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FORTSATT STARK UTVECKLING FÖR DEVPORT! 

 

Sammandrag 

 

Hela året (januari – december 2018) 

 Omsättningen för året ökade med 42,3 % till 335,0 (235,4) MSEK 

 EBITA uppgick till 30,4 (21,5) MSEK (ökning med ca 41 %) 

 EBITA-marginalen uppgick till 9,1 (9,1) % 

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 30,1 (19,6) MSEK 

 Resultat före skatt (EBT) uppgick till 29,7 (19,1) MSEK 

 Resultat efter skatt uppgick till 22,9 (14,9) MSEK 

 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,32 (1,68) SEK (justerat efter fondemission, 

split och nyemission) 

 Soliditeten uppgick till 40,9 (45,7) % 

 Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 (0,00) SEK per aktie 

 

 

Fjärde kvartalet oktober-december 2018 

 Omsättningen för perioden ökade med 48 % till 104,0 (70,4) MSEK 

 EBITA uppgick till 8,8 (9,9) MSEK 

 EBITA-marginalen uppgick till 8,5 (14,1) % 

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,5 (8,1) MSEK 

 Resultat före skatt (EBT) uppgick till 8,4 (7,9) MSEK 

 Resultat efter skatt uppgick till 6,6 (6,2) MSEK 

 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,66 (0,68) SEK (justerat efter fondemission, 

split och nyemission) 

 Soliditeten uppgick till 40,9 (45,7) %  
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Väsentliga händelser januari - december 2018 i sammandrag 

 

 I februari startade DevPort upp ett nytt affärsområde inom IT. Den nya IT-verksamheten kompletterar 

bl.a. den verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Inbyggda system.  

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

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

ACT Competence AB är ett specialistföretag med hög kompetens som har drygt 20 anställda och med 

huvuddelen av sin verksamhet i Göteborgsområdet. Bolaget bedriver konsultverksamhet inom framför 

allt produktionsteknik samt bedriver en relativt stor utbildningsverksamhet. Syftet med affären är dels att 

etablera ett nytt verksamhetsområde inom utbildning av produktutvecklings- och 

produktionsutvecklingspersonal hos bl.a. DevPorts huvudkunder, dels att förstärka DevPorts 

verksamhet inom Produktionsutveckling där DevPort ser en fortsatt stor efterfrågan. ACT Competence 

AB hade under räkenskapsperioden 2016-07-01 – 2017-06-30 en omsättning om 25,3 MKR och 

genererade 3,8 MKR i EBITA. 

 I maj tecknade DevPort ramavtal med ett större internationellt bolag inom fordonsindustrin rörande 

konsulttjänster inom bl.a. produktutveckling, produktionsutveckling, 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 fondemission 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 25:e september registrerades fondemissionen på bolagsverket. 

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. 

 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 förstärktes 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. Bolaget bedriver konsultverksamhet och huvuddelen av bolagets verksamhets bedrivs i 

Göteborgsområdet. Syftet med affären är att förstärka DevPorts verksamhet inom affärsområdet 

Produktutveckling och projektåtaganden där DevPort som nämnt ovan ser en fortsatt stor efterfrågan. 

Under ADIGAS senaste reviderade verksamhetsår omsatte bolaget drygt 88 MSEK och resultatet efter 

finansnetto uppgick till ca 3,7 MSEK. Förvärvet finansierades genom DevPorts disponibla medel. För 

ytterligare information, se sidorna 17-18. 

 



Delårsrapport januari – december 2018, DevPort AB, org.nr 556752-3369 
 

4 
 

 

 

 

 I december meddelade styrelsen i DevPort att man beslutat om att undersöka möjligheterna att byta 

noteringslista från Nasdaq First North Premier till Nasdaqs huvudlista, Small Cap. 

 I december gick 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 periodens utgång 

 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.  

 

 
Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades av bolaget, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl 08:45 CET. 

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts 

verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns 

inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och 

sysselsätter drygt 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på 

NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm. 
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Koncernens nyckeltal i sammandrag 

 

Nyckeltal Okt - dec Okt - dec Jan - dec Jan-dec 

  2018 2017 2018 2017 

Tillväxt i försäljning (%) 47,8% 51,2% 42,3% 52,7% 

Organisk tillväxt i försäljning (%) 29,8% 51,2% 33,1% 52,8% 

EBITA (TSEK) 8 800 9 938 30 387 21 526 

EBITA - marginal (%) 8,5% 14,1% 9,1% 9,1% 

Rörelseresultat EBIT (TSEK) 8 542 8 055 30 095 19 609 

Rörelsemarginal (%) 8,2% 11,4% 9,0% 8,3% 

Resultat efter finansnetto (EBT) (TSEK) 8 408 7 900 29 720 19 101 

Nettomarginal (%) 6,3% 8,8% 6,8% 6,3% 

Avkastning på eget kapital (%) 40,6% 19,2% 35,5% 46,5% 

Avkastning på arbetande kapital (%) 50,6% 24,8% 43,6% 54,2% 

Soliditet (%) 40,9% 45,7% 40,9% 45,7% 

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

       
Medarbetare         

Antal anställda vid periodens slut 349 224 349 224 

Antal övrigt sysselsatta vid periodens slut 155 76 155 76 

Summa sysselsatta vid periodens slut 504 300 504 300 

         

Aktiedata         

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

Genomsnittligt antal aktier 9 910 795 4 558 790 9 848 295 4 425 688 

Vinst TSEK 6 558 6 162 22 889 14 878 

Vinst per aktie före och efter utspädning *) 0,66 0,68 2,32 1,68 

Eget kapital/aktie SEK 8,02 9,84 8,02 9,84 
 
*Samtliga perioder är omräknade med hänsyn till genomförd fondemission 1:1 
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VD har ordet 

Goda framtidsutsikter för DevPort

Året som gått 

Det går bra för DevPort. Vi presenterar vår starkaste 

årsrapport hittills 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 vilket fick en viss negativ 

påverkan på fjärde kvartalets resultat. 

Under år 2018 växte DevPort med 42,3 % och samtidigt 

ökade resultatet (EBITA) med 41 % till drygt 30 MSEK. 

Trots stark tillväxt så lyckas vi vidmakthålla en god 

marginal om 9,1 % (EBITA) för helåret. 

Den positiva utvecklingen beror till stor del på fortsatt 

hög efterfrågan på våra tjänster samt effektiv 

kostnadskontroll. 

Tillväxttakten är fortsatt hög under sista kvartalet och 

det samma gäller för beläggningsgraden. 

Vid periodens utgång sysselsatte DevPort drygt 500 

personer och här står genomförda förvärv för en 

majoritet av tillväxten i sista kvartalet. 

Samtliga affärsområden har under året haft en god 

tillväxt. I februari förra året 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. 

Under året har vi stärkt vår relation med samtliga av våra 

stora kunder inom fordonsindustrin samtidigt som vi 

också har växt inom övrig industri.  

DevPort har, som ett av mycket få teknikkonsultbolag, 

under året nått s.k. preferred supplier status inom 

konsulttjänster hos samtliga av de stora 

fordonstillverkarna i Sverige. 

DevPorts erbjudande kring s.k. satellitleveranser / 

projektåtaganden där vi driver projekt från våra egna 

kontor men i en, tillsammans med kunden, anpassad 

miljö har varit mycket framgångsrikt. Vi har tvåsiffrigt 

växt den verksamheten under året och vi ser att det 

kommer att växa ytterligare under år 2019. 

 

Vi har under året genomfört två förvärv. I våras 

förvärvade vi konsult- och utbildningsföretaget ACT 

Competence AB och i slutet på året förvärvade vi Adiga 

AB. 

ACT Competence har tillfört både ökad lönsamhet för 

DevPort och nytt verksamhetsområde inom utbildning. 

ACT Competence är i dag en helt integrerad del av 

DevPort. 

Arbetet med att integrera Adiga har gått bra och vid 

årsskiftet var en majoritet av verksamheten integrerad i 

DevPort och under första kvartalet 2019 så kommer 

Adiga vara fullt integrerat i DevPort och därefter kunna 

bidra positivt till DevPorts utveckling. 

DevPort blev under förra året 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”. 

Vi har också under året inlett ett samarbete med 

organisationen Star for Life som en del av DevPorts 

CSR (Corporate Social Responsibility) arbete, se vidare 

nedan. 

Årets goda resultat innebär också att DevPorts styrelse 

föreslår, till ordinarie bolagsstämma, en utdelning om 

0,75 kronor per aktie (året innan var utdelning noll 

kronor per aktie). Läs mer om styrelsens förslag till 

utdelning på sidan 21. 
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Framtiden 

Världskonjunkturen framåt är svår att bedöma och till 

viss del gäller detta också inom fordonsindustrin. En del 

fordonstillverkare och större producerande 

underleverantörer påverkas negativt av framför allt s.k. 

macro-beslut såsom ökade tullar och ökade krav från 

myndigheterna men behovet av teknikkonsulttjänster i 

Sverige är fortsatt högt inom fordonsindustrin och 

specifikt för DevPorts större kunder.  

DevPort, som renodlat kompetensföretag / 

teknikkonsultbolag, har klarat sig bra och ser just nu inga 

neddragningar hos DevPorts större kunder inom 

fordonsindustrin.  

Vi startar år 2019 med ca 500 konsulter i uppdrag. Då 

antalet sysselsatta i uppdrag (anställda konsulter och 

underkonsulter) är proportionellt mot omsättning så 

innebär detta att vi har mycket goda förutsättningar att 

året som kommer ska bli ett bra år för DevPort. 

Lägger vi också till att vi planerar för fortsatt organisk 

tillväxt och tillväxt genom 1-2 förvärv under året så är 

det mycket som talar för att vi kommer kunna se fram 

emot ett intressant år 2019. 

Med anledning av DevPorts snabba tillväxttakt så ser vi 

att DevPorts långsiktiga mål om ”en halv miljard kronor 

i omsättning med god lönsamhet om 3-5 år” behöver 

revideras. Vi reviderar nu upp detta mål till följande 

målsättning; ”Omsätta över en miljard SEK med god 

lönsamhet inom 3-5 år räknat från år 2019 under 

förutsättning att inga allvarliga störningar sker i 

konjunkturen”. På sidan 8 återfinns samtliga av 

DevPorts långsiktiga mål. 

Arbetet fortgår med att undersöka möjligheterna att byta 

lista för DevPort-aktien, 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. 

 

 

Under år 2019 ser vi fortsatta satsningar inom 

affärsområde IT samt inom vårt nya verksamhetsområde 

Utbildning. 

Vi kommer under våren också utreda möjligheterna 

inom industridesignområdet vilket kan vara en pusselbit 

som ytterligare förstärker DevPort som en 

helhetsleverantör. 

Vi ser också att våra s.k. satellitleveranser (en typ av 

projektåtagande) kommer växa ytterligare under år 2019 

och inte minst hos våra stora kunder inom 

fordonsindustrin. 

Vårt samarbete (CSR-arbete) med organisationen Star for 

Life kommer under året att intensifieras. DevPort stöttar, 

inom ramen för Star for Life, skolan Windmill Park med 

ca 1 900 elever i Soweto / Johannesburg i Sydafrika. I 

början på år 2019 skedde invigningen av ”DevPort-

skolan” där flera av DevPorts medarbetare på plats fick 

chansen att se vilka möjligheter DevPort kan ge och 

vilken skillnad det kan innebära för 100-tals elever på 

skolan. 

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra medarbetare och 

ledare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb och 

bidrar till DevPorts fortsatta utveckling. 

Lätt att känna sig fortsatt mycket stolt – Proud to be! 

Februari 2019 

 

 
Nils Malmros 

VD 

 

http://www.devport.se/staff-item/nils/
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DevPorts långsiktiga mål 
 

 Bli det ledande produktutvecklingsbolaget i Sverige till utvecklingsintensiv industri 

 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 

 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 inom utbildning 

 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) 

 
Finansiell översikt  

Intäkter och resultat hela året (januari – december 2018) 

 
Rörelsens intäkter uppgick till 334,9 (235,4) MSEK. Av tillväxten på 42,3 % avsåg 33,1 % organisk tillväxt. 

Samtliga affärsområden (exl. IT som inte har några jämförelsesiffror) redovisar tillväxt jämfört med föregående 

år. 

 

EBITA uppgick till 30,4 (21,5) MSEK, en ökning med 41 %. 

 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 30,1 (19,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 9,0 (8,3) %. Både 

inbyggda system och produktionsutveckling redovisar ett förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år. 

 

Finansnettot uppgick till -0,4 (-0,5) MSEK vilket gav ett resultat före skatt på 29,7 (19,1) MSEK. 

Skattekostnaden uppgick till -6,8 (-4,2) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 22,9 (14,9) MSEK och resultat 

per aktie blev 2,32 (1,68) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission). 

 

Intäkter och resultat kvartal 4 (oktober - december) 

 

Koncernens intäkter för det fjärde kvartalet ökade med 33,6 MSEK till 104,0 (70,4) MSEK. Av tillväxten på 47,8 

% avsåg 29,8 % organisk tillväxt. Både affärsområde produktutveckling och inbyggda system redovisar tillväxt 

jämfört med kvartal 4 föregående år. 

 

EBITA uppgick till 8,8 (9,9) MSEK. Året innehöll en arbetsdag mindre än året innan samt att flera av våra större 

kunder beslutade att hålla helgstängt under flera dagar i december vilket fick en viss negativ påverkan på fjärde 

kvartalets resultat.  

 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,5 (8,1) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 8,2 (11,4) %. 
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Finansnettot uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK vilket gav ett resultat före skatt på 8,4 (7,9) MSEK. Skattekostnaden 

uppgick till -1,9 (-1,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 6,6 (6,2) MSEK och resultat per aktie blev 0,66 

(0,68) SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission). 

 

 

 
 

Finansiell ställning 

 

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten under perioden januari – december uppgick till 1,6 (3,6) 

MSEK. Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till -0,4 (-0,2) MSEK. 

Koncernens likvida medel uppgick till 9,1 (6,8) MSEK per 31/12 2018. Därutöver hade koncernen outnyttjade 

kreditlöften avseende factoring och checkkredit om 15,0 (23,0) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 80,8 (48,4) 

MSEK och soliditeten till 41 (46) %. Koncernens nettolåneskuld uppgick till 1,2 (4,5) MSEK. 

Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder uppgick till 1,4 (1,5) ggr. 

 

Nettolåneskuld för koncernen   

   

Belopp TSEK 31 december 31 december 

  2018 2017 

Likvida medel 9 091 6 762 

Räntebärande kortfristiga skulder -7 875 0 

Räntebärande långfristiga skulder 0 -2 250 

Summa nettolåneskuld* 1 216 4 512 

* Nettolikviditet 

 

Medarbetare 

Antal anställda den 31 december 2018 var 349 (224). 

Antal underkonsulter den 31 december 2018 var 155 (76). 
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Affärsområden / Kompetensområden 
 
Från och med år 2018 består DevPort av fyra affärsområden vilka är Produktutveckling, Inbyggda system, 

Produktionsutveckling och IT.  

 

 

Översikt per Affärsområde 
 

DevPort Produktutveckling   

Ackumulerade värden jan-dec jan-dec 

Belopp i TSEK 2018 2017 

Intäkter 143 388 106 035 

EBITA 7 353 7 927 

EBITA - marginal % 5,1% 7,5% 

Tillväxt % 35,2%  
Varav organiskt % 22,1%  
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Kommentarer 
 
DevPorts verksamhet inom Produktutveckling fortsätter att gå bra även under 2018 med en organisk tillväxt på 

ca 22,1 % jämfört med föregående år. I och med förvärvet av bolaget ACT Competence AB och ADIGA AB,  

har den totala tillväxten ökat med 35,2 %. Att marginalen för 2018 har gått ned beror främst på förvärvet av  

ADIGA AB. Bolaget har haft en lägre marginal samt annan typ av månadsredovisning och kommer fr o m 2019 

att redovisas på samma sätt som övriga DevPort bolag. 

 

Teknikområdet mekanisk konstruktion (vilket avser största delen av affärsområdet) verkar på en mogen 

marknad med stor konkurrens, både från mycket stora internationella konsultföretag till små och medelstora 

konsultföretag. De projektåtaganden som DevPort har fått gör att 2019 kan bli ett framgångsrikt år för 

affärsområdet. 

 
 
 

43%

Andel av koncernens totala intäkter
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DevPort Inbyggda system   

  jan-dec jan-dec 

Belopp i TSEK 2018 2017 

Intäkter 120 578 72 750 

EBITA 12 440 4 032 

EBITA - marginal % 10,3% 5,5% 

Tillväxt % 65,7%  
Varav organiskt % 65,7%  
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Kommentarer 
 
DevPorts verksamhet inom Inbyggda system har kännetecknats av ett fokus på uppbyggnad av 

specialistkompetens inom framtida områden som beräknas ha en stark tillväxt de närmaste åren, t.ex. 

sensorteknik, trådlös kommunikation och självkörande fordon. Affärsområdet har under år 2018 haft en 

organisk tillväxt på 65,7 % jämfört med föregående år. Etableringen av affärsområdet i östra Sverige går över 

förväntan där vi nu också ser framför oss en tillväxt inom totalåtaganden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

Andel av koncernens totala intäkter



Delårsrapport januari – december 2018, DevPort AB, org.nr 556752-3369 
 

12 
 

 

 

 

DevPort Produktionsutveckling  
  jan-dec jan-dec 

Belopp i TSEK 2018 2017 

Intäkter 56 966 54 996 

EBITA 8 989 8 157 

EBITA - marginal % 15,8% 14,8% 

Tillväxt % 3,6%  
Varav organiskt % -10,6%  
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Kommentarer 
 
Verksamheten inom affärsområde Produktionsutveckling har under perioden haft en minskning av organisk 

tillväxt på -10,6 %. Genom förvärvet av ACT Competence AB har affärsområdet dock haft en tillväxt på 3,6 

och marginalen är fortsatt hög för affärsområdet. För år 2019 räknar vi med en organisk tillväxt för 

affärsområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

17%

Andel av koncernens totala intäkter
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DevPort IT   

Ackumulerade värden jan-dec jan-dec 

Belopp i TSEK 2018 2017 

Intäkter 13 987 0 

EBITA 283 0 

EBITA - marginal % 2,0% 0,0% 

Tillväxt % Ej tillämpbart  
Varav organiskt % Ej tillämpbart  
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Kommentarer 
 
Affärsområde IT har nu funnits ett år inom koncernen. Kunderna ser positivt på att DevPort startat upp ett 

affärsområde inom IT och vi ser en tillväxt inom området. Hittills har satsningen varit fokuserad på 

Göteborgsområdet men under 2019 kommer fokus läggas på att starta upp IT-konsultverksamhet i 

Stockholmsregionen där vi ser en stark marknad för DevPorts IT-tjänster. 

 
 
 
 
Moderbolaget 
 
Moderbolaget bedriver enbart förvaltande verksamhet där administration av koncernens ekonomi sköts samt att 

de flesta ramavtal med kunder är samlade i moderbolaget. Merparten av all fakturering sker också genom 

moderbolaget. Moderbolagets omsättning under januari – december uppgick till 343,4 (236,0) MSEK. EBIT 

uppgick för samma period till 1,4 (1,4) MSEK.  

 

 

 

 

 

 

4%

Andel av koncernens totala intäkter
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DevPortkoncernen 
Segmentsrapportering 
 

  Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår 

Rapportering per affärsområde 2018 2017 2018 2017 

Rörelsens intäkter (TSEK)         

Produktutveckling 46 687 28 496 143 388 106 035 

Inbyggda system 36 595 21 966 120 578 72 750 

Produktionsutveckling 15 728 19 495 56 966 54 996 

IT 4 981 0 13 987 0 

Koncerngemsamt/elimineringar -6 407 -6 1 625 

Summa 103 984 70 364 334 913 235 406 
          

EBITA (TSEK)        

Produktutveckling 1 664 3 417 7 353 7 927 

Inbyggda system 3 823 2 245 12 440 4 032 

Produktionsutveckling 2 746 3 942 8 989 8 157 

IT 251 0 283 0 

Koncerngemsamt/elimineringar 315 335 1 322 1 410 

Summa 8 800 9 938 30 387 21 526 
         

EBITA - marginal %         

Produktutveckling 3,6% 12,0% 5,1% 7,5% 

Inbyggda system 10,4% 10,2% 10,3% 5,5% 

Produktionsutveckling 17,5% 20,2% 15,8% 14,8% 

IT 5,0% - - - 

Koncerngemsamt/elimineringar - - - - 

Summa 8,5% 14,1% 9,1% 9,1% 
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Förvärv av verksamheter 

 

ACT Competence AB 

I april 2018 förvärvades konsult- och utbildningsbolaget ACT Competence AB. Företaget är ett specialistföretag 

med hög kompetens som har drygt 20 anställda och med huvuddelen av sin verksamhet i Göteborgsområdet. 

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom framför allt produktionsteknik samt bedriver en relativt stor 

utbildningsverksamhet. Syftet med affären är dels att etablera ett nytt verksamhetsområde inom utbildning av 

produktutvecklings- och produktionsutvecklingspersonal hos bl.a. DevPorts huvudkunder, dels att förstärka 

DevPorts verksamhet inom Produktionsutveckling där DevPort ser en fortsatt stor efterfrågan. 

 

Förvärvet finansierades genom DevPorts disponibla egna medel samt genom banklån1. Köpeskillingen för 

förvärvet av ACT Competence AB består av en fast köpeskilling (som slutgiltigt fastställs per den 31/12-2018) 

och en rörlig tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen uppgick vid tillträdesdatumet till 8 MSEK och har 

finansierats enligt nedan.  

 

 

TSEK 

Likvida medel   3 000 

Banklån   5 000 

Summa köpeskilling  8 000 

Bedömd tilläggsköpeskilling 7 000 

 

                                                 
1 Banklånet är avbetalat per den 31 december 2018.. 

2018 Ackumulerat 2017 Ackumulerat

Rapportering per affärsomr. Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 1

Rörelsens intäkter (TSEK)

Produktutveckling 143 388 96 701 66 000 31 397 106 035 77 539 56 625 28 592

Inbyggda system 120 578 83 983 56 811 27 041 72 750 50 784 35 043 16 518

Produktionsutveckling 56 966 41 238 28 972 14 145 54 996 35 502 22 351 9 339

IT 13 987 9 006 5 650 2 464 0 0 0 0

Koncerngemensamt/elimineringar -6 0 0 0 1 625 1 217 783 353

Summa 334 913 230 929 157 433 75 047 235 406 165 042 114 803 54 801

EBITA (TSEK)

Produktutveckling 7 362 5 689 4 150 2 137 7 927 4 510 3 845 1 990

Inbyggda system 12 440 8 617 5 542 2 649 4 032 1 787 965 313

Produktionsutveckling 8 989 6 243 4 566 2 326 8 157 4 215 2 881 953

IT 283 32 128 35 0 0 0 0

Koncerngemensamt/elimineringar 1 322 1 007 352 364 1 410 1 076 684 255

Summa 30 396 21 587 15 069 7 511 21 526 11 588 8 374 3 512

EBITA - marginal %

Produktutveckling 5,1% 5,9% 6,3% 6,8% 7,5% 5,8% 6,8% 7,0%

Inbyggda system 10,3% 10,3% 9,8% 9,8% 5,5% 3,5% 2,8% 1,9%

Produktionsutveckling 15,8% 15,1% 15,8% 16,4% 14,8% 11,9% 12,9% 10,2%

IT 2,0% 0,4% 2,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Koncerngemensamt/elimineringar

Summa 9,1% 9,3% 9,6% 10,0% 9,1% 7,0% 7,3% 6,4%
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Tilläggsköpeskilling beräknas med bas i resultatutvecklingen i ACT Competence AB samt på 

resultatutvecklingen i DevPort ABs dotterbolag, DevPort Väst AB, under åren 2019-2021. 

Tilläggsköpeskillingen fastställs efter utgången av år 20212. 

I bokföringen har den totala köpeskillingen beräknats uppgå till 15,0 MSEK varav 10,8 MSEK hänförs till 

goodwill. 

 

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 4572 

    

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:    

Summa köpeskilling -15 000 

Avgår; Erhållna likvida medel 3 227 

Banklån 5 000 

Villkorade köpeskillingar 7 000 

Effekt på kassaflödet 227 

 

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. 

 

 

 

                                                 
2 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. 
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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 bolagets verksamhets bedrivs i Göteborgsområdet. 

Syftet med affären är att förstärka DevPorts verksamhet inom affärsområdet Produktutveckling och 

projektåtaganden.. Under ADIGAS senaste reviderade verksamhetsår omsatte bolaget drygt 88 MSEK och 

resultatet efter finansnetto uppgick till ca 3,7 MSEK. Förvärvet finansierades genom DevPorts disponibla 

medel.  

Förvärvet av ADIGA är 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                TSEK 

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 
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Verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder (TSEK) 

Maskiner och inventarier 50 

   

Omsättningstillgångar 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 allokering 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. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av 

relativ hög exponering mot fordonsindustrin. Dock är kundkategorierna så varierande, dels mot tunga respektive 

lätta fordon som har olika konjunkturcykler, dels en bra spridning av olika typer av tjänster som t.ex. 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. DevPort har i nuläget inga valutarisker och ränterisken har ökat i och med att nytt lån har 

tagits. 

 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

DevPort tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU samt RFR 1 

Kompletterande redovisningsregler för koncerner vid upprättande av finansiella rapporter. Moderbolaget 

tillämpar Årsredovisningslagen och ”Rådet för finansiell rapportering” RFR 2 för juridiska personer. 

Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget så långt det är möjligt tillämpar alla av EU godkända IFRS  

inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt med beaktande av sambandet mellan 

redovisning och beskattning. 

 

Från och med 1 januari 2018 tillämpas IFRS 9 Finansiella instrument samt IFRS 15 Intäkter från avtal med 

kunder. I övrigt överensstämmer tillämpade redovisningsprinciper med vad som framgår av årsredovisningen 

2017. Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade 

standarder som antagits från och med 2018 har inte haft någon betydande påverkan på koncernens finansiella 

ställning.  

 

Komplett beskrivning av redovisnings- och värderingsprinciper finns beskrivna i årsredovisningen för år 2017 

sidan 42. 
 
 
Intäkter från avtal med kunder 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder redovisas när prestationsåtagandet uppfyllts genom att en vara eller en 
tjänst överförs till kunden. Koncernen har för närvarande endast intäkter från projekt på löpande räkning, vilka 
redovisas i takt med att respektive tjänsteuppdrag uppfylls, vilket innebär att intäkterna redovisas över tiden. 
Intäkten tas upp i samma månad som tjänsten utförs. 
 
 
IFRS 16 Leasingavtal  
Från och med 1 januari 2019 ersätter IFRS 16 Leasingavtal nuvarande standard IAS 17 Leasingavtal samt 
tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27. DevPort har under 2018 kartlagt och utvärderat koncernens 
leasingavtal och analyserat effekterna av övergången till IFRS 16.  
 
DevPort kommer vid standardens ikraftträdande tillämpa den förenklade övergångsmetoden vilket innebär att 
jämförande information i tidigare perioder inte kommer att omräknas. Leasingskulden utgörs av de diskonterade 
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 tillämpningsdagen. Övergången till IFRS 16 medför inte någon effekt på eget 
kapital. 
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DevPort kommer tillämpa lättnadsreglerna avseende leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt 
värde samt kortidsleasingavtal vilket även omfattar avtal som avslutas under 2019. Leasingavtal där den 
underliggande tillgången har ett lågt värde utgörs exempelvis av kontorsinventarier. 
 
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 koncernens balansomslutning att öka genom inkluderandet av nyttjanderättstillgångar och 
leasingskulder. Leasingavgifter som under IAS 17 har redovisats som övriga externa kostnader i 
resultaträkningen ersätts av avskrivningar på nyttjanderättstillgångarna vilka redovisas som en kostnad i 
rörelseresultatet samt ränta på leasingskulden vilken redovisas som en finansiell kostnad. Leasingavgiften 
fördelas mellan amortering på leasingskulden och betalning av ränta.  
 

Vid övergången till IFRS 16 har samtliga återstående leasingavgifter 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 rapport över finansiell ställning; 

 

Nyttjanderättstillgångar 18 056 TSEK 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  - 180 TSEK 

Leasingskulder  18 056 TSEK 

  

Förändringarna kommer att påverka balans- och resultaträkningen samt ett antal nyckeltal. Med hänsyn till 

befintlig leasingportfölj bedömer DevPort för 2019 att avskrivningarna kommer öka med 4 789  TSEK, finansiella 

kostnader öka med 372 TSEK och resultat efter skatt minska med 90 TSEK.  Återföring av leasingavgifter 

kommer samtidigt ske med 5072 tkr. 

 

 
Finansiella tillgångar 

Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar utifrån den affärsmodell som hanterar tillgångens 

kontrakterade kassaflöden samt karaktären på tillgången. De finansiella tillgångarna klassificeras i någon av 

följande kategorier: finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde, finansiella tillgångar  

värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde 

över resultaträkningen. 

 

För närvarande har koncernen endast finansiella tillgångar som normalt inte säljs utanför koncernen och där  

syftet med innehavet är att erhålla kontraktsenliga kassaflöden. Huvuddelen av de finansiella tillgångarna består 

av kundfordringar och banktillgodohavanden. Samtliga finansiella tillgångar klassificeras som finansiella 

tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde. Dessa finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar 

med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som 

anläggningstillgångar. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

En reserv för värdeminskning görs för kreditförluster som kan uppstå inom de närmaste 12 månaderna. I det  

fall kreditriskerna ökat väsentligt reserveras för de kreditförluster som förväntas inträffa under tillgångens hela 

löptid. En nedskrivning redovisas i resultaträkningen som en övriga externa kostnader. 
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Finansiella skulder 

Villkorad tilläggsköpeskilling redovisas i koncernen som skulder till verkligt värde via resultaträkningen och ingår 

i posten ” Övriga långfristiga skulder”. Övriga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

 

 

Verkligt värde 

Det bedöms inte finnas några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde.  

 

 

Definitioner 

Definitioner för olika nyckeltal m.m. finns sist i denna delårsrapport. 

 

 

Aktien 

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.  

 

 

Utdelning 

Styrelsen föreslår, till ordinarie bolagsstämma, en utdelning om 0,75 kronor (0,00 kronor) per aktie. 

 

 

Finansiell kalender 2019 

23 april 2019, Årsredovisning 2018 

14 maj 2019, Kvartalsrapport Q1 2019 

14 maj 2019, Ordinarie bolagsstämma 

13 augusti 2019, Kvartalsrapport Q2 2019 

12 november 2019, Kvartalsrapport Q3 2019 

 

 

Transaktioner med närstående 

Utöver ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter har inga ersättningar utgått till närstående 

parter. Beskrivning av ersättningsnivåer kommer att återfinns i koncernens årsredovisning för 2018. 

 

Period 2018-12-31 

Moderbolagets fordringar på koncernbolag 21,2 MSEK 

Moderbolagets skulder på koncernbolag 46,8 MSEK 

 

Avser perioden 2018-01-01 till 2018-12-31 

Moderbolagets interna omsättning på koncernbolag 19,9 MSEK 

Moderbolagets interna kostnader från koncernbolag 323,9 MSEK 
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För ytterligare information, kontakta gärna: 
Nils Malmros, VD och koncernchef, DevPort, tel +46 73 62 08 700, eller mail nils.malmros@devport.se 

DevPort AB, org.nr 556752-3369 

Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg Sweden 

Tel.nr +46 31 50 59 00 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 

och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Göteborg den 22 februari 2019 

 

DevPort AB 

 

 

Göran Kroon   Nils Malmros   Per Rodert 

Styrelseordförande  VD och koncernchef  Styrelseledamot 

 

 

Sören Brekell   Hasse Johansson  Viktor Öwall 

Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 

 

 

 

 

Denna delårsrapport har varit föremål för översiktlig revisorsgranskning av bolagets revisor. Informationen är 

sådan som DevPort AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 

värdepappersmarknaden i det fall Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier. Informationen lämnades 

för offentliggörande den 22 februari 2019 kl 08:45 CET. 
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Finansiell rapportering i sammandrag 
 

DevPort, koncernen      

Resultaträkning      

          

Belopp TSEK Okt - dec Okt - dec Jan - dec Jan-dec 

  2018 2017 2018 2017 

Rörelsens intäkter 103 984 70 364 334 913 235 406 

Inköp av varor och tjänster -29 922 -21 375 -93 521 -78 003 

Personalkostnader -58 306 -37 436 -192 408 -126 127 

Övriga externa kostnader -6 927 -1 569 -18 411 -9 608 

Avskrivningar av materiella tillgångar -30 -47 -187 -142 

EBITA 8 800 9 938 30 387 21 526 

       
Förvärvsrelaterade poster *) -257 -11 -292 -46 

Noteringskostnader Nasdaq **)   -1 871   -1 871 

Rörelseresultat 8 542 8 055 30 095 19 609 

       
Finansiella intäkter 0 0 13 9 

Finansiella kostnader -134 -155 -389 -516 

Resultat efter finansiella poster 8 408 7 900 29 720 19 101 

       
Skatt -1 850 -1 738 -6 831 -4 224 

Periodens resultat 6 558 6 162 22 889 14 878 

       
Övrigt totalresultat:       

Poster som senare kan återföras i 
resultaträkningen 0 0 0 0 

Summa totalresultat för perioden 6 558 6 162 22 889 14 878 

 
*) Förvärvsrelaterade poster definieras som av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade 
immateriella anläggningskostnader inkl. goodwill, samt andra förvärvsrelaterade kostnader. 
**) Noteringskostnader Nasdaq omfattar kostnader relaterade till noteringen på 
Nasdaq First North Premier i december 2017. 

 

Periodens resultat tillika totalresultat för Okt - dec Okt - dec Jan - dec Jan-dec 

perioden hänförligt till: 2018 2017 2018 2017 

       
Moderföretagets aktieägare 6 558 6 162 22 889 14 878 

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 

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

Genomsnittligt antal aktier 9 910 795 4 558 790 9 848 295 4 425 688 

Vinst per aktie före och efter utspädning 0,66 0,68 2,32 1,68 



Delårsrapport januari – december 2018, DevPort AB, org.nr 556752-3369 
 

24 
 

 

 

DevPort, koncernen   

Balansräkning      

Belopp TSEK 31 december 31 december 

  2018 2017 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Goodwill 40 630 20 481 

Materiella anläggningstillgångar 649 344 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 41 279 20 825 

    
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar 106 954 58 048 

Skattefordran 0 350 

Övriga kortfristiga fordringar 6 908 139 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 422 19 735 

Likvida medel 9 091 6 762 

Summa omsättningstillgångar 156 376 85 033 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 197 655 105 858 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 80 763 48 353 

Innehav utan bestämmande inflytande 10 9 

Summa eget kapital 80 772 48 362 

    
Långfristiga skulder    
Uppskjuten skatteskuld 3 912 1 891 

Räntebärande långfristiga skulder 0 2 250 

Övriga långfristiga skulder 7 000 0 

Summa långfristiga skulder 10 912 4 141 

    
Kortfristiga skulder    
Räntebärande kortfristiga skulder 7 875 0 

Leverantörsskulder 41 764 16 919 

Aktuella skatteskulder 7 233 2 772 

Övriga kortfristiga skulder 15 664 6 377 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 435 27 287 

Summa Kortfristiga skulder 105 970 53 355 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 197 655 105 858 
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Kursutveckling för DevPort-aktien 2018 
 

 
 
 
 
 
 

De fem största aktieägarna i DevPort AB 
 
 
STÖRRE AKTIEÄGARE Antal Antal Antal Andel Andel 

Aktieägare A-aktier B-aktier aktier kapital röster 

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

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

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

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

Nordea Småbolagsfond 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% 
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Förändring eget kapital   

   

Belopp TSEK 31 december 31 december 

  2018 2017 

Ingående eget kapital 48 362 15 666 

Kvittningsemission *) 0 4 998 

Nyemission inkl transaktionskostnad **) 0 12 820 

Apportemission 9 520 0 

Utdelning till aktieägarna 0 0 

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 

Periodens resultat 22 889 14 878 

Utgående eget kapital 80 772 48 362 
 

 
*) Effekter av konvertering av lån till Gormac AB 5 MSEK till B-aktier 2017 
 
**) Avser nettoeffekt av nyemission i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier dec 2017 
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DevPort, koncernen     

     

Kassaflödesanalys     

     

Belopp TSEK Okt - dec Okt - dec Jan - dec Jan-dec 

  2018 2017 2018 2017 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 7 464 6 220 28 971 19 450 

Förändring av rörelsekapital -17 945 -13 292 -27 420 -15 846 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 481 -7 071 1 551 3 604 

        

Investeringar i materiella tillgångar -116 -134 -396 -217 

Förändring av finansiella tillgångar 0 10 0 9 

Förvärv av verksamhet 322 0 549 0 

Förvärv av goodwill 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 206 -124 153 -208 

        

Förändring av räntebärande skulder 3 292 -250 625 -10 911 

Förändring av övriga långfristiga skulder 0 0 0 -5 000 

Förändring av aktiekapital och övr. tillskjutet kapital 0 0 0 17 816 

Utdelning till aktieägarna 0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 292 -250 625 1 905 

        

Periodens kassaflöde -6 983 5 372 2 329 5 301 

Likvida medel vid periodens början 16 074 1 389 6 762 1 460 

Livida medel vid periodens slut 9 091 6 762 9 091 6 762 
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DevPort, Moderbolaget      

Resultaträkning     
          

Belopp TSEK Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 

  2018 2017 2018 2017 

Rörelsens intäkter 97 035 73 125 343 428 236 012 

Inköp av varor och tjänster -92 313 -68 578 -323 097 -217 750 

Personalkostnader -2 763 -2 389 -12 509 -10 343 

Övriga externa kostnader -1 620 -1 701 -6 367 -6 482 

Avskrivningar av materiella tillgångar -2 -165 -21 -35 

Rörelseresultat 337 293 1 434 1 401 

    0  
Finansiella poster -22 0 -112 -249 

Resultat efter finansiella poster 315 293 1 322 1 152 

    0  
Bokslutsdispositioner 21 341 13 729 21 341 13 729 

Resutat före skatt 21 657 14 022 22 664 14 881 

    0  
Skatt -4 765 -3 085 -5 028 -3 189 

Periodens resultat 16 892 10 937 17 636 11 692 
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DevPort, Moderbolaget     

Balansräkning     

      

Belopp TSEK 31 december 31 december 

  2018 2017 

TILLGÅNGAR     

      

Anläggningstillgångar 58 089 25 575 

Omsättningstillgångar 133 716 74 249 

Summa anläggningstillgångar 191 805 99 824 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

      

Eget kapital 73 083 45 947 

Obeskattade reserver 14 829 8 597 

Avsättning  7 000 0 

Långfristiga skulder 0 2 250 

Kortfristiga skulder 96 892 43 030 

Summa eget kapital och skulder 191 805 99 824 

      

Soliditet 44,1% 52,7% 
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Definitioner   
 

     

Tillväxt i Försäljning (%)   
 

Ökningen av totala intäkter under perioden   
 

    

Organisk tillväxt (%)   
 

Ökningen av totala intäkter under perioden exklusive  
 

intäkter hänförligt till förvärv under perioden   
 

    

EBITA - marginal (%)   
 

EBITA i % av intäkter   
 

   
 

Rörelsemarginal (%)   
 

Rörelseresultat i % av intäkter   
 

   
 

Nettomarginal %   
 

Resultat efter skatt i % av intäkter   
 

    

Arbetande kapital   
 

Balansomslutning minskat med räntefria skulder   
 

   
 

Avkastning på eget kapital (%)   
 

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver. 
   

 

Avkastning på arbetande kapital (%)   
 

EBITA i % av genomsnittligt arbetande kapital   
 

   
 

Soliditet (%)   
 

Eget kapital och obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen  
   

 

Vinst per aktie SEK   
 

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier  
 

   
 

Nettolåneskuld   
 

Likvida medel plus räntebärande fordringar   
 

minus räntebärande skulder och avsättningar.   
 

 
 
 


