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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utftjrt en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
ftir DevPort AB (publ) ftir år 2019 med undantag ftir
hållbarhetsrapporten på sidorna 30-35 och med undantag fiir
bolagsstymingsrapporten på sidorna 40-45. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidoma 30-85.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncemredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 3 I december 2019 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde ftir aret enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella stiillning
per den 3 I december 201 9 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde fiir året enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra
uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sidoma 30-35 eller
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 40-45. Förvaltningsberättelsen är
ftirenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker diirör att bolagsslåmman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen ftir moderbolaget och koncemen.

Grundfi)r uttalanden

Vi har utlort revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.Yi är oberoende i
ftirhållande till moderbolaget och koncemen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat åir tillräckliga och
ändamålsenliga som grund fiir våra uttalanden.

Annan information ön årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret fiir den
andra informationen. Den andra informationen återfinns på sidorna 1-29.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncemredovisningen
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.

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

Om vi, baserat på det arbete som har utörts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyidiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet

Slyrelsens och verkstöllande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret ftir att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller
koncemredovisningen, enligt IFRS, såsom de antagits av EU. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även fiir den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig fiir att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar st5nelsen och verkställande direktören ftir bedömningen av
bolagets och koncemens fiirmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så iir tillämpligt, om ftirhållanden som kan påverka
ftirmågan att fortsätta verksamheten och att anviinda antagandet om
fortsatt dri{t. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt altemativ till
att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av siikerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet iir en hög grad av siikerhet, men är
ingen garanti ftir att en revision som utfiirs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upplåcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan lorväntas påverka de ekonomiska beslut som
anviindare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskema ftir väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, utformar och utör
granskningsåtgärder bland annat utifråtr dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och iindamålsenliga Itir att utgöra
en grund ftir våra uttalanden. Risken ftir att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter är högre än ftir en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, örfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intem
kontroll.

skaffar vi oss en ftirståelse av den del av bolagets interna konholl
som har betydelse ör vår revision liir att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hiinsyn till
omständighetema, men inte fiir att uttala oss om effektiviteten i den
intema kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören anvåinder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncemredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhåimtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
hiindelser eller ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets och koncemens fiirmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
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drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fåsta uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och
koncemredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet for revisionsberättelsen. Dock kan
framtida håindelser eller fiirhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte liingre kan fortsätta verksamheten.

o utvärderarvi den övergripande presentationen, strukhrren och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, dåiribland
upplysningama, och om åLrsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och hiindelsema på ett sätt som ger en rättvisande
bild.

o inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen ftir enhetema eller
affärsaktiviteterna inom koncemen fiir att göra ett uttalande
avseende koncemredovisningen. Vi ansvarar ftir styming,
övervakning och utlorande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvarig ftir våra uttalanden.

Vi måste informera sty'elsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten ftir den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Afiahnden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
vi även utftjrt en revision av styrelsens och verkställande direktörens
ftirvaltning ftir DevPort AB (publ) fiir år 2019 samt av forslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller fiirlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt ftirslaget i
fiirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet ör räkenskapsåret.

Grundfiir uttalanden

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs nåirmare i avsniftet Revrsorns ansvar.Yi är
oberoende i ftirhållande till moderbolaget och koncemen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullglort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat åir tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ör våra uttalanden.

Slyrelsens och verkstiillande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret ör ftirslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller ftirlust. Vid ftirslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
ftirsvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncemens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och stiillning i övrigt.

Styrelsen ansvarar ör bolagets organisation och örvalbringen 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 bokftiringen, medels-
ftirvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i öwigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkslällande
direktören ska sköta den löpande ftirvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga fiir att bolagets bokfiiring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och ftir att medelsörvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av fiirvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis ftir att med en
rimlig grad av såikerhet kurura bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

o ftiretagit någon åtgärd eller giort sig skyldig till någon ftirsummelse
som kan ftiranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

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

Vårt mål beträffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller ftirlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av siikerhet bedöma om örslaget är ftirenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig siikerhet åir en hög grad av säkerhet, men ingen garanti liir att en
revision som utftirs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller fiirsummelser som kan ftiranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett ftirslag till dispositioner
av bolagets vinst eller fiirlust inte är ftirenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av ltirvaltningen och fiirslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller ftirlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgiirder
som utftirs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga lor
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha siirskild
betydelse ltir bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgiirder och andra fiirhållanden som är
relevanta fiir vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag Itir våLrt

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller fiirlust har vi granskat om ftirslaget iir örenligt med
aktiebolagslagen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållharhetsrapp orten

Det är styrelsen som har ansvaret fiir hållbarhetsrapporten på sidorna 30-
35 och ftir att den iir upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR l2
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta
innebiir att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämftirt med den
inriktning och omfattning som en revision enligt Intemational Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grund ftir vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Reviltorns granskning av bolagssq)m ings rapporten
Det är styrelsen som har ansvaret ftir bolagsstymingsrapporten på
sidoma 40-45 och ör att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.

Min granskning har skett enligt FARs uttalande RevU l6 Revisoms
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att min
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämftirt med den inriktning och omfattning
som en revision enligt Intemational Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig
tillräcklig grund ftir mina uttalanden.

En bolagsstymingsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med
6 kap. 6 $ andra stycket punktema 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap
31 $ andra stycket samma lag är ftirenliga med årsredovisningens och
koncemredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med
årsredovisningslagen.

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

Lund,2020-04-17

J

3 Praxitv ''
MEMBER."

ALOBAI ALI-IAN'E OF
tN0FPEN0åNl il8MS

revlsor


