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Sammandrag 
 

Fjärde kvartalet (oktober – december 2020) 

 Rörelsens intäkter minskade med 29 % till 84,6 (118,8) MSEK 
 Rörelseresultatet före engångsposter förbättrades till 7,2 (3,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 8,6 

(3,0) % 
 Rörelseresultatet förbättrades till 6,3 (2,4) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 7,4 (2,1) % 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,0 (2,4) MSEK 
 Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (2,3) MSEK 
 Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,43 (0,23) SEK 

 

Perioden (januari – december 2020) 

 Rörelsens intäkter minskade med 27 % till 337,3 (465,1) MSEK 
 Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 20,7 (22,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 6,2 

(4,8) % 
 Rörelseresultatet uppgick till 9,5 (21,4) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 2,8 (4,6) % 
 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,4 (20,4) MSEK 
 Resultatet efter skatt uppgick till 6,4 (16,0) MSEK 
 Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,63 (1,59) SEK 
 Soliditeten uppgick till 30,2 (23,5) % per 31 december 2020 
 Koncernens likvida medel uppgick till 35,8 (18,9) MSEK per 31 december 2020. Därutöver hade koncer-

nen outnyttjade kreditlöften om 50,0 (50,0) MSEK. 
 Styrelsen föreslår, till ordinarie bolagsstämma 18 maj 2021, att ingen utdelning lämnas (föregående år 0 

kronor per aktie). 
 

Väsentliga händelser i fjärde kvartalet (oktober – december 2020) 

 Våra effektiviseringar och satsningar samt den ökade aktiviteten när marknaden successivt återhämtar sig 
ger resultat i årets sista kvartal och gör att både rörelseresultat och -marginal förbättras 

 Teknikomställningen som sker inom industrin ger DevPort nya tillväxtmöjligheter. Behovet ökar inom 
framförallt Digitala lösningar där kompetens inom bland annat mjukvaruutveckling, aktiv säkerhet och IT 
efterfrågas. Omställningen medför också att efterfrågan inom vissa områden minskat eller helt upphört 
vilket medfört engångskostnader för uppsägningar på 11,2 MSEK under helåret, varav 0,9 MSEK under 
det fjärde kvartalet.  

 Ökad geografisk spridning till södra Sverige och en breddning av utbudet till Supply Chain Management 
ger också DevPort ytterligare tillväxtmöjligheter. DevPort genomförde i början av november ett förvärv 
av ett mindre bolag som bas för etableringen.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.  
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Denna information är sådan information som DevPort AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-
ordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades av bolaget, för offentliggörande den 16 februari 
2021 kl. 14:30 CET. 

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa 
för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala 
lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mel-
lan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 
på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm 
och Helsingborg. 
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Koncernens nyckeltal 
 

 
 
  

Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
2020 2019 2020 2019

Tillväxt i försäljning (%) -28,8% 14,2% -27,5% 38,9%
Organisk tillväxt i försäljning (%) -28,8% 5,4% -27,5% 17,7%
Rörelseresultat före engångsposter (TSEK) 7 249 3 549 20 745 22 469
Rörelsemarginal före engångsposter (%) 8,6% 3,0% 6,2% 4,8%
Rörelseresultat (TSEK) 6 284 2 449 9 514 21 369
Rörelsemarginal (%) 7,4% 2,1% 2,8% 4,6%
Resultat efter finansiella poster (TSEK) 6 031 2 357 8 444 20 427
Nettomarginal (%) 5,1% 1,9% 1,9% 3,4%
Avkastning på eget kapital (%)* 12,0% 24,4% 12,0% 24,4%
Avkastning på sysselsatt kapital (%)* 9,4% 22,4% 9,4% 22,4%
Soliditet (%) 30,2% 23,5% 30,2% 23,5%
Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 1,2 1,3 1,2 1,3

Medarbetare
Antal anställda vid periodens slut 244 354 244 354
Antal övrigt sysselsatta vid periodens slut 121 159 121 159
Summa sysselsatta vid periodens slut 365 513 365 513
Medelantalet anställda 243 350 299 352

Aktiedata
Antal aktier vid periodens slut 10 077 462 10 077 462 10 077 462 10 077 462
Genomsnittligt antal aktier 10 077 462 10 077 462 10 077 462 10 077 462
Resultat (TSEK) 4 341 2 272 6 350 15 976
Resultat per aktie** 0,43 0,23 0,63 1,59
Eget kapital/aktie (SEK) 5,58 4,95 5,58 4,95

 
* Avser rullande 12 månader
** Före och efter utspädning
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VD har ordet 
Återhämtning och ökad lönsamhet 

Kvartalet som gått 

Vi avslutar året med ett starkt kvartal. Vårt rörelsere-
sultat för det fjärde kvartalet blev 6,3 (2,4) MSEK 
med en rörelsemarginal om 7,4 (2,1) % vilket är ett 
styrkebesked. Vi ser att vårt fokus på ökad lönsamhet 
genom bland annat effektiviseringar och satsningar 
inom mjukvaruutveckling ger resultat. Vi ser också 
att vi gör fler och fler affärer inom samtliga affärsom-
råden vilket bekräftar tidigare antagande om att 
marknaden successivt återhämtar sig. Antalet förfråg-
ningar har, jämfört med tredje kvartalet, ökat under 
perioden och det gäller både från DevPorts större 
fordonskunder samt övriga kunder.  

Strategisk omställning mot nya områden ökar 
tillväxten 

Andelen arbetspaket och projektåtaganden ökade    
under fjärde kvartalet och beräknas öka även under 
år 2021. I kvartalet förlängde vi och utökade två 
större åtaganden inom elektronikutveckling respek-
tive app-utveckling, till kunder utanför fordonsindu-
strin. I slutet på året vann vi också två arbetspaket för 
en av DevPorts största kunder inom fordonsindu-
strin.  DevPorts långa erfarenhet av att på ett mycket 
kostnadseffektivt sätt arbeta med olika typer av pro-
jektåtaganden inom fordonsindustrin ger nu också 
goda möjligheter för att skapa en stark tillväxt utan-
för fordonsindustrin vilket vi ser under år 2020 och 
där vi kommer satsa ytterligare under år 2021.  

Det strukturella arbete som startades upp under bör-
jan av år 2020, kring ökat fokus inom inbyggda sy-
stem och IT, har under fjärde kvartalet fortsatt. Verk-
samheterna är nu fullt ut integrerade i ett gemensamt 
affärsområde med ny affärsområdeschef på plats. 

Omställningen mot nya områden som på sikt skall 
skapa tillväxt sker också genom vår etablering i södra 
Sverige som både innebär en geografisk breddning 
och ett nytt område Supply Chain Management.   

Omställningen under året har också medfört att vi 
inom områden där efterfrågan kraftigt minskat eller 
upphört reducerat antalet anställda, vilket innebär att 
vi avslutar året med färre anställda än för ett år sedan. 
Under fjärde kvartalet känner vi att våra tillväxtom-
råden och nya satsningar innebär att vi nu går in i en 

tillväxtfas. För att klara det framtida rekryteringsbe-
hovet har vi förstärkt vår HR funktion.  

Framtiden 

Mycket talar nu för en fortsatt återhämtning, trots 
pandemin, vilket skapar goda förutsättningar för till-
växt för DevPort. Flera av DevPorts kunder fortsät-
ter att visa på ökad försäljning och ökad lönsamhet 
vilket också märks i det ökade behovet av teknik- och 
IT-konsulttjänster inom nästan samtliga DevPorts 
teknikområden. 

Hos våra stora fordonskunder går omställningen till 
eldrivna fordon i rask takt. Behovet av hård- och 
mjukvarurelaterade teknikkonsulttjänster ökar och 
inom dessa områden ser vi en positiv prisutveckling 
för DevPort under år 2021. DevPorts affärsområde 
Digitala lösningar kommer under år 2021 göra flera 
satsningar för att ytterligare ta marknadsandelar både 
inom och utanför fordonsindustrin vilket minskar 
DevPorts konjunkturkänslighet. 

Inom DevPorts övriga affärsområden, Produkt- och 
Produktionsutveckling ser vi också en tillväxt under 
år 2021. En konjunkturindikator är exempelvis att vi 
ser en försiktig ökning av antalet förfrågningar inom 
Produktionsutvecklingsområdet, där DevPort har en 
stark position på marknaden, inte minst utanför for-
donsindustrin där vår nya satsning i södra Sverige yt-
terligare förstärker DevPorts position. 

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och 
medarbetare samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt 
jobb och mycket talar för att vi kommer kunna se 
fram emot ett framgångsrikt år 2021. Vi kan vara 
stolta över DevPort – Proud to be! 

Februari 2021 

 
Nils Malmros, VD och koncernchef
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Finansiell översikt  
Rörelseresultat och -marginal före engångsposter – per kvartal 
 

 
 

Intäkter och resultat – fjärde kvartalet (oktober – december 2020) 
 
Koncernens intäkter minskade från 118,8 MSEK till 84,6 MSEK vilket till största del förklaras av effekterna från 
covid-19 pandemin och den omställning som sker i industrin. Jämfört med andra och tredje kvartalet, där stora 
delar av koncernens anställda deltog i någon form av korttidsarbete under hela eller delar av perioden, har endast 
en mindre andel deltagit i korttidsarbete under årets sista kvartal. Även våra underkonsulter och partners har 
kunnat arbeta i normal omfattning. Vi har mött en ökad efterfrågan under kvartalet och endast i några enstaka fall 
har våra kunder förlängt nedstängningarna under jul- och nyårsperioden. I takt med att vi successivt återgår till 
full arbetstid, om än på en minskad affär jämfört med före pandemin, skapas förutsättningar för tillväxt från 
nuvarande nivåer under de kommande kvartalen.  
 
Trots den stora omsättningsminskningen har vi lyckats parera kostnadssidan vilket ger ett rörelseresultat för kon-
cernen på 6,3 (2,4) MSEK, varav 0,9 (1,1) MSEK är en engångskostnad avseende omstrukturering av verksam-
heten (uppsagd personal som ej är i uppdrag under sin uppsägningstid, redovisade i posten ”Personalkostnader” 
i resultaträkningen). Rörelseresultatet före engångsposter uppgick således till 7,2 (3,5) MSEK. Statliga stödåtgärder 
i form av stöd för korttidsarbete och omställningsstöd har sänkt våra kostnader i kvartalet med 1,4 MSEK. 
 
Intäkter och resultat – perioden (januari – december 2020) 
 
Koncernens intäkter uppgick till 337,3 (465,1) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 9,5 (21,4) MSEK. Justerat 
för engångskostnader om 11,2 (1,1) MSEK avseende omstrukturering av verksamheten (uppsagd personal som ej 
är i uppdrag under sin uppsägningstid, redovisade i posten ”Personalkostnader” i resultaträkningen) uppgick rö-
relseresultatet till 20,7 (22,5) MSEK. Jämfört med föregående år är året som helhet, i likhet med det fjärde kvartalet, 
kraftigt påverkat av covid-19 pandemin. Statliga stödåtgärder i form av stöd för korttidsarbete, reducerade arbets-
givaravgifter och omställningsstöd har sänkt våra kostnader för helåret med 18,4 MSEK. 
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Intäkter och Rörelseresultat före engångsposter – rullande 12 månader 
 

 
 
Den långsiktiga trenden avseende intäkterna är fortsatt negativ där de senaste tre kvartalens effekter av covid-19 
är märkbara – omsättningen är också påverkad av omställningen som sker i industrin. Vi ser dock ett stigande 
resultat som visar att de åtgärder som vidtagits, bland annat att vi minskat antalet affärer med dålig lönsamhet och 
vårt fokus på tillväxtområden, givit effekt. Kostnader för uppsägningar av fem medarbetare har belastat kvartalet 
som engångseffekt om 0,9 MSEK – de positiva effekterna på kostnadssidan kommer de närmsta månaderna. 
Samtidigt fortsätter vi genomföra satsningar för att åter skapa tillväxt både i vår grundaffär och inom nya områden 
och regioner.  
 
Finansiell ställning 
 
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten under perioden januari – december uppgick till 44,5 (31,4) 
MSEK. Positiv påverkan av en lägre kapitalbindning i kundfordringar då faktureringsvolymen sjunkit under covid-
19. Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 0 (0,1) MSEK. 
 
Koncernens likvida medel per utgången av kvartalet uppgick till 35,8 (18,9) MSEK. Därutöver hade koncernen 
outnyttjade kreditlöften avseende fakturabelåning och checkkredit om 50,0 (50,0) MSEK. Koncernens likviditets-
situation är stabil trots de utmaningar som förevarit de senaste tre kvartalen.  
 
Det egna kapitalet per utgången av kvartalet uppgick till 56,3 (49,9) MSEK och soliditeten till 30,2 (23,5) %. 
Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder uppgick till 1,2 (1,3), vilket indikerar att koncernens kort-
siktiga betalningsförmåga är tillfredsställande. 
 
Nettolåneskuld för koncernen 
 

 
 
Räntebärande lång- och kortfristiga skulder består i huvudsak av skulder avseende förvärvet av de kvarvarande 
aktierna i DevPort Winning Solution AB i december 2019, tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av DevPort Syd 
AB i november 2020 samt åtaganden avseende leasingkontrakt (IFRS 16).  
  

Belopp i TSEK 31 dec 31 dec
2020 2019

Likvida medel 35 804 18 857
Räntebärande långfristiga skulder* -13 977 -32 184
Räntebärande kortfristiga skulder* -30 374 -20 443
Nettolåneskuld (-) / nettolikviditet (+) -8 547 -33 769
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Affärsområden 
 

DevPort består sedan januari 2020 av tre affärsområden; Produktutveckling, Digitala lösningar (vilket är en sam-
manslagning av de tidigare affärsområdena Inbyggda system och IT) samt Produktionsutveckling. 
 

Produktutveckling 
 

 
 

DevPorts verksamhet inom Produktutveckling, där utvecklingen av covid-19 och dess konsekvenser på konsult-
marknaden slagit extra hårt, redovisar en negativ tillväxt för 2020. Under året har personalneddragningar skett för 
att anpassa affärsområdet till en förändrad marknad och engångskostnaderna för denna omstrukturering har på-
verkat resultatet negativt med 8,8 MSEK.  
 
Fokus har legat på proaktiva säljaktiviteter – att bredda affären och möta nya kundsegment där efterfrågan under 
2021 förväntas ta fart. Flera av DevPorts nuvarande kunder signalerar ett ökat behov jämfört med höstens nivåer 
och de anpassningar som är gjorda inom verksamheten ligger i linje med detta. Vi ser också att andelen projekt-
förfrågningar ökar och att vi står väl rustade för att möta dessa behov trots en relativt hård konkurrens inom 
produktutvecklingsområdet. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Ackumulerat Jan-dec Jan-dec
2020 2019

Rörelsens intäkter (TSEK) 170 361 243 478
Rörelseresultat (TSEK) -7 138 -101
Rörelsemarginal (%) -4,2% 0,0%
Rörelseresultat före engångsposter (TSEK) 1 652 -101
Rörelsemarginal före engångsposter (%) 1,0% 0,0%
Tillväxt % -30,0%
Varav organiskt % -30,0%

51%

Andel av koncernens totala intäkter
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Digitala lösningar 
 

 
 

Affärsområdet Digitala Lösningar har under 2020 påverkats negativt genom de omställningar våra större kunder 
genomförde kopplat till covid-19, framförallt under första halvåret. Samtidigt som vissa kunder genomförde om-
fattande konsultneddragningar fortsatte andra kunder med nästintill oförändrad volym. Med stöd av fördelningen 
i kundportföljen kunde verksamheten vidta åtgärder genom bland annat korttidsarbete och därigenom också 
mildra effekterna av ett allmänt minskat konsultbehov hos våra kunder.  
 
Under andra halvåret har behovet av konsulttjänster stegvis ökat hos våra kunder och under årets sista kvartal ser 
vi nivåer som är jämförbara med marknaden före covid-19. Genom våra kunders ökade behov har också konsult-
beläggningen ökat och tillsammans med genomförda åtgärder visar affärsområdet styrka genom förbättrad rörel-
semarginal jämfört med föregående år.  
 
I kommande period ser vi fortsatt stora konsultbehov hos våra nuvarande kunder tillsammans med nya potentiella 
kunder som verksamheten etablerat kontakt med under året. Det finns en allmänt stor efterfrågan på kompetens 
inom såväl inbyggda system som IT-tjänster på marknaden. Under året har affärsområdet etablerat viktiga pro-
jektåtaganden inom vår IT-verksamhet och där nuvarande åtaganden kan bidra till utökade samarbeten hos be-
fintliga kunder och omsättas i samarbete med nya kunder. Teknikomställningen hos våra fordonskunder mot 
elektriska, uppkopplade och självkörande fordon driver behovet av ingenjörskompetens inom bland annat mjuk-
varuutveckling, aktiv säkerhet och IT, vilka alla gynnar affärsområdets tillväxtmöjligheter framöver. 
 
  

Ackumulerat Jan-dec Jan-dec
2020 2019

Rörelsens intäkter (TSEK) 143 201 170 424
Rörelseresultat (TSEK) 11 911 13 069
Rörelsemarginal (%) 8,3% 7,7%
Rörelseresultat före engångsposter (TSEK) 13 860 13 069
Rörelsemarginal före engångsposter (%) 9,7% 7,7%
Tillväxt % -16,0%
Varav organiskt % -16,0%

43%

Andel av koncernens totala intäkter
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Produktionsutveckling 
 

 
 

Affärsområdet visar fortsatt på en relativt god marginal men på en väsentligt mindre affär. Den lägre omsättningen 
är ett resultat av en kraftigt minskad efterfrågan under covid-19 pandemin vilket har påverkat affärsområdets 
förmåga att skapa tillväxt. Samtidigt har viss intern omfördelning av konsulter från affärsområdet till andra affärs-
områden haft en negativ effekt i jämförelsen med samma period föregående år.  
 
Vi ser ett försiktigt positivt trendbrott i efterfrågan på våra mogna marknader runt exempelvis Göteborg, och på 
lite längre sikt tror vi att efterfrågan av produktionsutvecklingstjänster markant kommer öka och där har DevPort 
en stark och delvis unik position. På vår nya marknad i södra Sverige börjar vi forma vårt erbjudande och ser en 
ökad efterfrågan från kunder utanför fordonsindustrin. Etableringen är i sin uppstartsfas och kommer intensifieras 
under 2021 – vi ser bland annat en tillväxtpotential inom livsmedelsindustrin som inte drabbats lika hårt av covid-
19 som många andra branscher.  
 
 
Moderbolaget 
 

Moderbolaget bedriver enbart förvaltande verksamhet. De flesta av koncernens kundramavtal är samlade i mo-
derbolaget, varför merparten av all fakturering sker genom detta bolag. Moderbolagets omsättning under januari 
– december uppgick till 351,8 (439,5) MSEK. Rörelseresultatet för samma period uppgick till 2,7 (3,2) MSEK. 
 
 
 
  

Ackumulerat Jan-dec Jan-dec
2020 2019

Rörelsens intäkter (TSEK) 21 961 51 183
Rörelseresultat (TSEK) 2 140 5 605
Rörelsemarginal (%) 9,7% 11,0%
Rörelseresultat före engångsposter (TSEK) 2 559 5 605
Rörelsemarginal före engångsposter (%) 11,7% 11,0%
Tillväxt % -57,1%
Varav organiskt % -57,1%

6%

Andel av koncernens totala intäkter
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Koncernen – segmentsrapportering 
 

 
 

 
 
Redovisade siffror ovan är ej justerade för poster av engångskaraktär.  
  

Perioden Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar
2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019

Rörelsens intäkter (TSEK)
Produktutveckling 40 317 32 544 37 194 60 306 60 361 45 728 66 333 71 056
Digitala lösningar 39 411 28 632 30 577 44 581 45 247 37 071 43 704 44 402
Produktionsutveckling 3 945 3 214 4 053 10 749 13 150 9 890 13 155 14 988
Koncerngemensamt/elimineringar 891 509 143 209 0 2 0 0
Summa 84 564 64 900 71 966 115 845 118 758 92 691 123 192 130 446

Rörelseresultat (TSEK)
Produktutveckling 758 -2 306 -5 568 -22 -1 354 -2 365 1 907 1 711
Digitala lösningar 4 324 2 322 1 355 3 910 2 172 2 585 3 884 4 428
Produktionsutveckling 469 527 323 821 1 143 991 1 361 2 110
Koncerngemensamt/elimineringar 733 518 545 804 487 543 792 973
Summa 6 284 1 062 -3 345 5 513 2 448 1 754 7 944 9 222

Rörelsemarginal (%)
Produktutveckling 1,9% -7,1% -15,0% 0,0% -2,2% -5,2% 2,9% 2,4%
Digitala lösningar 11,0% 8,1% 4,4% 8,8% 4,8% 7,0% 8,9% 10,0%
Produktionsutveckling 11,9% 16,4% 8,0% 7,6% 8,7% 10,0% 10,3% 14,1%
Koncerngemensamt/elimineringar - - - - - - - -
Summa 7,4% 1,6% -4,6% 4,8% 2,1% 1,9% 6,4% 7,1%

Ackumulerat Dec Sep Jun Mar Dec Sep Jun Mar
2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019

Rörelsens intäkter (TSEK)
Produktutveckling 170 361 130 044 97 500 60 306 243 478 183 117 137 389 71 056
Digitala lösningar 143 201 103 790 75 158 44 581 170 424 125 177 88 106 44 402
Produktionsutveckling 21 961 18 016 14 802 10 749 51 183 38 033 28 143 14 988
Koncerngemensamt/elimineringar 1 752 860 352 209 2 2 0 0
Summa 337 275 252 711 187 811 115 845 465 087 346 329 253 638 130 446

Rörelseresultat (TSEK)
Produktutveckling -7 138 -7 896 -5 590 -22 -101 1 253 3 618 1 711
Digitala lösningar 11 911 7 587 5 265 3 910 13 069 10 897 8 312 4 428
Produktionsutveckling 2 140 1 671 1 144 821 5 605 4 462 3 471 2 110
Koncerngemensamt/elimineringar 2 601 1 868 1 349 804 2 795 2 308 1 765 973
Summa 9 514 3 230 2 168 5 513 21 368 18 920 17 166 9 222

Rörelsemarginal (%)
Produktutveckling -4,2% -6,1% -5,7% 0,0% 0,0% 0,7% 2,6% 2,4%
Digitala lösningar 8,3% 7,3% 7,0% 8,8% 7,7% 8,7% 9,4% 10,0%
Produktionsutveckling 9,7% 9,3% 7,7% 7,6% 11,0% 11,7% 12,3% 14,1%
Koncerngemensamt/elimineringar - - - - - - - -
Summa 2,8% 1,3% 1,2% 4,8% 4,6% 5,5% 6,8% 7,1%
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
 

Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av 
relativt 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 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 en lågkonjunktur även om prispressen blir större 
vid sådana händelser. Utbrottet av covid-19 i slutet av första kvartalet 2020 gör att osäkerheten kring framtiden 
ökat vilket i sig innebär att riskbilden är större nu än för ett par månader sedan. DevPort har i nuläget inga valu-
tarisker. En komplett beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer kopplat till DevPorts verksamhet finns på sidan 
46 och framåt i årsredovisningen för 2019. 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
 

DevPort tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som antagits av EU samt RFR 1 Komplet-
terande redovisningsregler för koncerner vid upprättande av finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar Årsre-
dovisningslagen och 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. Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet 
med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade standarder som antagits från och med 1 januari 2020 har ej haft 
någon betydande påverkan på koncernens finansiella ställning.  
 
Samtliga finansiella tillgångar och skulder, förutom villkorad tilläggsköpeskilling, redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde. I samtliga fall överensstämmer bokfört värde för dessa tillgångar och skulder med ett bedömt verkligt 
värde. Den villkorade tilläggsköpeskillingen redovisas till verkligt värde i enlighet med nivå 3. Efter det att för-
värvsanalysen har fastställts, redovisas alltid eventuella framtida förändringar i det verkliga värdet i resultaträk-
ningen. Det finns ingen flytt av finansiella tillgångar och skulder mellan kategorier under året.  
 
DevPort redovisar statliga stöd som erhållits under covid-19 pandemin i enlighet med IAS 20. Det innebär att det 
statliga bidraget redovisas i rapporten över finansiell ställning och rapporten över totalresultat när det föreligger 
rimlig säkerhet att villkoren kommer uppfyllas och det är rimligt säkert att stödet kommer erhållas. Stödet redovi-
sas över samma period som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Stöd för korttidsarbete och 
reducerade arbetsgivaravgifter redovisas som reducerad personalkostnad medan omställningsstöd redovisas som 
övrig intäkt. 
 
DevPort redovisar rörelsesegment i enlighet med IFRS 8. Affärsområdena Inbyggda system och IT har under 
första halvåret slagits samman till ett affärsområde under namnet Digitala lösningar. Motivet till sammanslag-
ningen är att tjänsterna som erbjuds bedöms vara snarlika, framförallt med avseende på tjänsternas karaktär och 
de kundkategorier som erbjudandet riktar sig till. I grunden uppvisar de tidigare affärsområdena likartade ekono-
miska egenskaper varför en sammanslagning inte bedöms ge en missvisande bild av verksamheten. Omräkning av 
tidigare redovisad information har skett och redovisas på sidorna med segmentsinformation i denna delårsrapport. 
 
Det har inte skett några övriga förändringar i redovisningsprinciperna från den senaste årsredovisningen där en 
komplett beskrivning av tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper finns på sidan 64 och framåt.  
 
Aktien 
 

Antal stamaktier vid periodens slut uppgick till 10 077 462 varav antal A-aktier med tio (10) röster per aktie uppgick 
till 240 000. Övriga aktier har en (1) röst per aktie. Alla aktier har ett kvotvärde på 0,25 kr.  
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Utdelning 

Styrelsen föreslår, till ordinarie bolagsstämma 18 maj 2021, att ingen utdelning lämnas (föregående år 0 kronor per 
aktie). 
 
Förvärv av verksamhet 
 

Under perioden har DevPort förvärvat SCM Progress Sverige AB, org. nr. 559274-2034 (vid förvärvstidpunkten 
under namnändring från Startplattan 190796 AB), med bas i södra Sverige. Bolaget har efter förvärvet namnänd-
rats till DevPort Syd AB. Genom expansionen kan DevPort erbjuda nya typer av tjänster, däribland Supply Chain 
Management, samtidigt som DevPorts övriga tjänsteområden också erbjuds.  
 
Förvärvet genomfördes den 3 november 2020 och aktierna tillträddes samma datum. Köpeskillingen för samtliga 
250 aktier i bolaget består av en fast köpeskilling och en rörlig tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen upp-
gick vid tillträdesdatumet till 25 TSEK och finansierades genom DevPorts disponibla egna medel. Den rörliga 
tilläggsköpeskillingen är avhängig det förvärvade bolagets framtida intjäning och uppgår till hälften av det acku-
mulerade resultat efter skatt t.o.m. 2023, dock maximerat till 12 MSEK, att utbetalas under första halvåret 2024. 
Tilläggsköpeskillingen fastställs efter utgången av år 2023.  
 
Den totala bedömda rörliga tilläggsköpeskillingen uppgår till 8,0 MSEK. En förvärvsanalys, med bedömning av 
verkligt värde för samtliga förvärvade tillgångar och skulder inklusive beräknad tilläggsköpeskilling, redovisas ne-
dan. Förvärvsanalysen är preliminär då processen för allokering av övervärdet pågår. Av denna anledning är redo-
visad goodwill ännu preliminär och representerar preliminärt värdet av en unik affärsmodell avseende Supply 
Chain Management, branscherfarenheter och affärsmöjligheter. Ingen del av goodwill är skattemässigt avdragsgill. 
 
Då eventuell tilläggsköpeskilling regleras under första halvåret 2024 har diskontering skett. Vid diskontering för 
att återspegla pengars tidsvärde har 2 % i ränta används. Det belopp som redovisas som goodwill och räntebärande 
långfristig skuld uppgår till 7,5 MSEK och framgår av nedanstående tabell.  
 

 
 
DevPort Syd AB har för perioden november-december inte bidragit med någon omsättning. Rörelseresultatet 
för samma period uppgick till -0,2 MSEK. Det förvärvade bolaget var vid tiden för förvärvet nystartat. Förvär-
vet har inte medfört några förvärvskostnader. 
 

 
 
  

Likvida medel 25
Summa förvärvade nettotillgångar exklusive goodwill 25

Redovisad goodwill 7 539
Summa förvärvade nettotillgångar 7 564

Summa köpeskilling 7 564

Verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder 

Summa köpeskilling -7 564
Avgår, erhållna likvida medel 25
Bedömd villkorad köpeskilling 7 539
Effekt på kassaflödet 0

Kassaflödespåverkande effekt i perioden
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Finansiell kalender 
 

• 18 maj 2021: Delårsrapport januari-mars 2021 
• 18 maj 2021: Årsstämma 2021 
• 17 augusti 2021: Delårsrapport januari-juni 2021 
• 16 november 2021: Delårsrapport januari-september 2021 
• 15 februari 2022: Bokslutskommuniké 2021 

Transaktioner med närstående 
 

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

 
 
Definitioner 
 

Definitioner för olika nyckeltal med mera återfinns sist i denna delårsrapport. 
  

31 dec 2020
Moderbolagets fordringar på koncernbolag 3,2 MSEK
Moderbolagets skulder till koncernbolag 61,7 MSEK

2020-01-01 - 2020-12-31
Moderbolagets interna omsättning till koncernbolag 25,7 MSEK
Moderbolagets interna kostnader från koncernbolag 327,2 MSEK
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För ytterligare information, kontakta: 

Nils Malmros, VD och koncernchef, DevPort, telefon +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 16 februari 2021 
 
DevPort AB 
 
 
Per Rodert   Nils Malmros   Augusta Speiser 
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 vär-
depappersmarknaden i det fall Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 14:30 CET. 
 
  

mailto:nils.malmros@devport.se
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Finansiell rapportering i sammandrag 
 
Koncernen – Resultaträkning 
 

 
 

 
  

Belopp i TSEK Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
2020 2019 2020 2019

Rörelsens intäkter 84 564 118 758 337 275 465 086
Inköp av varor och tjänster -34 778 -45 873 -136 101 -176 215
Personalkostnader -38 643 -63 465 -171 047 -242 076
Övriga externa kostnader -3 173 -5 719 -13 790 -20 434
Avskrivningar av nyttjanderätter -1 647 -1 201 -6 635 -4 790
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångartillgångar -39 -51 -188 -202
EBITA 6 284 2 449 9 514 21 369

Förvärvsrelaterade poster 0 0 0 0
Rörelseresultat 6 284 2 449 9 514 21 369

Finansiella intäkter 0 27 16 31
Finansiella kostnader -254 -119 -1 086 -974
Resultat efter finansiella poster 6 031 2 357 8 444 20 427

Skatt -1 690 -85 -2 094 -4 450
Periodens resultat 4 341 2 272 6 350 15 976

Övrigt totalresultat:
Poster som senare kan återföras i 
resultaträkningen 0 0 0 0
Summa totalresultat för perioden 4 341 2 272 6 350 15 976

Periodens resultat tillika totalresultat för Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
perioden hänförligt till 2020 2019 2020 2019
Moderföretagets aktieägare 4 341 2 272 6 350 15 977
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0

Antal aktier vid periodens slut 10 077 462 10 077 462 10 077 462 10 077 462
Genomsnittligt antal aktier 10 077 462 10 077 462 10 077 462 10 077 462
Resultat per aktie* 0,43 0,23 0,63 1,59

* Före och efter utspädning
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Koncernen – Balansräkning 
 

 
 
* Räntebärande lång- och kortfristiga skulder består i huvudsak av skulder avseende förvärvet av de kvarvarande 
aktierna i DevPort Winning Solution AB i december 2019, tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av DevPort Syd 
AB i november 2020 samt åtaganden avseende leasingkontrakt (IFRS 16). 
** Förändring av dessa poster beror delvis på tillfälligheter och dels på naturliga mönster kopplat till minskad 
omsättning på grund av covid-19. 
*** Per 31 december 2020 ingår uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag om 1,0 MSEK i posten. 
 
  

Belopp i TSEK 31 dec 31 dec
2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 48 169 40 630
Nyttjanderättstillgångar 11 916 13 266
Inventarier, verktyg och installationer 378 565
Finansiella anläggningstillgångar 9 9
Summa anläggningstillgångar 60 472 54 471

Omsättningstillgångar
Kundfordringar** 63 292 112 448
Övriga kortfristiga fordringar 5 492 2 569
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter** 21 353 23 933
Likvida medel 35 804 18 857
Summa omsättningstillgångar 125 941 157 808

SUMMA TILLGÅNGAR 186 413 212 279

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 56 271 49 921
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Summa eget kapital 56 271 49 921

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld*** 4 360 4 761
Räntebärande långfristiga skulder* 13 977 32 184
Övriga långfristiga skulder 5 640 5 640
Summa långfristiga skulder 23 977 42 584

Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder* 30 374 20 443
Leverantörsskulder** 27 025 36 538
Aktuella skatteskulder 3 039 6 672
Övriga kortfristiga skulder 8 137 16 942
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter** 37 591 39 178
Summa Kortfristiga skulder 106 165 119 773

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 186 413 212 279
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Koncernen – Förändring eget kapital  
 

 
 
Koncernen – Kassaflödesanalys 
 

 
 
Moderbolaget – Resultaträkning 
 

 
 
* I posten ingår erhållen utdelning från DevPort ACT Competence AB om 5,3 MSEK i maj 2020 samt nedskriv-
ning av aktier och andelar i koncernföretag om 13,5 MSEK till följd av lämnade aktieägartillskott i mars 2020 (4,0 
MSEK), juni 2020 (9,0 MSEK) samt november 2020 (0,5 MSEK).  
 
 

Belopp i TSEK 31 dec 31 dec
2020 2019

Ingående eget kapital 49 921 80 773
Utdelning till aktieägarna 0 -7 558
Förvärv avseende Innehav utan bestämmande 
inflytande 0 -39 270
Periodens resultat 6 350 15 976
Utgående eget kapital 56 271 49 921

Belopp i TSEK Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
2020 2019 2020 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 6 908 3 155 9 138 21 257
Förändring av rörelsekapital 19 735 35 349 10 129
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 927 3 890 44 487 31 386

Investeringar i materiella tillgångar 0 0 0 -119
Förändring av finansiella tillgångar 0 0 0 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 -128

Amortering av räntebärande skulder -1 520 -1 110 -21 100 -4 699
Amortering av övriga långfristiga skulder 0 0 0 -1 360
Förändring av fakturakredit 0 0 -6 441 -7 875
Utdelning 0 0 0 -7 558
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 520 -1 110 -27 541 -21 492

Periodens kassaflöde 5 407 2 780 16 946 9 767
Likvida medel vid periodens början 30 397 16 077 18 857 9 090
Likvida medel vid periodens slut 35 804 18 857 35 804 18 857

Belopp i TSEK Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
2020 2019 2020 2019

Rörelsens intäkter 87 490 119 299 351 764 439 519
Inköp av varor och tjänster -82 222 -112 010 -327 271 -412 560
Personalkostnader -2 539 -3 901 -12 856 -14 917
Övriga externa kostnader -1 905 -2 701 -8 938 -8 871
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 -2 -9 -9
Rörelseresultat 820 685 2 690 3 162

Finansnetto* -671 -36 -8 889 -532
Resultat efter finansiella poster 149 649 -6 199 2 630

Bokslutsdispositioner -115 12 679 -115 12 679
Resultat före skatt 34 13 328 -6 314 15 309

Skatt -170 -2 942 -459 -3 366
Periodens resultat -136 10 386 -6 773 11 943
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Moderbolaget – Balansräkning 
 

 
 
* Förändring avser framförallt tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av DevPort Syd AB (7,5 MSEK) i november 
2020. 
** Förändring av dessa poster beror delvis på tillfälligheter och dels på naturliga mönster kopplat till minskad 
omsättning på grund av covid-19. 
*** Räntebärande lång- och kortfristiga skulder består av skulder avseende förvärvet av de kvarvarande aktierna i 
DevPort Winning Solution AB i december 2019 – den kortfristiga delen på 15,0 MSEK reglerades i januari 2020 
och resterande del om 25,0 MSEK ska regleras i juni 2021. 
 
 
  

Belopp i TSEK 31 dec 31 dec
2020 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 18
Finansiella anläggningstillgångar* 104 695 97 331
Summa anläggningstillgångar 104 704 97 350

Omsättningstillgångar
Kundfordringar** 60 859 108 400
Fordran hos koncernföretag 3 164 3 930
Övriga kortfristiga fordringar 795 844
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter** 16 614 20 178
Kassa och bank 34 991 14 705
Summa omsättningstillgångar 116 423 148 056

SUMMA TILLGÅNGAR 221 128 245 406

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 2 519 2 519
Överkursfond 31 457 23 899
Balanserat resultat 43 492 39 107
Årets resultat -6 773 11 943
Summa eget kapital 70 695 77 468

Obeskattade reserver 19 497 19 382
Avsättningar* 13 179 5 640

Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder*** 0 24 270
Summa långfristiga skulder 0 24 270

Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder*** 24 756 15 000
Leverantörsskulder** 27 043 36 797
Skulder till koncernföretag 61 735 51 097
Aktuella skatteskulder 0 4 755
Övriga kortfristiga skulder 1 614 9 098
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter** 2 610 1 898
Summa kortfristiga skulder 117 757 118 645

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 221 128 245 406

Soliditet 39,0% 37,8%
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De tio största aktieägarna per 31 december 2020  
 

 
 
  

Aktieägare
Per Rodert privat och närstående 120 000 1 164 183 1 284 183 12,7% 19,3%
OstVast Capital Management Ltd 120 000 890 000 1 010 000 10,0% 17,1%
Nordea Småbolagsfond Norden 980 099 980 099 9,7% 8,0%
Robur fonder Microcap 960 000 960 000 9,5% 7,8%
Nils Malmros privat och genom bolag 515 000 515 000 5,1% 4,2%
Thomas Vidjeskog 254 724 254 724 2,5% 2,1%
Elsa Tannäng 205 040 205 040 2,0% 1,7%
Bertil Nordenberg 200 000 200 000 2,0% 1,6%
Curt Germundsson 195 160 195 160 1,9% 1,6%
Petter Fägersten 169 897 169 897 1,7% 1,4%
Totalt tio största aktieägare 240 000 5 534 103 5 774 103 57,3% 64,8%
Övriga aktieägare 4 303 359 4 303 359 42,7% 35,2%
Totalt 240 000 9 837 462 10 077 462 100,0% 100,0%

Antal 
A-aktier

Antal 
B-aktier

Antal 
aktier

Andel
kapital

Andel
röster
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Definitioner 
 
Avkastning på eget kapital (%) 
Resultat efter skatt rullande 12 månader i % av genomsnittligt eget kapital (inklusive eget kapital-andel av obe-
skattade reserver) 
 
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 
EBITA rullande 12 månader i % av genomsnittligt sysselsatt kapital 
 
Engångsposter 
Poster som påverkar jämförbarhet, exempelvis omstruktureringskostnader  
 
Medelantalet anställda 
Summan av antalet anställda vid periodens ingång och utgång dividerat med två 
 
Nettolåneskuld 
Likvida medel plus räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och avsättningar 
 
Nettomarginal (%) 
Resultat efter skatt i % av intäkter  
 
Organisk tillväxt (%) 
Ökningen av totala intäkter under perioden exklusive intäkter hänförligt till förvärv under perioden 
 
Resultat per aktie 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
 
Rörelsemarginal (%) 
Rörelseresultat i % av intäkter  
 
Soliditet (%) 
Eget kapital (inklusive eget kapital-andel av obeskattade reserver) i förhållande till balansomslutningen 
 
Sysselsatt kapital 
Balansomslutning minskat med räntefria skulder 
 
Tillväxt i försäljning (%) 
Ökningen av totala intäkter under perioden 
 
 


