämma 2019. Under 
året har bolagets revisor utöver att revidera bolag-

effektiv hantering av de risker som verksamheten utsätts 
för. Styrelsen uppdaterar och fastställer årligen bland annat 
styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och attestordning. 
Därutöver har DevPort exempelvis en informationspolicy, 
krisplan och Code of Conduct. De policys och övriga styr-
dokument som DevPort har, bedöms skapa grunden för 
god intern kontroll. Interna styrinstrument för att säker-
ställa god kvalitet på den finansiella rapporteringen utgörs 
av koncernens rutiner för redovisning samt den fastlagda 
attestinstruktionen. Styrelsens uppgift är bland annat att 
fortlöpande följa upp efterlevnaden av de övergripande 
policys och övriga styrdokument som finns samt 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och 
resultat. DevPort har en decentraliserad organisations- 
modell där varje affärsområde har stor självständighet men 
där viktiga beslut fattas i samråd med DevPorts verkställande 
direktör. I koncernen finns en attestordning som klart reglerar 
vilka befogenheter som finns på varje nivå i organisationen. I 
attestordningen regleras exempelvis avgivande av fast- 
prisofferter, inköp, investeringar, lönehantering och 
rabatteringar.  

RISKINVENTERING / RISKREGISTER
Målsättningen med DevPorts riskinventering är att säker-
ställa att DevPorts verksamhet bedrivs i linje med den risk-
nivå som styrelse och ledning beslutat. Bolagets styrelse och 
högsta ledning ansvarar för att riktlinjer för riskhanteringen 
finns och att de efterlevs. DevPort gör löpande analyser 
av de risker som kan påverka riktigheten i den finansiella 
information som bolaget lämnar externt. Därvidlag iden-
tifierades ett antal resultat- och balansräkningsposter där 
risken för eventuella väsentliga fel är högre än för andra 
poster. Exempel på detta är avräkning av intäktsföring 
av projektåtaganden och eventuella fastprisprojekt där 
särskild vikt läggs på att säkerställa god intern kontroll 
avseende intäktsavräkning. Dock kan konstateras att 
DevPort i nuläget ej utför fastprisuppdrag på det sätt 
som menas med fastprisprojekt utan större projekt utförs 
genom så kallade ”gater” där avstämning med kunder 
sker vart 4–6 vecka varvid riskerna är mycket små för 
avvikelser. Ett annat exempel är hanteringen av under- 
konsulter. Under året har samtliga affärsområden genom-
fört en självutvärdering avseende den interna kontrollen. 
Även Koncernens ekonomichef genomför löpande kontroll 
av ekonomirutiner för hantering av underkonsulter. Resultat- 
en av dessa genomgångar sammanställs och analyseras. 
Utifrån denna genomgång fastställs ett handlingsplan för 
att förbättra den interna kontrollen.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Information om DevPorts styrande dokument som policys, 
riktlinjer och rutiner lämnas till berörda personer. Väsentli-
ga policys och riktlinjer uppdateras vid behov, dock minst 
årligen, och kommuniceras till berörda medarbetare. 

ets räkenskaper även översiktligt granskat boksluts- 
arbetet löpande. För uppgift om ersättning till 
revisorer hänvisas till not 10 i denna årsredovisning.

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA
RAPPORTERINGEN
Den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen bygger på den kontrollmiljö som 
styrelse och bolagsledning fastlagt. Med kontroll- 
miljö avses bland annat de värderingar och den 
kultur som finns inom DevPort men även 
organisationsstruktur, ansvar och befogenheter 
som definierats och kommunicerats till alla 
berörda inom företaget. Därtill ingår även fråge- 
ställningar såsom kompetens och erfarenhet hos 
anställda och en rad styrande dokument såsom 
policys och handböcker.

KONTROLLMILJÖ
Styrelsen i DevPort har en fastlagd arbetsordning som 
fastställs årligen vid det konstituerande styrelsemötet 
som ligger till grund för styrelsens arbete och för en 

Frågeställningar avseende den finansiella rapporteringen 
diskuteras också i samband med möten där koncernens 
ekonomipersonal träffas. För extern kommunikation följer 
DevPort de olika fastlagda policys.

UPPFÖLJNING
Inom DevPort framtas månatligen en fullständig 
resultat- och balansräkning samt utvalda nyckeltal på grupp- 
samt segmentsnivå. Därtill följs olika relevanta nyckel- 
tal samt likviditeten upp veckovis. Varje månad sker en 
konsolidering av hela koncernen, där utfall följs upp mot 
budget. Utöver den rena finansiella uppföljningen sker 
även en uppföljning av den interna kontrollen samt en risk- 
inventering. Styrelsen erhåller månadsvis en uppdatering
 av det finansiella utfallet.

INFORMATIONSGIVNING TILL AKTIE-MARKNADEN
DevPort ger, i enlighet med de åtaganden som följer 
av DevPorts notering på Nasdaq First North Premier på 
aktiemarknaden, information om koncernens finans- 
iella ställning och utveckling. Informationen lämnas i 
form av delårsrapporter och årsredovisning som public-
eras på svenska. Utöver den rena finansiella informationen  
lämnar DevPort även pressmeddelanden om nyheter och 
händelser samt ger presentationer för aktieägare, finans- 
analytiker och investerare såväl i Sverige som utomlands. 
Den information som offentliggörs publiceras även på 
bolagets hemsida, www.devport.se.

UTTALANDE
Mot bakgrund av processer och struktur i enlighet med 
ovan, har styrelsen inte bedömt det som ändamålsenligt att 
etablera en särskild granskningsfunktion – internrevision.
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Risker och 
osäkerhetsfaktorer

EFTERFRÅGAN OCH KONJUNKTUR
Bolagets tjänster är konjunkturberoende och efterfrågan 
på DevPorts tjänster kan skifta i olika konjunkturlägen. En 
svagare konjunkturutveckling kan således påverka 
framtidsutsikterna för Bolaget med kort varsel, och ha en 
negativ inverkan på verksamheten, den finansiella ställ- 
ningen och Bolagets lönsamhet i framtiden. DevPort har 
som mål att en tredjedel av omsättningen skall utgöras 
av underkonsultaffären och detta möjliggör en snabbare 
omställning vid lägre efterfrågan. 

DEBITERINGSGRAD OCH TIMARVODEN
En faktor som har betydande inverkan på DevPorts netto- 
resultat är timarvodet på Bolagets konsulttjänster och 
debiteringsgraden hos Bolagets konsulter. För den del av 
försäljningen som är knuten till kunder med ramavtal är 
eventuella prisförändringar beroende av omförhandling-
ar av dessa ramavtal. Bolagets resultat är beroende av för- 
säljningen av konsulttimmar varför det är av stor vikt att upp- 
rätthålla både en god debiteringsgrad samt timarvoden. En 
minskad debiteringsgrad och generellt lägre timarvoden 
kan leda till negativa effekter på Bolagets omsättning, 
resultat och finansiella ställning.

intensiva kunder (till exempel inom försvarsindustrin och 
telekom). De två största kunderna representerar 58% 
av omsättningen under 2018 (år 2017 var motsvarande 
siffra 60%), vilket medför att visst kundberoende föreligger. 
Detta till trots ska dessa (Volvo Cars och Scania) inte ses 
enbart som ett kunduppdrag utan utvecklingsarbetet 
sker på många olika avdelningar och olika projekt inom 
dessa bolag. Skulle DevPort få ett tappat förtroende eller 
förlora sin ställning som ”Preferred Partner/Supplier” hos 
dessa kunder skulle det få en betydande negativ effekt på 
Bolagets omsättning och resultat.

KONTRAKTS- OCH AVTALSVILLKOR
I samband med erhållande av uppdragsavtal tar DevPort 
ett ansvar för att genomföra ett, utifrån vissa villkor och 
förutsättningar, definierat uppdrag. I händelse av att 
sådana åtaganden inte uppfylls eller om Bolaget eller dess 
anställda grovt åsidosätter vad som följer av avtalen kan 
Bolaget utsättas för betydande, och i extrema fall 
skadeståndsanspråk, vilket skulle kunna påverka Bolaget 
negativt.

av omsättningen 
representeras av de 
två största kunderna.

BRANSCH- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och 
osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av 
relativ hög exponering mot fordonsindustrin. Dock är kund- 
kategorierna så varierande, dels mot tunga respektive lätta 
fordon som har olika konjunkturcykler, dels en bra sprid-
ning av olika typer av tjänster som till exempel mekanik 
och inbyggda system som reducerar riskerna. En större 
ekonomisk konjunkturnedgång och störningar på världens 
finansmarknader kan ha en negativ effekt på efterfrågan 
av koncernens tjänster. Dock så behöver fordonsindustrin 
fortsätta utveckla sina produkter även under lågkonjunktur 
även om prispressen blir större vid sådana händelser.

KONKURRENS
DevPort konkurrerar med såväl stora multinationella konsult- 
bolag som mindre regionala företag när det gäller att 
erbjuda konsulttjänster. Konkurrens kan medföra för- 
sämrad omsättning eller lägre marginaler för DevPort. 
Det kan även innebära att DevPort förlorar affärstillfällen, 
tvingas prissätta sina uppdrag till mindre fördelaktiga 
villkor eller på annat sätt ha negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och lönsamhet i framtiden. 

FÖRMÅGA ATT HANTERA TILLVÄXT
DevPort har under de senaste åren uppvisat en god tillväxt 
och har som ambition att fortsätta växa, vilket medför ett 
antal risker som delvis är svåra att förutse. Tillväxt kan med-
föra att såväl verksamhetens komplexitet som ledningens 
ansvar ökar, vilket ökar bördan på Bolagets ledning och 
operativa resurser. Detta kan i sin tur leda till organisatoris-
ka problem såsom svårigheter att rekrytera kompetent 
personal och anlita samarbetsparners med tillräcklig  
branscherfarenhet. Vidare kan befintliga lokaler och befintli-
ga kontroll-, styr-, ekonomi-, redovisnings- och informations- 
system och andra tekniska lösningar komma att visa sig 
otillräckliga för en fortsatt tillväxt och ytterligare invester-
ingar inom dessa områden kan därför bli nödvändiga. 
Sådana investeringar kan komma att kräva aktieägare eller 
finansiärers deltagande. Skulle DevPort vara oförmöget att 
kontrollera eller tillgodose en fortsatt tillväxt, och de inves-
teringar det kan kräva, på ett effektivt sätt kan det komma 
att få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

KUNDER
Bolaget utför tjänster mot ett fåtal större fordonskunder, 
i huvudsak i Sverige samt ett antal andra utvecklings- 
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FÖRSENINGAR OCH SENARELÄGGNINGAR AV
UTVECKLINGSPROJEKT
Det finns en risk att förseningar i planerade och pågående 
utvecklingsprojekt uppstår vilket kan ha en negativ effekt 
på Bolagets kassaflöden, intäkter och rörelsemarginaler. 
Förseningar kan äga rum både för projektåtaganden och 
projekt som bedrivs hos kunden. 

MEDARBETARE OCH REKRYTERING
DevPorts viktigaste tillgång är medarbetarna. Bolaget är 
därmed beroende av att kunna behålla, utveckla samt 
rekrytera kvalificerade medarbetare inklusive lednings- 
personer. Det är centralt att Bolaget uppfattas som en 
attraktiv arbetsplats som erbjuder konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor. Trots det gedigna arbete som DevPort 
gör för att uppnå detta, finns en risk att Bolaget inte 
lyckas med sitt arbete att uppfattas som en attraktiv 
arbetsplats, vilket skulle kunna leda till att kvalificerade 
medarbete inte kan behållas eller rekryteras. En risk finns 
alltid att kvalificerade medarbetare lämnar Bolaget och 
går till konkurrenter, kunder eller startar egen verksam-
het. Risken förstärks av att dessa medarbetare, som känner 
företaget väl, även kan ta med sig andra kvalificerade med- 
arbetare. En sådan situation skulle kunna innebära framtida 
intäktsbortfall men även svårigheter för DevPort att full- 
följa pågående uppdrag vilket medför kostnader för 
Bolaget. Risker hänförliga till tillgången på kvalificerade 
medarbetare kan således ha en negativ inverkan på Bolag-
ets verksamhet, tillväxt, finansiella resultat och lönsamhet.

SKATTER
Även om Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med 
Bolagets tolkning av tillämpliga lagar och regler på skatte- 
området finns det en risk att Bolagets tolkning är fel- 
aktig eller att sådana regler ändras med eventuell retroaktiv 
verkan. Vidare kan framtida förändringar i tillämpliga lagar 
och regler påverka förutsättningarna för Bolagets verk- 
samhet. Det finns en risk att skattesatser förändras i fram-
tiden eller att andra regelförändringar sker som påverkar 
Bolagets verksamhet. Skulle någon av de ovan beskriv-
na riskerna realiseras kan detta leda till en ökad skatte- 
kostnad, inklusive skattetillägg och ränta, som har en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. 

FINANSIELLA RISKER 
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika 
finansiella risker såsom kreditrisk, likviditetsrisk och ränte- 
risk. Riskhanteringen sköts av verkställande direktören 
och ledningsgruppen. Det är Bolagets styrelse som är 
ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av 
koncernens finansiella risker.    
      

Styrelsen fastställer de ramar som gäller för exponering, 
hantering och uppföljning av de finansiella riskerna och 
dessa ramar utvärderas och revideras årligen. För övrig 
information hänvisas till not 3.

Kreditrisk      
Kreditrisk innebär risk för att motparten i en transaktion 
inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet och att eventuella 
säkerheter inte täcker Bolagets fordran. DevPorts kreditrisk 
består främst i kreditexponering mot Bolagets kunder.   
  
Även likvida medel samt andra tillgodohavanden hos 
bank eller finansinstitut skapar en kreditrisk. I händelse av 
bristande åtagande från kundens sida, kan DevPort 
drabbas av en kreditförlust. Sådana kreditförluster kan leda 
till en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.    
       

Likviditetsrisk     
Med likviditetsrisk menas risken att finansiering av koncern- 
ens kapitalbehov försvåras eller fördyras. Risken avser att 
DevPort inte kan låna erforderliga medel till en skälig kost-
nad eller avyttra tillgångar till ett rimligt pris för att infria 
sina betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt.
Likviditetsrisken avser vidare att risken att Bolaget inte har 
tillräcklig betalningsberedskap för förutsedda och/eller 
oförutsedda utgifter. Likviditets- och finansieringsrisk kan 
också uttryckas som risk för brist på finansiering till skäliga 
villkor eller svårigheter med kapitalförsörjningen. För det fall 
likviditet- och finansieringsrisk skulle infrias riskerar detta 
att ha en negativ inverkan på Bolagets omsättning, resultat 
och finansiella ställning.     
    
Ränterisk     
Ränterisk syftar på risken för att marknadsvärdet på 
Bolagets tillgångar och skulder förändras samt att Bolagets 
ränteintäkter och räntekostnader är i allt väsentligt bero-
ende av förändringar gällande svenska marknadsräntor. 
Bolaget hade per 2018-12-31 en checkräkningskredit om 
3,0 MSEK som ej var utnyttjad. 

Prisrisk      
Koncernen innehar för redovisade räkenskapsår inga 
värdepapper, varför de inte är utsatta för någon prisrisk.  
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GÖRAN KROON
Ordförande - Invald i styrelsen 2018

SÖREN BREKELL
Styrelseledamot - Invald i styrelsen 2008

Född: 1952

Utbildning: Civilekonom

Aktuella uppdrag: -

Aktieinnehav:  120 000 A-aktier och 1 094 200 B-aktier genom närstående

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjör

Aktuella uppdrag: AB Electrolux, Autoliv Inc, Powercell Sweden AB, CalixKlippan 

AB, Swedish Electromagnet Invest AB, Dynamate AB, Skyllbergs Bruks AB

Aktieinnehav: 30 000 B-aktier privat och genom bolag

Född: 1953

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Aktuella uppdrag: XANO AB, Lanab Officeline AB, GMA AB, Walker AB, SEMAX 

Material Handling AB, Steelcenter AB, Jönköping Business Development AB, 

Rörvik Timber AB, Sulkysupport AB

Aktieinnehav: 700 000 B-aktier privat och genom närstående

Styrelse

HASSE JOHANSSON
Styrelseledamot - Invald i styrelsen 2017

NILS MALMROS
VD och styrelseledamot - Invald i styrelsen 2016

VIKTOR ÖWALL
Styrelseledamot - Invald i styrelsen 2014

PER RODERT
Styrelseledamot - Invald i styrelsen 2009

Född: 1962

Utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor

Aktuella uppdrag: Mobile Heigths AB, WASP, Wallenberg AI, Autonomous 

Systems and Software Program, Lunds Tekniska Högskola

Aktieinnehav: 160 000 B-aktier privat

Född: 1973

Utbildning: Elektroingenjör

Aktuella uppdrag: MalmrosStrömshaga AB, Dotterbolag inom DevPort-

koncernen, Fridhem-Johannedal Samfällighet, Vegastadens Sopsugsamfällighet

Aktieinnehav: 700 000 B-aktier privat och genom bolag

Not: Lennart Joersjö lämnade styrelsen i samband med årsstämman i maj 2018.

Född: 1955

Utbildning: Advokat

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande i Åke Ralmans Byggnads Aktiebolag, 

Henning Perssons Förvaltnings AB, Ralmans Fastighets AB, Henning Perssons 

Byggnads AB, Ralmans Förvaltnings AB, Henning Perssons Fastighets AB, Åke 

Ralman Invest AB, Deflexum AB samt ledamot i Navigator AB

Aktieinnehav: -
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NILS MALMROS
VD och koncernchef

SABINE EKMAN
Ekonomichef

CHARLOTTA DEHN
v. VD och affärsområdeschef - Produktutveckling

PETER HEDBERG
Chef strategisk försäljning

Född: 1973

Utbildning: Elektronikingenjör

Aktuella uppdrag: Styrelseuppdrag inom privatägt bolag samt inom 

fastighetsbranschen

Aktieinnehav: 700 000 B-aktier privat och genom bolag

Född: 1979

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi

Aktuella uppdrag: -

Aktieinnehav: 6 800 B-aktier privat

Född: 1982

Utbildning: B.Sc. Designingenjör

Aktuella uppdrag: -

Aktieinnehav: 12 228 B-aktier privat

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör inom elektroteknik

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Yrgo Elektroingenjörsutbildningen 

(ideellt uppdrag)

Aktieinnehav: 200 000 B-aktier privat

Koncernledning

ANDREAS FORSBERG
Regionchef Öst

JONAS AMDIN
Affärsområdeschef – IT

KARL-JOHAN ROSIN
Affärsområdeschef – Produktionsutveckling

THOMAS VIDJESKOG
Affärsområdeschef – Inbyggda System

CHRISTIAN SJÖBERG
Försäljningschef

Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör Teknisk fysik & elektroteknik
Aktuella uppdrag: -
Aktieinnehav: 10 436 privat

Född: 1974

Utbildning: Arbets- och organisationspsykologi

Aktuella uppdrag: -

Aktieinnehav: 1 200 B-aktier privat

Född: 1979

Utbildning: Maskiningenjör

Aktuella uppdrag: -

Aktieinnehav: 2 370 B-aktier genom närstående

Född: 1977

Utbildning: B.Sc. Elektronikingenjör

Aktuella uppdrag: -

Aktieinnehav: 313 600 B-aktier privat

Född: 1980
Utbildning: Högskoleutbildad
Aktuella uppdrag: -
Aktieinnehav: 5 550 B-aktier privat
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ANTAL ANSTÄLLDA VID PERIODENS SLUT:
Antalet anställda vid periodens utgång.

ANTAL MEDARBETARE VID PERIODENS SLUT: 
Antalet anställda och antalet associerade konsulter 
(som endast arbetar åt DevPort) vid periodens utgång.

SYSSELSATT KAPITAL: 
Balansomslutning minskat med räntefria skulder

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL: 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget 
kapital och obeskattade reserver.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL (%):
EBITA plus finansiella intäkter i % av genomsnittligt 
sysselsatt kapital.

BALANSOMSLUTNING: 
Summan av bolagets tillgångar i balansräkningen.

EBITA:
Rörelseresultat före noteringskostnader och 
nedskrivning av förvärvsrelaterade poster.

EBITA - MARGINAL %:
EBITA i % av intäkter.

GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA:
Summan av antalet anställda vid periodens ingång och 
antalet anställda vid periodens utgång delat på två.

NETTOOMSÄTTNING: 
Bolagets intäkter under perioden. Nettoomsättning 
värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

NETTOVINSTMARGINAL %:
Resultat efter skatt i % av intäkter

ORGANISK TILLVÄXT (%):
Ökningen av totala intäkter under perioden exklusive 
intäkter hänförligt till förvärv under perioden

TILLVÄXT I FÖRSÄLJNING (%):
Ökningen av totala intäkter under perioden

RÖRELSEMARGINAL (EBIT) (%):
Rörelseresultat i % av intäkter

RÖRELSERESULTAT (EBIT): 
Periodens resultat före skatt, räntekostnader, 
ränteintäkter samt resultat från andelar i intressebolag.

SOLIDITET (%):
Eget kapital och obeskattade reserver i förhållande till 
balansomslutningen.

RESULTAT PER AKTIE SEK:
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal 
aktier

KONCERNEN 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning (tkr) 334 450 235 170 153 957 112 022 96 514

Tillväxt i försäljning (%) 42,3% 52,8% 37,4% 16,0% 14,6%

Organisk tillväxt i försäljning 33,1% 52,8% 37,4% n/a n/a

EBITA (tkr) 30 387 21 526 7 468 1 297 3 594

EBITA-marginal (%) 9,1% 9,1% 4,8% 1,2% 3,7%

Rörelseresultat (EBIT) (tkr) 30 095 19 609 7 423 1 251 3 548

Rörelsemarginal (EBIT) (%) 9,0% 8,3% 4,8% 1,1% 3,7%

Resultat efter finansiella poster (tkr) 29 720 19 101 6 994 944 3 135

Nettovinstmarginal (%) 6,8% 6,3% 3,5% n/a n/a

Balansomslutning (tkr) 197 655 105 858 64 915 48 928 55 752

Soliditet (%) 40,9% 45,7% 24,1% 21,2% 17,5%

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 43,6% 54,2% 31,5% 5,9% 23,2%

Avkastning på eget kapital (%) 35,5% 46,5% 41,1% 9,4% 42,6%

Föreslagen utdelning per aktie 0,75 0 0 0 0

Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 1,4 1,5 1,1 n/a n/a

MEDARBETARE

Antal anställda vid periodens slut 349 224 135 105 125

Antal medarbetare vid periodens slut 504 300 200 130 150

Antal anställda medeltal (st) 407 184 135 107 96

AKTIEDATA

Antal aktier vid periodens slut 10 077 462 4 913 731 109 533 109 533 109 533

Genomsnittligt antal aktier 9 848 295 4 425 688 109 533 109 533 109 533

Vinst per aktie före och efter utspädning* 2,32 1,68 1,22 0,13 0,54

Eget kapital/aktie SEK 8,02 9,84 3,19 2,10 1,99

MODERBOLAGET

Nettoomsättning (tkr) 343 105 235 980 132 675 8 537 17 132

Tillväxt i försäljning (%) 45,4% 77,9% 1454,1% -50,2% n/a

Organisk tillväxt i försäljning 45,4% 77,9% 1454,1% n/a n/a

Rörelseresultat (tkr) 1 434 1 401 1 511 1 469 1 903

Rörelsemarginal (EBIT) (%) 0,4% 0,6% 1,1% 17,2% 11,1%

Resultat efter finansiella poster (tkr) 1 322 1 152 1 250 1 593 3 051

Nettovinstmarginal (%) 5,1% 5,0% 3,0% n/a n/a

Balansomslutning (tkr) 184 805 99 824 65 145 42 803 45 188

Soliditet (%) 45,8% 52,7% 30,7% 33,8% 30,7%

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 1,9% 3,7% 5,1% 7,4% 2,1%

Avkastning på eget kapital (%) 23,1% 25,7% 28,0% 2,5% 29,5%

Föreslagen utdelning per aktie 0,75 0 0 0 0

Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 1,4 1,7 1,1 n/a n/a

Antal anställda, st 8,5 7 7 4 3

Flerårsjämförelse Definitioner
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

*) Samtliga aktier är omräknade med hänsyn till genomförd fondemission 1:1
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Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning
TSEK Not 2018 2017

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 334 450 235 170

Övriga rörelseintäkter 463 236

Summa rörelseintäkter 334 913 235 406

RÖRELSEKOSTNADER

Inköp av varor och tjänster -93 521 -78 003

Personalkostnader 8 -192 408 -126 127

Övriga externa kostnader 9, 10 -18 411 -9 608

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -187 -142

Summa rörelsekostnader -304 526 -213 880

EBITA 30 387 21 526

Förvärvsrelaterade poster 11 -292 -46

Noteringskostnader Nasdaq -1 871

Summa förvärvs- och noteringskostnader -292 -1 917

Rörelseresultat EBIT 30 095 19 609

FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter 12 13 9

Finansiella kostnader 13 -389 -516

Summa finansiella poster -375 -508

Resultat efter finansiella poster 29 720 19 101

Skatt 14 -6 831 -4 224

Årets resultat 22 889 14 878

Övrigt totalresultat:

Poster som senare kan omföras till resultaträkningen - -

Summa totalresultat för året 22 889 14 878

Årets resultat tillika totalresultat för perioden hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 14 878 14 878

Genomsnittligt antal aktier (st) 9 848 295 4 425 688

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK *) 2,32 1,68

TSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 11 40 630 20 481

Summa immateriella anläggningstillgångar 40 630 20 481

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 15 649 344

Summa materiella anläggningstillgångar 649 344

Finansiella anläggningstillgångar

Depositioner 16

Summa finansiella anläggningstillgångar - 0

Summa anläggningstillgångar 41 279 20 825

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 17 106 954 58 048

Aktuell skattefordran 0 350

Övriga kortfristiga fordringar 6 908 139

Förutbetalda kostnader och avtalstillgångar (upplupna intäkter) 18 33 422 19 735

Likvida medel 19 9 091 6 762

Summa omsättningstillgångar 156 375 85 033

SUMMA TILLGÅNGAR 197 655 105 858

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

Aktiekapital 2 457 1 228

Ej registrerat aktiekapital 63 -

Övrigt tillskjutet kapital 27 532 19 323

Balanserat resultat inkl årets resultat 50 712 27 802

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 80 763 48 353

Innehav utan bestämmande inflytande 10 9

Summa eget kapital 80 773 48 362

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 22 3 912 1 891

Räntebärande lånfristiga skulder 23, 24 2 250

Övriga långfristiga skulder 23 7 000

Summa långfristiga skulder 10 912 4 141

Kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder 23 7 875

Leverantörsskulder 41 764 16 919

Aktuella skatteskulder 7 233 2 772

Övriga kortfristiga skulder 25 15 664 6 377

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 33 435 27 287

Summa kortfristiga skulder 105 970 53 355

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 197 655 105 858

*) Under räkenskapsåret 2018 har fondemission 1:1 genomförts. Vid beräkning av resultat per aktie har dessa beaktats 
som om de var genomförda den 1 januari 2018.
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Förändring av eget kapital: koncernen Koncernens kassaflödesanalys
TSEK Koncern

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not 2018 2017

Rörelseresultat före finansiella poster 30 095 19 609

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm)

  Avskrivning av materiella anläggningstillgångar  207 143

  Nedskrivning av immateriella anläggningtillgångar 46 46

Betald inkomstskatt -1 001 159

Erhållen ränta 13 9

Betald ränta -389 -516

Kassaflöde från den löpande verksamhetenföre förändringar av rörelsekapital 28 971 19 450

Förändring av rörelsefordringar -38 595 -36 751

Förändring av rörelseskulder 11 175 20 905

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 551 3 604

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella tillgångar - -217

Förvärv av finansiella tillgångar -396 -10

Förvärv av nettotillgångar (i dotterföretag) 549

Försäljning av finansiella tillgångar - 19

Kassaflöde från investeringsverksamheten 153 -208

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 27

Nyupptagna räntebärande skulder - -

Amortering av räntebärande skulder -7 250 -1000

Förändring av fakturakredit 7 875 -9911

Nyemission - 12816

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 625 1 905

ÅRETS KASSAFLÖDE 2 329 5 301

Likvida medel vid årets början 6 762 1 460

Likvida medel vid årets slut 9 091 6 762

TSEK Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Balanserat
resultat inkl.

årets resultat

Summa
eget kapital
huvudägare

Innehav utan
bestämmande 

inflytande
Summa

eget kapital

Belopp vid årets ingång 2017-01-01 110 2 625 12 924 15 659 9 15 668

Årets totalresultat 14 878 14 878 14 878

Summa totalresultat 14 878 14 878 14 878

Transaktioner med aktieägare 

Kvittningsemission 2 4 998 5 000 5 000

Fondemission 9:1 1 005 -1 005

Nyemission inkl. transaktionskostnad* 111 12 705 12 816 12 816

Summa transaktioner med aktieägare 1 118 16 698 17 816 17 816

Belopp vid årets utgång 2017-12-31 1 228 19 323 27 802 48 353 9 48 362

Belopp vid årets ingång 2018-01-01 1 228 19 323 27 802 48 353 9 48 362

Årets totalresultat 22 889 22 889  22 889

Summa totalresultat 22 889 22 889 0 22 889

Transaktioner med aktieägare 

Innehav utanbestämmande inflytande 1 1

Fondemission 1:1 1 228 -1 228

Riktad nyemission inkl. transaktionskostnad* 63 9 437 21 9 521  9 521

Summa transaktioner med aktieägare 1 291 8 209 21 9 521 1 9 522

Belopp vid årets utgång 2018-12-31 2 519 27 532 50 712 80 762 10 80 772

*1) Ännu ej registrerat aktiekapital per 181231.
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Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning

TSEK Not 2018 2017

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 343 105 235 980

Övriga rörelseintäkter 324 32

Summa rörelseintäkter 343 428 236 012

RÖRELSEKOSTNADER

Inköp av varor och tjänster -323 097 -217 750

Övriga externa kostnader 9, 10 -6 367 -6 479

Personalkostnader 8 -12 509 -10 343

Övriga rörelsekostnader - -3

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -21 -35

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar - -

Summa rörelsekostnader -341 994 -234 610

Rörelseresultat 1 434 1 401

FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 13 12

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 -126 -261

Summa finansiella poster -112 -249

Resultat efter finansiella poster 1 322 1 152

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Erhållna koncernbidrag 27 574 17 796

Avsättning till periodiseringsfond -6 233 -4 067

Resultat före skatt 22 664 14 881

Skatt på årets resultat 14 -5028 -3 189

Årets resultat tillika årets totalresultat 17 636 11 692

TSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar  

Inventarier, verktyg och installationer 15 28 49

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 11, 7 58 061 25 526

Summa anläggningstillgångar 58 089 25 575

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar 83 431 56 944

Fordran hos koncernföretag 21 222 10 587

Övriga kortfristiga fordringar 658 324

Förutbetalda kostnader och avtalstillgångar (upplupna intäkter) 18 28 403 496

Kassa och bank 19 2 5 899

Summa omsättningstillgångar 133 716 74 249

SUMMA TILLGÅNGAR 191 805 99 824

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Aktiekapital, stamaktier 2 457 1 228

Ej registrerat aktiekapital 63 -

Summa aktiekapital 2 519 1 228

FRITT EGET KAPITAL

Överkursfond 31 457 23 248

Balanserat resultat 21 470 9 779

Årets resultat 17 636 11 692

Summa fritt eget kapital 70 564 44 719

SUMMA EGET KAPITAL 73 083 45 947

Obeskattade reserver 21 14 829 8 597

Avsättningar 6 7 000 -

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Räntebärande långfristiga skulder 23, 24 - 2 250

Summa långfristiga skulder 0 2 250

KORTFRISTIGA SKULDER

Räntebärande kortfristiga skulder 23 7 875 -

Leverantörsskulder 25 744 3 702

Skulder till koncernbolag 46 764 33 717

Aktuella skatteskulder 5 990 2 070

Övriga kortfristiga skulder 25 8 237 831

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 2 283 2 710

Summa kortfristiga skulder 96 892 43 030

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 184 805 99 824
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Förändring av eget kapital: moderbolaget Moderbolagets kassaflödesanalys

TSEK Aktiekapital
Överkurs-

fond

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat
Summa eget 

kapital

Belopp vid årets ingång 2017-01-01 110 6 550 9 778 16 437

Årets totalresultat 11 693 11 693

Summa totalresultat 11 693 11 693

Transaktioner med aktieägare 

Kvittningsemission 2 4 998 5 000

Fondemission 9:1 1 005 -1 005

Nyemission inkl. transaktionskostnad* 111 12 705 12 816

Summa transaktioner med aktieägare 1 118 16 698 17 816

Belopp vid årets utgång 2017-12-31 1 228 23 248 21 471 45 947

Belopp vid årets ingång 2018-01-01 1 228 23 248 21 471 45 947

Årets totalresultat 17 636 17 636

Summa totalresultat 17 636 17 636

Transaktioner med aktieägare 

Fondemission 1:1 1 228 -1 228  

Riktad nyemission* 63 9 437 9 500

Summa transaktioner med aktieägare 1 291 8 209 9 500

Belopp vid årets utgång 2018-12-31 2 519 31 457 39 107 73 083

TSEK Not 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster 1 434 1 401

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

  Avskrivningar  21 35

Betald inkomstskatt -1 108 -1 656

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 12

Räntekostnader och liknande resultatposter -126 -261

Koncernbidrag 27 574 17 796

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 27 808 17 327

Förändring av rörelsefordringar -65 363 -30 227

Förändring av rörelseskulder 42 068 15 480

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 513 2 580

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av finansiella tillgångar -8 000 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -46

Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 27

Amortering av fakturakredit - -9 911

Nyemission - 12 816

Amortering av räntebärande skulder -2 410 -1 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 410 1 905

ÅRETS KASSAFLÖDE -5 897 4 439

Likvida medel vid årets början 5 899 1 460

Likvida medel vid årets slut 2 5 899

*1) Ännu ej registrerat aktiekapital per 181231.
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Noter till de finansiella rapporterna

1  ALLMÄN INFORMATION
DevPort AB är ett publikt svenskregistrerat aktie- 
bolag med säte i Göteborg. Moderbolagets aktier är sedan 
2017-12-07 listat på First North Premier. Adressen till 
huvudkontoret är Theres Svenssons Gata 10, 417 55 
Göteborg. Koncernredovisningen för 2018 består av 
moderbolaget och dess koncernföretag. Verksamheten 
omfattar i huvudsak utvecklingsarbete inom mekanik och 
inbyggda system såväl som inom produktionsteknik.

Denna koncernredovisning har godkänts av styrelsen 
för offentliggörande 2019-04-23. Koncernredovisningen 
kan ändras av bolagets ägare efter det att styrelsen har 
godkänt den.

2  TILLÄMPANDE REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som till- 
ämpats när denna koncernredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla 
presenterade år, om inte annat anges.

Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens 
såvida inte annat anges. De skillnader som finns för- 
tecknas i slutet av denna not. 

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för DevPort upprättas i enlighet 
med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redo-
visningsregler för koncerner, samt International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS 
Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av 
EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, 
med undantag av villkorade tilläggsköpeskillingar vilka 
värderas till verkligt värde.
 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör 
vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en 
hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana 
områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen är i huvud-
sak balansposten goodwill. Ytterligare information för 
posterna framgår av separat not. 

Nya och ändrade standarder som tillämpas av
koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar trädde ikraft 

Belopp i TSEK om inget annat anges

från 1 januari 2019. DevPort innehar operationella leasin-
gavtal i form av hyresavtal samt fordon, se not rörande 
leasing. Den preliminära bedömningen är att dessa avtal 
kommer att resultera i redovisning av tillgång respektive 
skuld i balansräkningen. DevPort har under 2018 kartlagt 
och utvärderat koncernens leasingavtal och analyserat 
effekterna av övergången till IFRS 16. 

DevPort kommer vid standardens ikraftträdande tilläm-
pa den förenklade övergångsmetoden vilket innebär 
att jämförande information i tidigare perioder inte kom-
mer att omräknas. Leasingskulden utgörs av de diskon-
terade återstående leasingavgifterna per 1 januari 2019. 
Nyttjanderättstillgången uppgår för samtliga avtal till 
ett belopp som motsvarar leasingskulden justerat för 
förutbetalda eller upplupna leasingavgifter redovisade i 
rapporten över finansiell ställning vid första tillämpnings-
dagen. Övergången till IFRS 16 medför inte någon effekt 
på eget kapital.

DevPorts väsentliga leasingavtal utgörs i huvudsak av 
avtal avseende hyra av kontorslokaler, men andra avtal 
förekommer även i begränsad omfattning avseende t.ex. 
tjänstebilar.

Som en följd av införandet av IFRS 16 kommer koncern-
ens balansomslutning att öka genom inkluderandet av 
nyttjanderättstillgångar och leasingskulder. Leasing- 
avgifter som under IAS 17 har redovisats som övriga exter-
na kostnader i resultaträkningen ersätts av avskrivningar 
på nyttjanderättstillgångarna vilka redovisas som en kost-
nad i rörelseresultatet samt ränta på leasingskulden vilken 
redovisas som en finansiell kostnad. Leasingavgiften för-
delas mellan amortering på leasingskulden och betalning 
av ränta.

Vid övergången till IFRS 16 har samtliga återstående leasing- 
avgifter nuvärdesberäknats med DevPorts marginella 
låneränta. Den genomsnittliga låneräntan uppgick per 1 
januari 2019 till (3) procent. 

Vid standardens ikraftträdande förväntar sig DevPort, 
baserat på den information som finns tillgänglig, att man 
kommer att redovisas följande justeringar i DevPorts rap-
port över finansiell ställning;

Nyttjanderättstillgångar 18 056 TSEK

Förutbetalda kostnader och 
avtalstillgångar (upplupna intäkter) - 180 TSEK

Leasingskulder  18 056 TSEK

Förändringarna kommer att påverka balans- och resultat- 
räkningen samt ett antal nyckeltal. Med hänsyn till 
befintlig leasingportfölj bedömer DevPort för 2019 att 
avskrivningarna kommer öka med 4 789  TSEK, finansi-
ella kostnader öka med 372 TSEK och resultat efter skatt 
minska med 90 TSEK.

för räkenskapsår 1 januari 2018.  Inga av dessa förväntas 
ha haft eller beräknas att få någon väsentlig effekt på 
koncernens redovisningsprinciper eller på koncernens 
finansiella rapporter och har inte tillämpats vid upprättan-
det av denna finansiella rapport. 

• IFRS 9 ” Finansiella instrument” hanterar klassificer-
ing, värdering och redovisning av finansiella tillgångar 
och skulder och inför nya regler för säkringsredovisning. 
Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. 
Den ersätter delar av IAS 39 som hanterar klassificering 
och värdering av finansiella instrument och introducer-
ar en ny nedskrivningsmodell. Införandet av IFRS 9 har 
ej haft några effekter på Devports finansiella rapporter 
med mer en viss ändrad upplysningsplikt och grund för 
hur klassificering ska ske av finansiella tillgångar samt 
metoder för nedskrivningar.

•  IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” är den nya 
standarden för intäktsredovisning. IFRS 15 ersätter 
IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 
bygger på principen att intäkter redovisas när kunden har 
kontroll över den försålda varan eller tjänsten – en 
princip som ersätter principen att intäkter redovisas 
när risker och förmåner övergått till köparen. Devport 
har gjort en analys av de väsentliga kundkontrakten 
och denna analys visar att den tidpunkt då intäkter 
från kundkontrakt redovisas i koncernen ej kommer att 
påverkas. Däremot kommer standarden att innebära 
mer omfattande upplysningar. Standarden gäller från 1 
januari 2018.

Koncernen har för närvarande endast intäkter från projekt 
på löpande räkning, vilka redovisas i takt med att respek-
tive tjänsteuppdrag uppfylls, vilket innebär att intäkterna 
redovisas över tiden. Intäkten tas upp i samma månad 
som tjänsten utförs. Standarden gäller from 1 januari 2018.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har 
tillämpats av koncernen

• IFRS 16 ”Leasing” är den nya standarden för leasing. IFRS 
16 ersätter IAS 17 leasingavtal samt tillhörande tolkning-
ar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att till-
gångar och skulder hänförligt till alla leasingavtal, med 
några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna 
redovisning baseras på synsättet att leasingtagaren har 
en rättighet att använda en tillgång under en specifik 
tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för 
denna rättighet. Redovisningen för leasinggivare kom-
mer i allt väsentligt bli oförändrad. Standarden gäller 

Återföring av lesingavgifter kommer samtidigt att ske 
med 5 072 TSEK.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu 
inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på 
koncernen.

Koncernredovisning
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har 
bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett 
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkast-
ning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att 
påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. 
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet överförs 
till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av
koncernens rörelseförvärv.
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs 
av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som 
koncernen ådrar sig till tidigare ägare av den förvärvade 
verksamheten och de eventuella aktier som emitterats av 
koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på 
alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överens-
kommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvär-
vade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvs-
dagen. För varje förvärv – dvs. förvärv för förvärv – avgör 
koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i 
det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller 
till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet 
av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.  

Förvärvsrelaterade utgifter kostnadsförs när de
uppstår.  
I de fall då hela eller delar av en köpeskilling skjuts upp, 
ska de framtida betalningarna diskonteras till nuvärdet 
vid förvärvstidpunkten. Diskonteringsräntan är företag-
et marginella låneränta, vilket är den räntesats företag-
et skulle ha betalat för en finansiering genom lån under 
motsvarande perioder och liknande villkor.

Villkorade tilläggsköpeskillingar klassificeras antingen 
som eget kapital eller som en finansiell skuld. Belopp klass- 
ificerade som finansiella skulder omvärderas varje period 
till verkligt värde. Efterföljande ändringar av verkligt värde 
av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en till-
gång eller skuld redovisas i resultaträkningen. 

Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de 
tidigare eget kapitalandelarna till i det förvärvade företag-
et till dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt 
uppkommen vinst eller förlust till följd av omvärderingar-
na redovisas i resultatet.
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Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter 
och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Vinster och förluster som resulterar från 
koncerninterna transaktioner och som är redovisade i 
tillgångar elimineras också. 

Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i före-
kommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av koncernens principer. 

Innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretagens 
resultat och eget kapital redovisas separat i koncernens 
resultaträkning, rapport över totalresultat, rapport över 
förändringar i eget kapital och balansräkning.

Beräkning av verkligt värde
Metoden för att fastställa verkligt värde beror på vilken 
värdehierarki de tillhör. Koncernen har för innevarande 
räkenskapsår inga instrument som kategoriserad med 
värdering till verkligt värde.

Förändringar i ägarandel i ett dotterföretag utan 
förändring av bestämmande inflytandet
Transaktioner med innehav utan bestämmande 
inflytande som inte leder till förlust av kontroll redovisas 
som eget kapitaltransaktioner, dvs. som transaktioner 
med ägarna i deras roll som ägare. En förändring i ägaran-
del redovisas genom en justering av de redovisade värde-
na för innehaven utan bestämmande inflytande så att de 
återspeglar förändringarna i deras relativa innehav i dotter-
företagen. Vid förvärv från innehaven utan bestämmande 
inflytande redovisas skillnaden mellan verkligt värde på 
erlagd köpeskilling och den faktiskt förvärvade andelen 
av det redovisade värdet på dotterföretagets andelar i 
eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till inne- 
havare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget 
kapital.

Redovisning när det bestämmande inflytandet
upphör
När koncernen inte längre har ett bestämmande 
inflytande, värderas varje kvarvarande innehav till verkligt 
värde per tidpunkt när den förlorar det bestämmande 
inflytandet. Ändringen i redovisat värde redovisas i resul-
taträkningen. Det verkliga värdet används som det första 
redovisade värdet och utgör grund för fortsatta redovisnin-
gen av det kvarvarande innehavet som intresseföretag, 
joint venture eller finansiell tillgång. Alla belopp avseende 
den avyttrade enheten som tidigare redovisats i övrigt 
totalresultat, redovisas som om koncernen direkt hade 
avyttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna. Detta 
kan medföra att belopp som tidigare redovisats i övrigt 
totalresultat omklassificeras till resultatet.

Omräkning av utländsk valuta 
Funktionell valuta och rapportvaluta 
I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), 
som är koncernens rapportvaluta. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade 
värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende 
på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att 
de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade 
med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo 
och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett till- 
förlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort 
från balansräkningen. Alla andra former av reparationer 
och underhåll redovisas som kostnader i resultaträknin-
gen under den period de uppkommer.

Avskrivningar görs linjärt enligt följande:
Inventarier, verktyg och installationer                5 år 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas 
vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En till-
gångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess åter-
vinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger 
dess bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jäm-
förelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade 
värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive 
övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

Nedskrivning av icke finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjande- 
period skrivs inte av utan prövas årligen avseende event-
uellt nedskrivningsbehov. Goodwill hanteras alltid med 
obestämd nyttjandeperiod. Tillgångar som skrivs av 
bedöms med avseende på värdenedgång närhelst 
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att 
det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En 
nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Åter-
vinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjande-
värde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt 
oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För 
tillgångar (andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner 
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör 
göras.

Finansiella tillgångar
IFRS 9 finansiella instrument har som tidigare angivits 
införts med ikraftträdande från 1 januari 2018. Standarden 
har ej haft någon effekt på värdering av finansiella till-
gångar hos Devport men grunden för klassificering är ny 
och också benämning av de olika kategorierna. Nedan 
anges uppdelat vilken klassificering som gäller från och 
med 1 januari 2018 respektive vad som gällde tom 2017 12 
31 i enlighet med IAS 39. På samma sätt har avsnittet om 
nedskrivningar av finansiella tillgångar delats upp med 
beskrivning av reglerna före och efter införandet av IFRS 
9. Metoden för nedskrivning har förändrats men detta har 
hittills ej haft någon effekt på bedömda kreditförluster hos 
Devport.

De transaktioner som finns i utländsk valuta redovisas 
enligt nedan.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funk-
tionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdage. Valutakursvinster  och  -förluster som 
uppkommer vid betalning av sådana transaktioner 
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
resultaträkningen.

Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och 
likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella 
intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och 
-förluster redovisas i posten övriga rörelseintäkter respek-
tive övriga rörelsekostnader. 

Immateriella anläggningstillgångar
a)    Balanserade utvecklingsutgifter
Koncernen bedriver ej någon egen utveckling och har 
därav inga utvecklingsutgifter att aktivera.

b)    Goodwill
Goodwill som uppstår vid rörelseförvärv ingår i imma-
teriella tillgångar. Goodwill avser det belopp varmed 
köpeskillingen överstiger det verkliga värdet av identifi-
erbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i den 
förvärvade verksamheten. Goodwill skrivs inte av, utan 
testas årligen eller oftare om händelser eller ändring-
ar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. 
Goodwill redovisas därmed till anskaffningsvärde minskat 
med eventuell nedskrivning. Vid försäljning av en enhet 
ingår det redovisade värdet på goodwill i den uppkomna 
vinsten/förlusten.

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill 
som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande 
enheter eller grupper av kassagenererande enheter som 
förväntas bli gynnade av synergier från förvärvet. Varje 
enhet eller grupp av enheter som goodwill har fördelats 
till motsvarar den lägsta nivå i koncernen på vilken good-
will i fråga övervakas i den interna styrningen. Goodwill 
övervakas hos DevPort per dotterföretag.

Vid nedskrivningstest jämföres det redovisade värdet på 
goodwill med återvinningsvärdet för  den kassagenere-
rande enhet som goodwillen hänförts. Återvinningsvärdet 
är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet 
minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning 
redovisas omedelbart som en kostnad och återförs inte.

Materiella anläggningstillgångar
Samtliga materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaff- 
ningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången. 

 
Klassificering från och med 2018 01 01 i enlighet med IFRS 
9 Finansiella instrument
 
Klassificering och värdering
Devport´s principer för klassificering och värdering av 
finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både 
företagets affärsmodell för förvaltningen av finansiella 
tillgångar, och egenskaperna hos de avtalsenliga kas-
saflödena från den finansiella tillgången. Finansiella 
instrument redovisas initialt till verkligt värde inklusive 
transaktionskostnader förutom derivat och instrument 
som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till 
verkligt värde via resultaträkningen, vilka redovisas exklu-
sive transaktionskostnader. För redovisade räkenskapsår 
har Devport följande kategorier av finansiella instrument.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde
Här redovisar Devport de tillgångar vilka innehas inom 
ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha finansi-
ella tillgångar i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden 
samt att de avtalade villkoren för de tillgångarna ger vid 
bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som bara är 
betalningar av kapitalbelopp och ränta på de utestående 
beloppen. Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde ingår i omsättningstillgångar med un-
dantag för de poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggning-
stillgångar. Värdering efter anskaffningstidpunkten sker 
till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell 
reservering för kreditförluster. Bolaget har inga historiska 
kreditförluster.

Klassificering till och med 2017 12 31 i enlighet med IAS 
39 Finansiella instrument, redovisning och värdering
Koncernen finansiella tillgångar är för innevarande 
räkenskapsår kategoriserad i följande kategorie: Låne- 
fordringar och kundfordringar Klassificeringen är bero-
ende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvär-
vades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansi-
ella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. 

Klassificering
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella till- 
gångar som inte är derivat, som har fastställda eller fast-
ställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv 
marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undan-
tag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggnings- 
tillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar 
utgörs i huvudsak av, kundfordringar, övriga fordringar, 
upplupna intäkter och likvida medel.

Redovisning och värdering
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovi-
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sas på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument 
redovisas första gången till verkligt värde plus transaktion-
skostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Till-
gångar värderade till upplupet anskaffningsvärde (fg 
år kundfordringar och lånefordringar) redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Tillämpning av 
effektivräntemetoden innebär att fordringar som är ränte-
fria eller löper med en ränta som avviker från marknads-
ränta och har en löptid överstigande 12 månader redovi-
sas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. För ford-
ringar med löptider understigande 12 månader bedöms 
diskonteringseffekten vara oväsentlig.

Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas 
med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det 
finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och 
en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Den 
legala rättigheten får inte vara beroende av framtida 
händelser och den måste vara rättsligt bindande för före-
taget och motparten både i den normala affärsverksam-
heten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller 
konkurs. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Metod för nedskrivningar från och med 2018 01 01
Koncernen värderar från och med 1 januari 2018 de framti-
da förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar 
i skuldinstrument (för Devport avser detta finansiella till-
gångar värderade till upplupet anskaffningsvärde) baser-
at på framåtriktad information. Devport väljer reservering-
smetod baserat på om skett en väsentlig ökning eller inte 
i kreditförluster. Devport tillämpar i enlighet med reglerna 
I IFRS 9 en förenklad metod för nedskrivningsprövning av 
kundfordringar och andra avtalstillgångar. Förenklingen 
innebär att reserveringen för förväntade kreditförluster 
beräknas baserat på förlustrisken för hela fordrans löptid 
och redovisas när fordran redovisas först gången. Devport 
har för redovisade räkenskapsår eller historiskt ej haft 
några väsentliga kundförluster.

Metod för nedskrivning till och med  2017 12 31
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det 
finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger 
för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella till-
gångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella till-
gångar 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”) 

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till 
emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i 
eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller 
tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten 
från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som 
kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidi-
gare (eller under normal verksamhetscykel om denna är 
längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder. 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. 

Räntebärande skulder
Som räntebärande skulder i koncernen redovisas i 
huvudsak skulder till kreditinstitut och checkräknings- 
kredit samt övriga långfristiga skulder. Övriga långfristiga 
skulder avser villkorade tilläggsköpeskillingar. Upplåning 
redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter trans- 
aktionskostnader. Upplåning, exklusive villkorade tilläggs- 
köpeskillingar, redovisas därefter till upplupet anskaff-
ningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp 
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalnings- 
beloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låne-
perioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Villkorad tilläggsköpeskilling
DevPort har tilläggsköpeskillingar från förvärv. 

Tilläggsköpeskillingarna klassificeras som en finansiell 
skuld som klassificeras som kortfristig om den ska regleras 
inom 12 månader från balansdagen. Skulden värderas till 
verkligt värde och värdeförändringar redovisas i rörelse- 
resultatet i resultaträkningen. Tilläggsköpeskillingarna 
ingår i posten Övriga långfristiga skulder.

Avsättningar
En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallo- 
tidpunkt eller belopp. En avsättning redovisas när 
koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse 
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
åtagandet samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras. 

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp 
som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid 
används en diskonteringsränta före skatt som åter-
speglar en aktuell marknadsbedömning av det tids- 
beroende värdet av pengar och de risker som är förknipp- 
ade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som 
beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad. Vid 

och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan 
på de uppskattade framtida kassaflödena för den finans- 
iella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som 
kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger 
innefattar bland annat indikationer på att en gäldenär eller 
grupp av gäldenärer har betydande finansiella svårigheter, 
att betalningar av räntor eller kapitalbelopp har utebliv-
it eller är försenade, att det är sannolikt att gäldenären 
eller gruppen av gäldenärerna kommer att gå i konkurs 
eller annan finansiell rekonstruktion, eller att det finns 
observerbara uppgifter som tyder på att det finns en 
mätbar minskning av uppskattade framtida kassaflöden 
såsom förändringar i förfallna skulder eller andra ekono-
miska förutsättningar som korrelerar med kreditförluster.

För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas 
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redo-
visade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassa- 
flöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har 
inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens 
ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde 
skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncern-
ens resultaträkning. 

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande 
period och minskningen objektivt kan hänföras till en hän-
delse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades 
(som exempelvis en förbättring av gäldenärens kredit- 
värdighet), redovisas återföringen av den tidigare redo-
visade nedskrivningen i koncernens resultaträkning.

Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för 
sålda varor eller utförda tjänster i den löpande verksam-
heten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidig-
are (eller under normal verksamhetscykel om denna är 
längre), klassificeras de som omsättningstillgångar. Om 
inte, tas de upp som anläggningstillgångar. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell 
reservering för värdeminskning.

Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i 
rapporten över kassaflöden, kassa, banktillgodo- 
havanden och övriga kortfristiga placeringar. Övriga kort-
fristiga placeringar klassificeras som likvida medel när 
de har förfallotid inom tre månader från anskaffnings- 
tidpunkten, lätt kan omvandlas till kassamedel till ett 
känt belopp och är utsatta för en obetydlig risk för värde- 
fluktuationer. Checkräkningskrediten redovisas i balans- 
räkningen som räntebärande skulder bland kortfristiga 
skulder. För redovisade räkenskapsår innehar DevPort ej 
några kortfristiga placeringar.

utgången av redovisat räkenskapsår har moderbolaget en 
avsättning om 7 MSEK.

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

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de 
skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i prak-
tiken beslutade. Ledningen utvärderar regelbundet de 
yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situa-
tioner där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. 
Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp 
som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnad-
er som uppkommer mellan det skattemässiga värdet 
på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas 
emellertid inte om den uppstår till följd av första redo-
visningen av goodwill. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfatt- 
ning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära 
skillnaderna kan utnyttjas. 

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det 
finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar 
och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordring- 
arna och skatteskulderna hänför sig till skatter debit-
erade av en och samma skattemyndighet och avser 
antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, 
där det finns en avsikt att reglera saldona genom netto- 
betalningar.

Ersättning till anställda
Pensionsförpliktelser
DevPort har endast pensioner vilka klassificerats som 
avgiftsbestämda planer. En avgiftsbestämd pensions-
plan 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 till- 
räckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställ-
da som hänger samman med de anställdas tjänstgöring 
under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna 
redovisas som personalkostnader när de förfaller till betaln-
ing. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning 
av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställning 
sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt 
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eller då en anställd accepterar en frivillig avgång i utbyte 
mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar ersättning-
ar vid uppsägning vid den tidigaste av följande tidpunkter: 
(a) när koncernen inte längre har möjlighet att återkalla 
erbjudandet om ersättning; och (b) när företaget redovis-
ar utgifter för en omstrukturering som är inom tillämp-
ningsområdet för IAS 37 och som innebär utbetaln-
ing av avgångsvederlag.  Vid utgången av redovisade 
räkenskapsår finns inte någon avsättning för ersättning 
vid uppsägning.

Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus-
program och rörliga ersättningar. Koncernen redovisar 
en avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en 
informell förpliktelse på grund av tidigare praxis. 

Intäktsredovisning
Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas, och motsvarar de belopp som 
erhålls för sålda tjänster. Koncernens verksamhet är inrik-
tad på tjänsteuppdrag. I en del fall leder och driver Devport 
ett helt projekt åt kund och i andra fall driver kunden pro-
jektet och Devport bidrar med lämplig kompetens i rätt 
tid. Samtliga uppdrag utföres på löpande räkning. Inkom-
ster för uppdrag på löpande räkning intäktsredovisas 
över tid dvs. när kunden erhåller och förbrukar de fördelar 
som tillhandahålls genom företagets prestation. Huvud- 
principen är att fördela intäkten i takt med att nedlag-
da timmar har utförts. Devport har en ovillkorad rätt 
till betalning för nedlagd tid. Prissättningen inkluderar 
normalt ej några väsentliga rabatter eller liknande som 
kommer att påverka fördelningen av transaktionspriset 
på  olika prestationsåtaganden. Uppdraget anses utfört i 
takt med nedlagd tid. Företaget har en rätt till ersättning 
från ett kund till ett belopp som direkt motsvarar värdet 
för kunden av företagets prestation som uppnåtts till dato.  

Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivränte-
metoden. Utdelning redovisas när rätten att erhålla 
utdelning har fastställts. 

Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna 
med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som 
operationell leasing. Betalningar som görs under leasing-
tiden (efter avdrag för eventuella incitament från lease- 
givaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över 
leasingperioden. 

Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i 
allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar 
som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell 
leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell 
leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets 
verkliga värde och nuvärdet av minileasingavgifterna. 

innehaven till anskaffningsvärde med avdrag för event- 
uella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas 
förvärvsrelaterade kostnader. När det finns en indikation 
på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en 
beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det 
redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar 
redovisas i posten ”Resultat från andelar i koncernföretag”. 
Utdelningar från dotterbolag redovisas som utdelnings-
intäkter.

Uppskjuten inkomstskatt
Belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skatte- 
pliktig temporära skillnader. På grund av sambandet 
mellan redovisning och beskattning redovisar emeller-
tid i en juridisk person den uppskjutna skatteskulden på 
obeskattade reserver som en del av de obeskattade re-
serverna. Även bokslutsdispositionerna i resultaträknin-
gen redovisas inklusive uppskjuten skatt.

Redovisning av koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i RFR 2, 
vilket innebär att både lämnade och erhållna koncern-
bidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträknin-
gen. 

Finansiella instrument
IFRS 9 tillämpas inte i moderföretaget och finansiella 
instrument värderas till anskaffningsvärde. 

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning följer årsredovisnings- 
lagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget 
kapital följer koncernens uppställningsform men ska inne- 
hålla de komponenter som anges i ÅRL. Vidare innebär 
det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredo-
visningen, främst avseende finansiella intäkter och kost-
nader och eget kapital.  

3  FINANSIELL RISKHANTERING
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett flertal 
finansiella risker såsom marknadsrisk (omfattande 
främst ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk.  Riskhan-
teringen sköts enligt faställda principer och koncern-
ens övergripande riskhanteringspolicy eftersträvar att 
minimiera oförutsedda ognnsamma effekter på  
koncernens resultat och ställning. 

Valutarisk
Koncernens valutarisk är mycket begränsad då transak-
tioner i huvudsak sker i svensk valuta. 

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att verkliga värden eller 
framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade 
marknadsräntor. Koncernen har för närvarande inga 
banklån, men en checkkredit med limit om 3 MSEK varav 
nyttjad 0 MSEK. 

DevPort innehar avtal vilka klassificeras som operationell 
leasing.

Kassaflödesanalys
Kassaflöde upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. Bolagets likvida medel 
består av kassa- och banktillgodohavanden.

Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det 
resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare 
divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående 
stamaktier. Koncernen har för innevarande räkenskapsår 
inga instrument som kan ge upphov till utspädning.

Segmentsrapportering
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver 
affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra 
sig kostnader, vars rörelseresultat granskas av företagets 
högste verkställande beslutsfattare och för vilket det finns 
fristående finansiell information. DevPorts rapportering 
av rörelsesegment överensstämmer med den interna 
rapporteringen till den högste verkställande besluts- 
fattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren hos 
DevPort är verkställande direktören i moderbolaget. Den 
verkställande direktören är ledamot av och rapporterar i 
sin tur till moderbolagets styrelse enligt fastställd dag- 
ordning. I denna dagordning regleras bl a att verkställande 
direktören ska tillse att styrelsens ledamöter löpande 
erhåller den information som behövs för att följa bolagets 
ställning, likviditet och utveckling. 

Koncernen tillämpar IFRS 8 fr.o.m. 2017. Koncernens 
intäkter och kostnader är fördelade på affärsområdena 
och där koncernens gemensamma kostnader fördelats ut 
efter antal närvarotimmar inom respektive affärsområde. 
Affärsområdena är Produktutveckling, Inbyggda System, 
Produktionsutveckling och under 2018 har ytterligare ett 
affärsområde tillkommit, IT.

Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moder- 
företaget så långt som möjligt tillämpar alla av EU 
godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen 
och Tryggandelagen samt beaktat sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Skillnaden mellan moder- 
företagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs 
nedan.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffnings- 
metoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas 

Koncernen har även inlåning hos bank, vid utgången av 
räkenskapsåret uppgick detta saldo till 2,3 TSEK. På detta 
belopp utgår ingen ränta. 

Kreditrisk 
Kreditrisk innebär risk för att en motpart i en transaktion 
inte fullgör sina förpliktlelser enligt avtalet och att eventu-
ella säkerheter inte täcker koncernens fordran. DevPorts 
kreditrisk består främst av kreditexponering mot koncern-
ens kunder. 

Även likvida medel samt andra tillgodohavanden hos 
banker skapar en kreditrisk. I händelse av ett bristande 
åtagande från kundens sida kan DevPort drabbas av 
kreditförluster. Sådan kreditförlust kan leda till en väsen-
tlig negativ effekt på koncernens verksamhet,  finansiell 
ställning och resultat. Nedan anges maximal exponering 
för kreditrisk vid utgången av räkenskapsåret. För infor-
mation om kvaliten i koncernens kundfordringar hänvisas 
till  separat not för “ Kundfordringar”.

Maximal exponering för kreditrisk    

Koncern Moderbolag

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar 106 954 58 048 83 431 56 944

Fordringar hos 
koncernföretag - - 21 222 10 587

Avtalstillgångar 
(upplupna
intäkter) 30 344 17 902 26 688 -

Övriga fordringar 6 908 139 658 324

Likvida medel/
kassa och bank 9 091 6 762 2 5 899

Summa 153 297 82 851 132 002 73 753

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem 
med att möta dess åtagande relaterade till koncernens 
finansiella skulder. Med finansieringsrisk avses risken att 
koncernen inte kan uppbringa tillräcklig finansiering till 
en rimlig kostnad. Likviditets- och finansieringssrisk kan 
också uttryckas som risk för brist på finansiering till skäli-
ga villkor eller svårigheter med kapitalförsörjning. För det 
fall att finansieringsrisk skulle infrias riskerar detta att ha 
negativ inverkan på DevPorts omsättning, resultat och 
finansiell ställning. Tabellerna nedan analyserar koncern-
ens finansiella skulder uppdelade efter den tid om på 
balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallo- 
dagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsen-
liga, odiskonterade kassaflödena. Koncernen har en 
outnyttjad checkkredit om 3 MSEK, bolagets hittills fina 
utveckling har varit tillräcklig för att hantera likviditeten utan 
användande av checkkredit.
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Löptidsanalys avseende kontraktsenliga betalningar 
för finansiella skulder

0-3 mån 3-12 mån 1-5 år 5- år

Övriga skulder 15 664 - - -

Leverantörsskulder 41 764 - - -

Upplupna kostnader 33 435 - - -

Räntebaserade skulder 7 875 - - -

Summa 98 737 0 0 0

Kapital
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att 
trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, 
så att den kan generera avkastning till aktieägarna och 
nytta för andra intressenter och att upprätthålla en opti-
mal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet 
nere. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, 
kan koncernen förändra den utdelning som betalas till 
aktieägarna, återbetala kapitalet till aktieägarna,  utfärda 
nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna.  Med 
kapital avses koncernens egna kapital. Bolaget styrelse och 
ledning utvärderar löpande koncernens långsiktiga 
kapitalbehov och finansieringsalternativ.  Koncernen har 
ett mål om en soliditet på minst 30%, således har koncern-
ens mål uppnåtts då soliditeten blev 41% för 2018.

Beräkning av verkligt värde
Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade 
till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt 
värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt 
följande:

Nivå 1 Noterade priser på aktiva marknader för identis- 
 ka tillgångar eller skulder.

Nivå 2 Andra observerbara data för tillgången eller   
 skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1,  
 antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller   
 indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar).

Nivå 3 Data för tillgången eller skulden som inte   
 baseras på observerbara marknadsdata (dvs. ej  
 observerbara data).

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella skulder

Villkorade

tilläggsköpeskillingar
2018-12-31 7 000

Villkorade

tilläggsköpeskillingar
2017-12-31 -

DevPortkoncernen segmentsrapportering 
 

Rapportering per affärsområde 2018 2017

Rörelsens intäkter (TSEK)

Produktutveckling 143 388 106 035

Inbyggda system 120 578 72 750

Produktionsutveckling 56 966 54 996

IT 13 987 -

Koncerngemsamt/elimineringar -6 1 625

Summa 334 913 235 406

EBITA (TSEK)

Produktutveckling 7 362 7 927

Inbyggda system 12 440 4 032

Produktionsutveckling 8 989 8 157

IT 283 -

Koncerngemsamt/elimineringar 1 322 1 410

Summa 30 396 21 526

EBITA - marginal %

Produktutveckling 5,1% 7,5%

Inbyggda system 10,3% 5,5%

Produktionsutveckling 15,8% 14,8%

IT 2,0% -

Koncerngemsamt/elimineringar - -

Summa 9,1% 9,1%

 
   
Koncernens anläggningstillgångar finns i sin helhet i 
Sverige.

Koncernen har en kund som står för 38% av total 
nettoomsättning, en annan kund som står för 20%  
samt ytterligare en tredje kund som står för 14% av total 
nettoomsättning.

6  FÖRVÄRV AV VERKSAMHETER
DevPort Act Competence AB
I april 2018 förvärvades konsult- och utbildnings- 
bolaget ACT Competence AB. Företaget är ett specialist-
företag med hög kompetens som har drygt 20 anställda 
och med huvuddelen av sin verksamhet i Göteborgs- 
området. Bolaget bedriver konsultverksamhet inom 
framförallt produktionsteknik samt bedriver en relativt 
stor utbildningsverksamhet. Syftet med affären är dels 
att etablera ett nytt verksamhetsområde inom utbild-
ning av produktutvecklings- och produktionsutvecklings- 
personal hos bl.a. DevPorts huvudkunder, dels att 
förstärka DevPorts verksamhet inom Produktions- 
utveckling där DevPort ser en fortsatt stor efterfrågan.

Följande tabell visar förändring för instrument i nivå 3:
Villkorade tilläggsköpeskillingar

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Ingående balans 2018-01-01 -

Förändring under året -7 000

Utgående balans 2018-12-31 -7 000

4  VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL
DevPorts finansiella rapporter är upprättade i enlighet 
med IFRS. Detta innebär att upprättandet av bokslut och 
tillämpning av redovisningsprinciper ofta baseras på upp-
skattningar och antaganden som anses rimliga och väl 
avvägda vid den tidpunkt då bedömningen görs. Med 
andra bedömningar, antaganden och uppskattning-
ar kan resultatet emellertid bli ett annat, och händelser 
kan inträffa som kan kräva en väsentlig justering av det 
redovisade värdet för den berörda tillgången eller skulden. 
Nedan följer de viktigaste områden där bedömningar och 
antaganden gjorts och som bedöms ha störst inverkan på 
de finansiella rapporterna.

Nedskrivningsprövning för goodwill 
DevPort undersöker varje år om något nedskrivnings-
behov föreligger för goodwill, i enlighet med redo-
visningsprinciper som beskrivs i Not 2.  I samband med 
nedskrivningsprövning görs beräkningar som bygger på 
bedömningar och antaganden. De viktigaste antaganden 
som ligger till grund för dessa bedömingar är tillväxttakt, 
bruttomarginal och diskonteringsränta. Andra bedömn-
ingar än de ledningen gjort kan resultera i ett helt annat 
resultat och en annan finansiell ställning. Mer information 
ges i  den not som specifikt behandlar Goodwill.

5 SEGMENTINFORMATION  
Nettoomsättning fördelas per intäktsslag 

Koncern 2018 Koncern 2017

Tjänster 334 450 235 170

Övriga rörelseintäkter 463 236

Summa 334 913 235 406

Nettoomsättningen fördelas till försäljning i följande 
länder

Koncern 2018 Koncern 2017

Sverige 333 948 233 664

Övriga 965 1 742

Summa 334 913 235 406

  

Förvärvet finansierades genom DevPorts disponibla 
egna medel samt genom banklån, banklånet är avbeta-
lat per den 31-12-2018. Köpeskillingen för förvärvet av ACT 
Competence AB består av en fast köpeskillingoch en rörlig 
tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen uppgick vid 
tillträdesdatumet till 8 MSEK och har finansierats enligt 
nedan.

Likvida medel 3 000

Banklån 5 000

Summa köpeskilling 8 000

Bedömd tilläggsköpeskilling 7 000

Tilläggsköpeskilling beräknas med bas i resultat- 
utvecklingen i ACT Competence AB samt på resultat- 
utvecklingen i DevPort ABs dotterbolag, DevPort Väst 
AB, under åren 2019-2021. Tilläggsköpeskillingen fastställs 
efter utgången av år 2021.

I bokföringen har den totala köpeskillingen beräknats 
uppgå till 15,0 MSEK varav 10,8 MSEK hänförs till goodwill. 
Den totala villkorade tilläggsköpeskillingen om 7 MSEK 
redovisas som övrig långfristig tilläggsköpeskilling. Det 
har ej funnits något behov av omvärdering av värdet av 
tilläggsköpeskillingen i perioden.

Goodwill för ACT Competence AB avser värdet av de 
komponenter som finns i bolaget avseende utbildning 
och personal.

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder (TSEK)

Maskiner och inventarier 66

Omsättningstillgångar exkl likvida medel 4 572

Likvida medel 3 227

Kortfristiga skulder -3 374

Uppskjuten skatteskuld -286

Summa förvärvade nettotillgångar
exkl goodwill (TSEK) 4 205

Redovisad goodwill 10 795

Summa förvärvade nettotillgångar 15 000

Summa köpeskilling 15 000

 
Kassaflödespåverkande effekt i perioden (TSEK)

Summa köpeskilling -15 000

Avgår; Erhållna likvida medel 3 227

Banklån 5 000

Villkorade köpeskillingar 7 000

Effekt på kassaflödet 227
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Förvärvet har för perioden april-december bidragit med 
en omsättning om 14,9 MSEK och ett rörelseresultat om 
2,2 MSEK. Om förvärvet hade skett från periodens början 
dvs. från 1 januari 2018 hade förvärvet bidragit med en 
omsättning om 20 MSEK och ett resultat om 2,5 MSEK. 
Förvärvskostnader uppgår till 120 TSEK och redovisas i 
förvärvsrelaterade kostnader.

ADIGA AB
Den 1 december förvärvade DevPort AB 100% av 
aktierna i teknikkonsultbolaget ADIGA AB. ADIGA 
sysselsätter ca 85 personer varav 30 stycken är anställda i 
bolaget och 55 stycken går som underkonsulter. Bolaget- 
bedriver konsultverksamhet och huvuddelen av bolag-
ets verksamhets bedrivs i Göteborgsområdet. Syftet med 
affären är att förstärka DevPorts verksamhet inom affärs- 
området Produktutveckling och projektåtaganden. Under 
ADIGAS senaste reviderade verksamhetsår omsatte bolag-
et drygt 88 MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick 
till ca 3,7 MSEK. Förvärvet finansierades genom DevPorts 
disponibla medel.

Förvärvet av ADIGA var villkorat av att årsstämmans 
beslut från den 14 maj 2018 om bemyndigande för 
styrelsen att besluta om nyemission av aktier godkänns 
av berörda myndigheter och att styrelsen i DevPort 
fattar beslut om riktad nyemission. Beslut togs av styrelsen i 
november 2018 och aktierna blev registrerade i 
januari 2019 och emissionen är därmed slutförd. Styrelsen 
i DevPort gör bedömningen att förvärvet kommer att 
bidra positivt till DevPorts resultat för år 2019. 

Köpeskillingen för förvärvet av ADIGA uppgår till:
ADIGAs egna kapital per den 30 november 2018, vilket 
finansieras genom DevPorts egna disponibla medel, 
och 250 000 nyemitterade B-aktier i DevPort med en 
avräkningskurs om 38 kronor/aktie. 
 
ADIGA AB ägde vid förvärvstillfället 66% av aktierna i 
KVA Control System AB. ADIGA AB genomförde den 31 
januari 2019 ett förvärv av resterande 34% av aktierna med 
retroaktivt tillträde per den 31 december 2018 i KVA 
Control System AB och äger således samtliga aktier i KVA 
Control System AB.

Kontant köpeskilling ADIGA AB (inkl KVA) 8 384

Kontant utbetalt december 2018 -5 000

Återstår att utbetala i början av 2019 3 384

Ökning av aktiekapital genom nyemission (SEK)

Erhållna aktier i DevPort 250 000

Kurs 38

Värde erhållna aktier 9 500 000

Totalt erhållen köpelikvid 17 884 TSEK

 

7  KONCERNFÖRETAG  
Sammanställning över koncernens samtliga dotterföretag:

8  ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR 
OCH SOCIALA KOSTNADER 

Medelantalet anställda 

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Kvinnor 84 45 6 4

Män 265 179 3 3

Totalt 349 224 9 7

    

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Styrelseledamöter 6 6 6 6

varav män: 6 6 6 6

Andra anställda personer i 
företagets ledning inkl VD 9 7 3 4

varav män: 7 5 2 1

Totalt 15 13 9 10

    

Ersättningar till ledande befattningshavare (ej VD) och 
anställda
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode för 
styrelse och utskottssuppdrag enligt årstämmans beslut.

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder (TSEK)

Maskiner och inventarier 50

Omsättningstillgångar exkl likvida medel 26 195

Likvida medel 5 321

Kortfristiga skulder -22 345

Uppskjuten skatteskuld -717

Summa förvärvade nettotillgångar exkl 
goodwill (TSEK) 8 504

Goodwill 9 380

Summa förvärvade nettotillgångar 17 884

Summa köpeskilling 17 884

 

Förvärvsanalysen är preliminär då processen för alloker-
ing av övervärdet pågår. Av denna anledning är redovisad 
goodwill ännu preliminär och representerar preliminärt 
värdet av traditionell teknikkonsultverksamhet. Ingen del 
av goodwill är skattemässig avdragsgill.

Kassaflödespåverkande effekt i perioden: 

Summa köpeskilling -17 884

Avgår; Erhållna likvida medel 5 321

Kortfristig skuld till säljare 3 384

Betalning genom emission 9 500

Effekt på kassaflödet 322

Förvärvet av ADIGA har för perioden december bidragit 
med en omsättning om 5,9 MSEK och ett rörelseresultat 
om -0,8 MSEK. Om förvärvet skett från periodens början 
dvs. från 1 januari 2018 hade förvärvet bidragit med en 
omsättning om 80,2 MSEK och ett resultat om -0,4 MSEK.
Förvärvskostnader uppgår till 126 TSEK.

Årsstämman har beslutat om följande riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare:
Lön och andra anställningsvillkor ska vara marknads- 
mässiga. Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast 
lön som är marknadsmässig och är baserad på ansvar, roll, 
kompetens och befattning. Ledande befattningshavare 
erbjuds rörlig lön. Sådan rörlig lön ska vara marknads-
mässig och baseras på utfall av förutbestämda finansiella 
och individuella mål och uppgå till maximalt 30% av fast 
årslön. Uppföljning och utvärdering av rörlig kontantlön 
görs efter varje kvartal.

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall 
vara lägst tre månader och för VD sex månader.

Pensioner
Pensionsförmåner utgår i allmänhet i enlighet med ITP-
planen.  För ledande befattningshavare och övriga anställ-
da har koncernen endast avgiftsbestämda (inga förmåns-
bestämda) pensionsförpliktelser och inga ytterligare 
betalningsförpliktelser föreligger när de avgiftsbestämda 
pensionsplanerna är betalda, i enlighet med 
gällande kollektivavtal.

Årets löner och ersättningar

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Styrelse och VD -3 203 -2 085 -3 203 -2 085

Övriga -133 517 -82 640 -2 699 -3 700

Totalt -136 720 -84 724 -5 902 -5 784

Bolag Org. nummer Säte Andel i procent
Bokfört värde i 
moderbolaget

DevPort Öst AB 556758-4189 Linköping 100 3 016

DevPort Väst AB 556743-4724 Linköping 100 22 119

DevPort Project Management AB 556987-1485 Linköping 100 100

DevPort Services AB 556817-0194 Linköping 100 100

DevPort Winning Solutions AB 559070-5678 Göteborg 91 91

DevPort Network AB 556705-5818 Göteborg 100 100

DevPort ACT Competence AB 556841-1051 Göteborg 100 15 000

ADIGA AB 556778-1082 Göteborg 100 17 534

58 061

Specifikation av årets förändring i bokförda värden

Moderbolaget 2018

Ingående bokfört värde 25 526

Anskaffning 32 534

Utgående bokfört värde 58 061
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Sociala kostnader och pensionskostnader

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Sociala kost-
nader -38 890 -25 243 -1 808 -2 116

Pensionskost-
nader för styrelse 
och VD
(inkl. löneskatt) -725 -393 -725 -393

Pensionskost-
nader för övriga 
(inkl löneskatt) -9 571 -5 628 -634 -761

Övriga person-
alkostnader -6 501 -10 139 -3 476 -1 289

Avgår nystarts 
och sjukbidrag 103 372 - -

Totalt -55 584 -41 030 -6 643 -4 559

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare 2018

Styrelse-
arvode

Löner / andra 
ersättningar

Övrig 
ersättning

Pension-
skostnad

Styrelseord-
förande
Göran Kroon -176 - -67 -

Övriga le-
damöter i 
styrelsen - - - -

Per Rodert -88 - - -

Viktor Öhman -38 - - -

Sören Brekell -38 - - -

Hasse Johansson -38 - - 0

VD Nils Malmros - -2 825 - -393

Övriga ledande 
befattnings-
havare (8 st) - -5 747 - -784

Totalt -378 -8 572 -67 -1 177

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare 2017

Styrelse-
arvode

Löner / andra 
ersättningar

Övrig 
ersättning

Pension-
skostnad

Styrelseord-
förande
Per Rodert -129 - - -

VD Nils Malmros - -1 955 - -393

Övriga ledande 
befattnings-
havare (6 st) - -4 671 - -1 056

Totalt -129 -6 626 0 -1 449

Ersättningar till VD    
Rörlig ersättning    
Den rörliga ersättningens storlek beslutas diskretionärt av 
styrelsen. Den rörliga lönen uppgår till 20% av skillnaden 
mellan verkligt resultat och budget i det fall det verkliga 
resultatet överstiger budget. Maximal rörlig lön som kan 
utgå är 50% av den fasta årslönen för 2018.
    

11  GOODWILL 

Koncernen

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 24 611 24 611

Förvärvad Goodwill under året 20 195 -

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 44 806 24 611

Ingående nedskrivningar -4 130 -4 084

Årets nedskrivningar -46 -46

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -4 176 -4 129

Utgående redovisat värde 40 630 20 480

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill  
Goodwill övervakas av ledningen fördelad per kassagener-
erande enhet där respektive dotterföretag utgör separat 
kassagenererande enhet. ADIGA förvärvades i nära anslut-
ning till bokslutsdagen och har inte nedskrivningsprövats 
då DevPort bedömer att inga väsentliga förändringar har 
inträffat sedan förvärvet gjordes.

Följande är sammanställning av goodwill fördelat på varje 
kassagenererande enheter:

Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet 
har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. 
Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida 
kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar 
som godkänts av företagledningen.

För varje kassagenererande enhet till vilket betydande 
goodwillbelopp har fördelats, anges nedan de väsentliga 
antaganden, långsiktig tillväxttakt och diskonteringränta 

Pensionsvillkor    
Bolaget har ett avgiftsbaserat åtagande innebärande 
att verkställande direktören för 2018 skall disponera ett 
belopp motsvarande summan av 30 procent av pensions- 
medförande lön till pensionskostnader. Premien skall 
justeras årligen i samband med att ny löneuppgörelse 
har träffats. Avtalet upphör att gälla vid upphörande av 
arbetet som verkställande direktör.    
    
Avgångsvederlag    
Avgångsvederlag utgår enbart för VD. Avgångs- 
vederlaget beräknas på den fasta månadslönen som 
gäller vid uppsägningstiden och utgår under en period på 
sex månader. På avgångsersättning skall bolaget erlägga 
lagstadgade sociala avgifter samt betala kostnader för 
pension.    
      
9  OPERATIONELL LEASING    
Leasingkostnaderna, utöver lokalhyra, avser i huvudsak 
billeasing och leasing av datorutrustning.

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Leasingkostnader
(exklusive hyra för lokaler) -904 -749 -231 -225

Räkenskapsårets
kostnadsförda hyresavgifter -4 356 -3 177 -283 -354

Framtida minimileasin-
gavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operatio-
nella leasingavtal inom 1 år -6 473 -6 078 -468 -510

Framtida minimileasin-
gavgifter avseende icke 
uppsägningsbara opera-
tionella leasingavtal mellan 
1-5 år -6 269 -2 668 -628 -270

Framtida minimileasin-
gavgifter avseende icke 
uppsägningsbara opera-
tionella leasingavtal längre 
än 5 år - - - -

10  ERSÄTTNING TILL REVISORER 

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Mazars SET Revisionsbyrå 
AB

Revisionsuppdraget -247 -199 -247 -199

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdraget -193 - -193 -

Skatterådgivning - - - -

Andra uppdrag -44 -42 -44 -42

Summa -484 -241 -484 -241

Total ersättning till
revisorer -440 -199 -440 -199

som använts när nyttjandevärde beräknas.  I de fall det 
gjorts en nedskrivning anges även återvinningsvärde.

Årlig tillväxttakt 7-15%

Bruttomarginal 23-26%

Diskonteringsränta före skatt 9-14%

2018
Ingående

redovisat värde
Förändring 
under året Försäljning Nedskrivning

Andra
justeringar

Utgående
redovisat

värde

DevPort Öst AB 556758-4189 46 - - -46 - -0

DevPort Väst AB 556743-4724 20 435 - - - - 20 435

DevPort ACT Competence AB 555741-1051 - 10 795 - - - 10 795

Adiga AB 556778-1082 - 9 400 - - - 9 400

Summa 20 481 20 195 -46 40 629

2017
Ingående

redovisat värde
Förändring 

under året 1) Försäljning Nedskrivning
Andra

justeringar

Utgående
redovisat

värde

DevPort Öst AB 556758-4189 92 - - -46 - 46

DevPort Väst AB 556743-4724 - 20 435 - - - 20 435

DevPort Network AB 556705-5818 20 435 -20 435 - - - -

Summa 20 481 -46 20 480

1) Verksamheten har under året flyttas från DevPort Network AB till DevPort Väst AB
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Den årliga tillväxttaken används över koncernens prognos- 
period. Den baseras på tidigare resultat och ledningens 
förväntningar på marknadsutvecklingen. 

Bruttomarginalen är den genomsnittliga marginalen, 
beräknad som procent av intäkterna, över koncernens 
prognosperiod. Den baseras på nuvarande nivåer för 
försäljningsmarginaler och nuvarande sammansättning 
av försäljningen. 

Känslighetsanalyser
Nedskrivningsbehov uppstår inte för någon av enheter-
na även i det fall bruttomarginalen skulle  minska  med 3 
procent eller vid en höjning av diskonteringsräntan med 
3 procent.

12  FINANSIELLA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter 13 9 13 12

Totalt 13 9 13 12

 

13  FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Räntekostnader -389 -516 -126 -261

Totalt -389 -516 -126 -261

16  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden *) - 9

Inlösen - -19

Inköp -  10

Utgående anskaffningsvärden 0 0

*) Avser deposition hyra lokal  

17  KUNDFORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar 106 954 58 048 83 431 56 944

Kundfordringar 106 954 58 048 83 431 56 944

Reserv för osäkra
fordringar - - - -

Kundfordringar 
netto 106 954 58 048 83 431 56 944

 
Per 31 dec 2018 var kundfordringar uppgående till 7 605 
tkr  förfallna utan att något nedskrivningsbehov före- 
ligger. Av totalt förfallna kundfordringar utgörs 72%  
en kund, vilken är en av företagets storkunder 
 och således förväntas bolaget få in alla fordringar.

Förfallna ej reserverade kundfordringar

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Förfallna
1-30 dagar 4 587 255 3 727 255

Förfalllna
30-60 dagar 589 521 524 521

Förfallna 60-90 
dagar 1 172 24 1 172 24

Förfallna över 90 
dagar 1 257 147 1 257 147

Kundfordringar 
netto 7 605 947 6 680 947

Koncernen redovisar inte några kundförluster under 
räkenskapsåret.

18  AVTALSTILLGÅNGAR (UPPLUPNA INTÄKTER)

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda 
hyror 369 984 40 48

Avtalstill- 
gångar(upplupna 
intäkter) 30 344 17 902 26 688 -

Övriga poster 2 710 849 1 674 448

Summa 33 422 19 735 28 403 496

14  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt för året -5 811 -3 329 -5 028 -3 189

Uppskjuten skatt -1 018 -895 - -

Summa -6 831 -4 224 -5 028 -3 189

Redovisad skatt

Redovisat resultat före 
skatt 29 720 19 101 22 664 14 881

Skatt enligt gällande
skattesats, 22% -6 538 -4 202 -4 986 -3 274

Avstämning av
redovisad skatt

Ej avdragsgilla
kostnader -282 -168 -35 -62

Ej skattepliktiga
intäkter - -2 - -

Ränta periodiserings-
fond -11 -4 -7 -4

Justering förvärv under 
året - - - -

Ändrad taxering - 151 - 151

Summa -6 831 -4 224 -5 028 -3 189

15  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ingående
anskaffningsvärden 1 917 1 701 162 116

Inköp under året 787 217 - 46

Utgående 
ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 705 1 917 162 162

Ingående
avskrivningar -1 574 -1 432 -113 -80

Årets avskrivningar -482 -142 -21 -33

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar -2 055 -1 574 -134 -113

Utgående restvärde 649 344 28 50

19  LIKVIDA MEDEL/ KASSA OCH BANK

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Övriga banktill-
godohavanden 9 091 6 762 2 5 899

Summa 9 091 6 762 2 5 899

Per den 31 december 2018 har koncernen outnyttjade 
kreditlöften avseende checkkredit om 3 MSEK.

 20  EGET KAPITAL
Utveckling A-aktier

Transaktionstyp Ref.
Antal 
aktier

Nom 
värde Aktiekapital

Per 2017-12-31 120 000 0,25 30 000

Fondemission 1:1 1 120 000 0,25 30 000

Per 2018-12-31 240 000 60 000

Utveckling B-aktier 

Transaktionstyp Ref.
Antal 
aktier

Nom 
värde Aktiekapital

Per 2017-12-31 4 793 731 0,25 1 198 433

Fondemission 1:1 1 4 793 731 0,25 1 198 433

Nyemission 2 250 000 0,25 62 500

Per 2018-12-31 9 837 462 2 459 366

Antal stamaktier vid periodens slut uppgick till 10 077 462 
varav antal A-aktier med 10 röster per aktie uppgick till 
240 000. Övriga aktier har en (1) röst per aktie, alla med 
ett kvotvärde på 0,25 kr. DevPort är sedan 2017 noterat på 
Nasdaq First North Premier.

1) Fondemission
Vid extra bolagsstämma i september 2018 beslutades 
om att en fondemission 1:1 skulle genomföras under året. 
Detta innebar att aktiekapitalet i DevPort AB ökade från  
1 228 43 SEK till 2 456 866 SEK .

2) Riktad nyemission
Förvärvet av ADIGA är villkorat av årsstämmans beslut 
från den 14 maj 2018 om bemyndigande för styrelsen 
att besluta om nyemission av aktier. I november fattade 
DevPort beslut om riktad nyemission avseende förvärvet 
av ADIGA AB.

Moderbolaget
Bunda fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning

Fritt eget kapital
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt 
eget kapital:
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Överkursfond
När aktierna emitteras till överkursfond, dvs. för aktierna 
betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp mot- 
svarande erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde 
föras till överkursfonden. 

Balanserat resultat
Balanserat resultat utgörs av föregående års resultat, 
resultat efter lämnad vinstutdelning. 

Koncernen
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från aktieägarna. Här 
ingår överkursfonder som betalats med emissioner.

Balanserat resultat inklusive årets resultat
I balanserat resultat ingår intjänade resultat.

21  OBESKATTADE RESERVER  
I moderbolaget har avsatts till periodiseringsfond enligt 
nedan: 

2018-12-31 2017-12-31

Avsatt till periodiseringsfond,
Beskattningsår 2012 - 1 375

Avsatt till periodiseringsfond,
Beskattningsår 2013 690 690

Avsatt till periodiseringsfond,
Beskattningsår 2014 600 600

Avsatt till periodiseringsfond,
Beskattningsår 2015 155 155

Avsatt till periodiseringsfond,
Beskattningsår 2016 1 710 1 710

Avsatt till periodiseringsfond,
Beskattningsår 2017 4 067 4 067

Avsatt till periodiseringsfond,
Beskattningsår 2018 7 608 -

Totalt 14 829 8 597

Uppskjuten skatt 3 262 1 891

22  UPPSKJUTEN SKATTESKULD 

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående värden 1 891 997 - -

Tillkommande 
värden under året 2 021 894 - -

Redovisat värde 3 912 1 891 - -

Den uppskjutna skatteskulden avser periodiserings- 
fonder. Ingen annan uppskjuten skatt finns.

25  ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Moms 7 755 3 872 4 948 674

Personalens 
källskatt 4 059 2 505 179 156

Övr. sociala 
kostnader 250 - - -

Kortfristiga skulder 
anställda, 
leverantör 565 - 76 -

Avsättning förvärv 
Adiga 3 034 - 3 034 -

Summa 15 664 6 376 8 237 831

 

26  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna löner 10 801 1 959 1 201 917

Upplupna
semesterlöner 7 782 4 015 598 478

Upplupna sociala 
avgifter 8 106 6 866 333 274

Övriga poster 6 746 5 863 5 006 4 021

Summa 33 435 18 704 7 139 5 690

27  KASSAFLÖDET - FINANSIERINGSVERKSAMHET

23 RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Amortering
inom 1 år 3 034 - 3 034 -

Amortering
inom 2-5 år 7 000 - 7 000 -

Amortering
senare än 5 år - - - -

Summa 10 034 0 10 034 0

 
Skuld till kreditinstitut

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Amortering
inom 1 år 7 875 - 7 875 -

Amortering
inom 2-5 år - 2 250 - 2 250

Amortering
senare än 5 år - - - -

Summa skuld till 
kreditinstitut 7 875 2 250 7 875 13 161

 

Skulden till kreditinstitut 2017 avser lån till förvärv av 
Gormac AB och löpte med rörlig ränta. Skulden till 
kreditinstitut 2018 avser factoringkredit med rörlig ränta.

Den villkorade tilläggsköpeskillingen avser förvärv att 
DevPort Act Competence och ADIGA AB.

24  STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

För egna avsättningar
och skulder 2018 2017 2018 2017

Företagsinteckning - - - -

Kundfordringar
(factoring) 7 875 - 7 875 -

Aktier i
dotterföretag - - 58 061 25 256

Summa 7 875 0 65 936 25 256

  Koncern Moderbolag

Skuld till
kreditinstitut

Villkorad
tilläggs-

köpeskilling

Totalt ränte-
bärande
skulder

Skuld till
kredit-

institut

Villkorad
tilläggs-

köpeskilling Totalt

Per 2017-12-31 2 250 - 2 250 2 250 0 2 250

Upptagen factoringbelåning 7 875 - 7 875 7 875 - 7 875

Villkorad tilläggsköpeskilling 1) - 7 000 7 000 - 7 000 7 000

Amortering under året -2 250 - -2 250 -2 250 - -2 250

Per 2018-12-31 7 875 7 000 7 875 7 000

1) Avser villkorad tilläggsköpeskilling för DevPort ACT Competence AB
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29  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Köp- och försäljningstransaktioner med närstående parter 
sker på marknadsmässiga villkor.
Följande transaktioner har skett med närstående:

Koncernen
Närstående
relation

Försäljning av tjän-
ster eller  varor 
till  närstående

Inköp av tjänster 
eller varor till 

närstående

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Nyckelpersoner - - 20 24

Andra närstående - - - 1 284

Summa - - 20 1 308

Moderbolaget 
Närstående
relation

Dotterföretag 19 864 18 270 323 915 218 355

Nyckelpersoner - - 20 24

Andra närstående - - - 1 284

Summa 19 864 18 270 323 935 219 663

Moderbolaget
Närstående
relation

Fordringar på 
närstående

Skulder till 
närstående

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Dotterföretag 21 222 10 587 46 764 33 717

Summa 21 222 10 587 46 764 33 717

Med andra närstående (år 2017) avses ES Jumping. 
Tjänster tillhandahållna av ES Jumping är marknadsmäs-
siga och avser IT-tjänster. Avtalet är avslutat per 170831. 
Ersättning till styrelse, verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare framgår av not 8.

30  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Innan förvärvet av ADIGA AB ägde bolaget 66 procent av 
aktierna i dotterbolaget KVA Control System AB, vilket är 
ett bolag som bedriver teknisk konsultverksamhet inom 
produktutveckling för fordonsindustrin. Den 31 januari 
2019 undertecknades förvärvet av de återstående 34% 
av aktierna i KVA. Aktierna tillträddes enligt avtalet per 
20181231 och konsoliderades således som helägt bolag per 
denna tidpunkt.

28  FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder 
framgår av nedanstående tabell. Se även not 3 Finansiell 
riskhantering.

Redovisade värden i balansräkningen bedöms överens-
stämma med verkligt värde. 
 
Resultat från finansiella tillgångar och skulder avser i 
huvudsak ränteintäkter och räntekostnader; se not 12 
och 13, kundförluster; se not 17 samt förändring i verkliga 
värden på finansiella skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen; ingen effekt under året. 

31  RESULTATDISPOSITION
Förslag till disposition av bolagets vinst  (Belopp i kr) 
 
Till bolagsstämmans förfogande står: 

Överkursfond 31 456 908

Balanserad vinst 21 470 093

Årets resultat 17 635 748

70 562 749

Styrelsen förslår att vinstmedlen disponeras så att:

Utdelning 7 558 097

Balanseras i ny räkning 63 004 653

70 562 749

Finansiella tillgångar värderade till 
upplupet anskaffningsvärde

Kund- och
lånefordringar

Finansiella skulder värderade
anskaffningsvärde

MODERBOLAGET 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Fordringar hos koncernföretag 21 222 10 587

Kundfordringar 83 431 56 944

Övriga fordringar 658 324

Upplupna intäkter 26 688 -

Kassa och bank 2 5 899

Skuld till kreditinstitut - 2 250

Avsättningar 7 000 -

Räntebärande kortfristiga skulder 7 875 -

Leverantörsskulder 25 744 3 702

Övriga kortfristiga skulder 46 764 831

Upplupna kostnader 2 283 2 710

Summa 132 002 73 753 89 666 9 493

Finansiella till- 
gångar värder-

ade till upplupet
anskaffningsvärde

Kund- och 
lånefordringar

Finansiella skulder 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Finansiella skulder 
värderade till verkligt 

värde via resultat

KONCERNEN 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Finansiella anläggningstillgångar - -

Kundfordringar 106 954 58 048

Övriga fordringar 6 908 139

Upplupna intäkter 30 344 17 902

Likvida medel 9 091 6 762

Skuld till kreditinstitut - 2 250

Villkorad tilläggsköpeskillig - - 7 000 -

Räntebärande kortfristiga skulder 7 875 -

Leverantörsskulder 41 764 16 919

Övriga kortfristiga skulder 15 664 6 377

Upplupna kostnader 33 435 27 287   

Summa 153 297 82 851 98 737 52 833 7 000 0
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Till bolagsstämman i DevPort AB (publ)
Org. nr 556752-3369

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och koncern- 
redovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för DevPort AB (publ) för år 2018 
med undantag för hållbarhetsrapporten på sidorna 34-37 
och med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidor-
na 44-49. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning 
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
34-91.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års- 
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncern- 
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredo- 
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dess finansiella resultat och kassa- 
flöde för året enligt International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisning-
slagen. Mina uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten 
på sidorna 34-37 eller bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
44-49. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en-
ligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncern- 
redovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för den andra informationen. Den andra informa-
tionen återfinns på sidorna 1-33. Vårt uttalande avseende 

årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyr-
kande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende den-
na information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapport-
era detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt 
IFRS, såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentli-
ga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsät-
ta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru-
vida årsredovisningen och koncernredovisningen som hel-
het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att läm-
na en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 

Göteborg den 17 april 2019

Min revisionsberättelse har lämnats den 23 april 2019

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Nils Malmros
VD och koncernchef

Sören Brekell
Styrelseledamot

Viktor Öwall
Styrelseledamot

Jesper Ahlkvist 
Auktoriserad revisor, huvudansvarig revisor

Göran Kroon
Styrelseordförande

Per Rodert
Styrelseledamot

Hasse Johansson
Styrelseledamot

Underskrifter
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garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god re-
visionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsen-
tliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning un-
der hela revisionen.
Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat uti-
från dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är till-
räckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsen-
tlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfal-
skning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets inter-
na kontroll som har betydelse för min revision för att utfor-
ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effekti-
viteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och till-
hörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund 
i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hän-
delser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsent-
lig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verk-
samheten.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt- 
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i över-
ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun-
na bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till disposition-
er av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bo-
laget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransknin-
gen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bo-
lagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bo-
lagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållan-
den som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredo-
visningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för enheter-
na eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett ut-
talande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av koncernrevi-
sionen. Jag är ensamt ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för DevPort AB (publ) 
för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbo-
laget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av moderbolagets och kon-
cernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbar-
hetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
på sidorna 34-37 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Min granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbar-
hetsrapporten. Detta innebär att min granskning av håll-
barhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att 
denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt utta-
lande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings- 
rapporten på sidorna 44-49 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.

Min granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta 
innebär att min granskning av bolagsstyrningsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfat-
tning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Jag anser att denna granskning 
ger mig tillräcklig grund för mina uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i 
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsre-
dovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag 
är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisnin-
gens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsre-
dovisningslagen.

Jesper Ahlkvist, utsågs till DevPort ABs (publ) revisor av bo-
lagsstämman den 6 mars 2017 och har varit bolagets revisor 
sedan dess.

Lund, 2019-04-23

Jesper Ahlkvist
Auktoriserad revisor



På DevPort är vi stolta över våra medarbetare och våra kunder
som utvecklar framtidens teknik. För oss handlar det bl.a. om laganda,

gemenskap, korta beslutsvägar, erfarenhet, entreprenörskap och stabilitet.


