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21 526
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19 101
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2017 i korthet
2013

VÄRDEORD

2015

2017
Antalet sysselsatta på DevPort har ökat från 79 personer år 2013
till 130 år 2015 och till 300 vid 2017 års utgång.

OMSÄTTNING FÖR RESPEKTIVE AFFÄRSOMRÅDE
AV DEN TOTALA OMSÄTTNINGEN

Produktutveckling, 46 procent
Inbyggda system, 31 procent
Produktionsutveckling, 23 procent
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16 %

37 %

53 %

Under de tre senaste åren har försäljningstillväxten varit mycket
god. Den har ökat med 16 procent (2015), 37 procent (2016)
respektive 53 procent (2017)
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NOTERAT
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DevPort finns på fyra
platser i Sverige och
huvudkontoret ligger i
Göteborg.

DevPort notera

des på Nasdaq
First North Prem
ier
den 7 decembe
r 2017.

80
20

STOCKHOLM
SÖDERTÄLJE
LINKÖPING
GÖTEBORG

Av DevPorts 224 anställda är 45 kvinnor och
179 män. Det innebär att andelen kvinnor är
20 procent mot männens 80 procent.

300
DevPort hade
den 31 december 2017 300
sysselsatta
varav 76
personer var
underkonsulter.

235
112

154

Nettoomsättningen har ökat från 112 MSEK (2015) till
154 MSEK (2016) och landade under 2017 på 235 MSEK.
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V D H A R O R D ET

Fortsatt stolt!
Det är med glädje som jag får vara med och ge min bild av DevPort
och företagets utveckling framåt i denna årsredovisning.

M

an kan sammanfatta år 2017 för DevPort
med ordet succé. Det går bra för DevPort.
År 2017 blev det bästa året hittills i företagets historia med mycket stark tillväxt i
både omsättning, resultat och marginal.
Under år 2017 växte vi organiskt med
53 procent och samtidigt ökade resultatet (EBITA) med cirka 187
procent. Vi ser också att marginalerna har ökat under året till
drygt 9 procent (EBITA).
FRÅN PRIVAT TILL PUBLIKT BOLAG – KVALITETSSTÄMPEL
Den enskilt största händelsen under år 2017 var att DevPort noterades på Nasdaq First North Premier. Arbetet med noteringen innebar
bland annat att bolaget ytterligare har förstärkt arbetet kring struktur
och kvalité. Detta från en redan hög nivå där bolaget i början på år
2017 fick ta emot utmärkelsen Volvo Cars Quality Excellence Award.
Leverantörer med erhållen VQE Award status betraktas som prioriterade leverantörer och uppfyller Volvo Cars högsta kvalitetskrav.
Under hösten 2017 genomförde DevPort en kvalitets- och
miljörevision av bolaget för att uppgradera sina ISO-certifikat till
senaste versionerna ISO 9001-2015 respektive ISO 14001-2015.
TJÄNSTEUTVECKLING
DevPorts tjänster levererades under år 2017 från bolagets tre
affärsområden: Inbyggda System, Produktutveckling samt Produktionsutveckling. Antalet tjänster inom respektive affärsområde
har ökat under året. Exempel på detta är inom mjukvaruutveckling
och verifiering där det resulterat i att i början av år 2018 så lanserade DevPort ett nytt affärsområde inom IT-utveckling och teknisk
IT. Vi ser en stark tillväxt kring mjukvaruutveckling och verifiering
inom både affärsområde Inbyggda System, som framför allt verkar
mot R&D-organisationen hos våra kunder, och inom vårt nya
affärsområde IT som framför allt verkar mot IT-organisationen mot
både befintliga kunder och inom nya kundsegment.
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PROJEKTVERKSAMHET
Bolaget har under året ökat andelen projekt i dess satellitlokaler
och då främst inom segmentet ”Tunga fordon” där vi under år
2017 bland annat har levererat underlag för ombyggnation av
över 70 gasdrivna bussar för en av DevPorts större kunder.
Vi har också under år 2017, tillsammans med en partner, vunnit
ett större projekt för automatisering av testfall inom infotainmentsystem för personbilar.
MARKNADSUTVECKLING
DevPorts huvudmarknad, Fordonsindustrin i Sverige, växte
under år 2017 och vi ser en fortsatt tillväxt inom fordonsindustrin
under år 2018 och detta på samtliga orter som DevPort verkar.
Vi ser samtidigt att DevPort också tar marknadsandelar vilket är
ett bevis på företagets goda rykte bland både våra kunder och
medarbetare.

Jag känner mig stolt
över DevPorts ledare
och medarbetare samt
våra partners.
Bedömningen är att beläggningsgraden för bolagets konsulter
kommer vara fortsatt hög.
Bolagets största kunder och bolagets spetskompetens kommer
fortsatt återfinnas inom fordonsindustrin. Andelen kunder utanför
fordonsindustrin beräknas dock öka med anledningen av att
bolaget bland annat startat upp affärsområde IT.
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VD HAR OR D E T

VÅRA MEDARBETARE
Jag känner mig väldigt stolt över alla DevPorts ledare och medarbetare samt våra partners. De gör ett fantastiskt jobb och vi blir
fler och fler.
Utmaningen ligger i att attrahera nya medarbetare och underkonsulter till DevPort vilket vi har klarat av, mycket tack vare hårt
arbete med företagets värderingar och värdeord (Gemenskap,
Entreprenörskap, Kompetens och Trygghet) som skapar en
miljö och ett företag som i många avseende är unikt i konsultbranschen.
PÅ VÄG MOT EN HALV MILJARD
Vi startade år 2018 med cirka 300 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 stark organisk
tillväxt i antal sysselsatta samt också tillväxt genom förvärv under
året så är det mycket som talar för att vi kommer kunna se fram
emot ett intressant år 2018 där vi tar ett stort kliv mot vårt mål om
en halv miljard i omsättning, med god lönsamhet, om tre till fem år.
DevPort firar 10-års jubileum under år 2018 och jag känner mig
mycket stolt över att vara en del av DevPort och vår fortsatta resa.
Det känns enkelt att knyta an till vår one-liner: ”Proud to be”. 

Göteborg, april 2018

Nils Malmros
VD

STOLT VD. Nils Malmros ser tillbaka på ett 2017 som varit ett
riktigt succéår för DevPort.
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M Å L O C H VIS ION

Siktar på ledarposition
Ny teknik och digitalisering på en marknad som snabbt förändras
skapar tillväxtpotential. DevPorts affärsidé är att erbjuda utvecklingsintensiva företag produkt- och produktionsutvecklingstjänster
för att optimera kvalitet, tid och kostnad.
Målet är att bli det ledande produktutvecklingsbolaget till
utvecklingsintensiv industri i Sverige.

H

istoriskt sett håller DevPort en jämförbart god
lönsamhet i såväl hög- som lågkonjunktur.
Över tid har DevPort också påverkats som
bolag, och anpassat sin verksamhet därefter.
I slutet av 2017 tillkom en satsning på IT och
sedan början av 2018 är det ett eget affärs
område som kompletterar de tre övriga affärsområdena Produkt
utveckling, Inbyggda system och Produktionsutveckling.
Genom att skapa en flexibel organisation med kompetens som
kan flyttas mellan olika branscher och geografier, exempelvis
via Bolagets så kallade satelliter på alla kontor, så har DevPort
möjlighet att balansera olika geografiska regioner mot varandra.
För att möta nya behov, till exempel inom ”Internet of Things” och
digitalisering, ser Bolaget ett behov av att bredda sitt erbjudande
med en mer IT-relaterad leverans.
Sammantaget fortsätter DevPort att växa och Bolagets tekniska
bredd i kombination med en hög kvalitet och leveranssäkerhet
fortsätter att uppskattas av kunderna. Med en framtida utökning
av erbjudandet inom IT, ser DevPort en stor tillväxtpotential i
alla branscher de verkar inom, tillsammans med sin traditionella
ingenjörsleverans inom produktutveckling, inbyggda system och
produktionsutveckling. Bolaget har under de senaste åren upp
visat en stark tillväxt
AFFÄRSIDÉ OCH DEVPORTS AFFÄRSKONCEPT
DevPort etablerade en affärsidé och ett affärskoncept redan vid
starten av Bolaget som sedan har följt Bolagets utveckling. Verksamheten och affärskoncept har sedan utvecklats utifrån affärsidén.

DevPorts affärsidé är att:
”Erbjuda utvecklingsintensiva företag produkt- och produktionsutvecklingstjänster för optimering av kvalitet, tid och
kostnad för DevPorts kunder”.
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Både spets och bredd
 Hybrid- och batteriteknik
 Active safety
 Powertrain integration (engine & transmission)

Spets

 Flertalet PhD anställda inom
utvalda områden som kompositer,
kraftelektronik och connectivity
 Bred kompetens över alla tekniska
discipliner inom R & D,
produktionsteknik,
eftermarknad och IT.
Bygger spets genom
satsning på forskning

Bredd

DevPorts affärsidé vidareutvecklas ständigt i syfte att möta
kundernas uttalade och förväntade krav på service och assistans i
utveckling av produkter och produktion för tillverkning i långa och
korta serier. DevPort har under alla år satsat på digitalisering och
automatiserade processer för utvecklingsarbetet. Alla kompetenser som behövs finns hos DevPorts anställda tillsammans med
Bolagets samarbetspartners. Detta för att kunna förkorta och
effektivisera ledtiderna för kunderna.
DevPorts specialområde är att driva kompletta projekt men
Bolaget erbjuder även tjänsterna som enskilda delar, allt efter

DevPorts specialområde är
att driva kompletta projekt.
DEVPORT ÅRSREDOVISNING 2017
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Affärsområdesutveckling
2010

2016

Produkt
utveckling

Inbyggda
system

Produkt
utveckling

2017

Inbyggda
system

Partner

Produkt
utveckling

 B
 li det ledande produktutvecklingsbolaget i
Sverige till utvecklingsintensiv industri.
 O
 msätta över 500 MSEK med god lönsamhet inom
3–5 år.
 C
 irka 20–30 procent av omsättningstillväxten bör
ske genom förvärv.
 D
 evPort ska växa sin affär på befintliga kunder och
befintlig struktur med nya affärsområden såsom
exempelvis affärsområde IT.
 D
 evPort ska växa sin affär på nya kunder och på nya
marknader såsom exempelvis inom medicinteknik
eller telekom.
 D
 evPort ska växa med egna anställda (cirka två
tredjedelar) och med underkonsulter och partners
(cirka en tredjedel).

Produktions
utveckling

Inbyggda
system

Partner

kundens behov. DevPorts satellitkoncept finns etablerat på
Bolagets samtliga kontor.
Utvecklingen av affärsidén och affärskonceptet fortsätter i
form av en fortsatt satsning på ny teknik som industrin efterfrågar
nu eller i en nära framtid. Utvecklingen innefattar också en rätt
dimensionering av resurserna inom respektive teknikområde, fortsatt kompetensutveckling och anpassning av befintliga erfarenheter till nya marknader, både geografiskt och branschmässigt.

DEVPORTS MÅLSÄTTNING
FÖR DE KOMMANDE ÅREN:

2018

Produkt
utveckling

Produktions
utveckling

IT

Partner

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

Gemenskap

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

Entreprenörskap

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

Kompetens

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

Trygghet

Allt DevPort gör ska genomsyras av kvalité vilket skapar
lönsamhet samt stabilitet för Bolagets medarbetare, kunder
och ägare.
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D E V P ORTS M ARKN AD

Efterfrågade tjänster
på växande marknad
DevPort är ett renodlat teknikkonsultbolag och agerar som
oberoende rådgivare med kundens bästa för ögonen. Bolagets
huvuduppgift är att tillföra kompetens, engagemang och lyckade
projekt till sina kunder, men också att bistå med innovationskraft
och förbättringsförslag baserat på DevPorts erfarenhet och de
nya teknikskiftena på marknaden.

D

evPort hör till bolagen inom ”ESP – Engineering Service Provider” och följer trenderna
och investeringarna inom forskning och
utveckling inom respektive marknad och
bransch, med ett, i dagsläget, primärt fokus på
fordonsbranschen. DevPort har kunder inom
många olika sektorer, till exempel inom telekom och försvarsindustrin, även om den största delen av omsättningen genereras från
kunder inom fordonsindustrin.
Industriföretagens FoU investeringar är i stark korrelation
med företagens nettoresultat. Inom industribranschen förväntas
FoU-investeringarna öka med 3 procent årligen fram till år 2025,
enligt Battelles rapport ”2014 Global R&D Funding Forecast”.

DevPort har fokuserat på att
bygga spetskompetens inom
områden som befinner sig i
tillväxt och blir alltmer komplexa ur ett systemhänseende.
DevPort upplever att industrikonjunkturen i Sverige just nu är
mycket stark. Det medför att behovet av ingenjörskompetens
även är stort och med de teknikskiften som Bolaget ser framför
sig, kommer detta behov även fortsättningsvis att vara betydande.
Exempelvis blir produkternas utvecklingscykler allt kortare och
fokus på miljökonsekvenser tydligare. DevPort har fokuserat på
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att bygga spetskompetens inom områden som befinner sig i
tillväxt och blir alltmer komplexa ur ett systemhänseende. Exempel på detta är ”Aktiv säkerhet” och ”Uppkopplade fordon” samt
”Elektrifiering”. Utvecklingen inom dessa områden bidrar bland
annat till en miljövänligare och säkrare värld i trafiken.
Som beskrivits ovan är efterfrågan på Bolagets tjänster stor och
i dialog med inköpsavdelningarna hos Bolagets kunder förväntas
behoven öka inom DevPorts fokusområden. Branschorganisationen Svenska Teknik & Designföretagen (STD) skriver i sitt
nummer av ”Investeringssignalen” från juni 2017 att det är fortsatt
starkt orderläge, förbättrad lönsamhet och ett stort rekryteringsbehov för företagen som är medlemmar inom STD. Rekryterings
behovet är utbrett och rapporten visar att tre av fyra företag
behöver nyanställa.
DEN SVENSKA FORDONSKONSULTMARKNADEN
Fordon och deras olika enheter är i dag uppkopplade och kommunicerar med varandra. Bilen är inte längre enbart ett färdmedel.
Tekniken förenklar för oss människor, bidrar till miljövänligare
fordon och höjer säkerheten på vägarna. Innovationskraften
är stark och en mycket tydlig trend är Autonomous Drive, det
vill säga självkörande fordon. Det är det som tillsammans med
”alltings uppkoppling” driver utvecklingen framåt med stormsteg.
Nu kan allt kopplas ihop i molnet, till exempel fordonståg, aktiva
säkerhetssystem, Internet of Things-lösningar och trafikvarningar i
bilarnas infotainment system.
Svenska Teknik&Designföretagen (STD) bedömer att fordonsbranschen i Sverige kommer växa med 2–4 procent årligen de
kommande 2–4 åren. DevPort har under perioden år 2015 till
2017 uppvisat en stark tillväxt där omsättningen ökat från 113
MSEK år 2015 till en omsättning om 235 MSEK för år 2017. DevPort står för cirka 4 procent av den totala svenska marknaden.
I Göteborg har ett nytt företag etablerats, Zenuity, som är ett
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235

MSEK var DevPorts omsättning
år 2017. Det är mer än en
fördubbling mot 2015 års
omsättning på
113 MSEK.
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D E V P ORTS M ARKN AD
joint venture med Autoliv och Volvo Cars. Zenuity ska utveckla
mjukvara för självkörande fordon till olika OEM:er, och då inte
enbart Volvo Cars. Geely har beslutat att etablera ett innovations
center på Lindholmen i Göteborg som uppskattas sysselsätta upp
till 3 500 anställda. Innovationscentret förväntas vara färdigbyggt
år 2021. DevPort, som innehar ramavtal och är ”Preferred Supplier” bland annat Volvo Cars, bedömer att ovan nämnda exempel
på aktiviteter kommer få en positiv effekt för DevPort i form av
konsultuppdrag för såväl Zenuity och Geely.
DevPorts kunder inom kommersiella fordon såsom exempelvis
lastbilar spås en tillväxt framöver och det på en marknad som är
i förändring. Exempelvis tror Oliver Wyman i sin rapport ”Trucks
go global, trucks go green” att hybridiseringen med hjälp av el för
exempelvis lastbilar kommer vara mycket viktigt och att marknaden uppskattas vara värd många miljarder kronor.
Givet DevPorts styrka inom projektåtaganden, har Bolaget en
god möjlighet att möta dessa behov, både i helhetsåtaganden och
som spetskompetens eller resurser i uppdrag hos sina kunder.
INTERNET OF THINGS OCH UPPKOPPLADE FORDON
”Internet of Things” (IoT) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att såväl fordon, maskiner, kläder och hushållsapparater som människor och andra varelser förses med
små processorer och sensorer som kopplas ihop med nätverk.
Undersökningsföretaget Gartner förutspår att över 20 miljarder
anslutna enheter kommer att vara i bruk i hela världen år 2020.

Möjligheterna för DevPorts
affärsområde Inbyggda
system är stora inom tillväxtområdet Internet of Things.
Möjligheterna för DevPorts affärsområde Inbyggda system är
stora inom tillväxtområdet Internet of Things.
Bolaget har sedan flera år tillbaka medvetet fokuserat på aktiv
säkerhet och Infotainment/Uppkopplade fordon. Bolaget har
idag en bra teknisk grund att stå på och kommer även se över
möjligheten att ytterligare möta möjligheterna och utmaningarna
inom ”Internet of things”. DevPort anser sig vara väl positionerade
för att möta framtidens stora behov inom dessa områden och
ser nu över möjligheten att bredda sitt IT-erbjudande framöver.
DevPort arbetar redan idag med en mindre pågående leverans
inom IT-området, och förväntningarna är att växa ytterligare inom IT
under kommande år.
DIGITALISERING OCH TEKNIKSKIFTE
Aldrig tidigare har informationsteknologi varit så centralt för sam
hället som nu och en stor del av företagens investeringar förväntas innebära ett teknikskifte över till ”molnbaserade” tjänster. Den
påverkan på vårt dagliga liv som smarta telefoner, molntjänster,
tillgången till information och sociala nätverk har, går knappast att
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överskatta. Trots det finns det mycket som talar för att vi fortfarande befinner oss i början av utvecklingen. ”Digital transformation”
är en term som beskriver förändringen av hela eller stora delar
av en organisations erbjudande och verksamhetsmodell med
hjälp av digitala tekniker. Det kommer att skapa helt nya tjänster, i
grunden förändra hur andra tjänster produceras och konsumeras
och i många fall stöpa om och förändra hela branscher.
Många av DevPorts kunder ser både möjligheter och hot med
digitaliseringen, och står nu inför nya behov av förändring. Ökad
digitalisering stödjer också vägen mot ett hållbarare samhälle genom att bidra till en effektivare resursanvändning. Inte minst har
de smarta mobilerna fullständigt förändrat våra beteenden, behov
och förväntningar, vilket påverkar alla typer av organisationer.

DEVPORT ÅRSREDOVISNING 2017
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ELEKTRIFIERING

KONKURRENS

Ett annat mer ingenjörsinriktat område med stora behov är elektrifiering av fordon. Här är behoven mycket stora och de hårda
miljökraven på fordon kommer att fortsätta att driva utvecklingen
framåt inom området i många år framöver. Området är komplext
och involverar flera olika teknologier.
DevPort har sedan bolaget bildades genomfört större projekt
åtaganden inom så kallade hybridiseringsprojekt åt bland andra
Scania. DevPort har de senaste åren byggt upp en spetskompetens inom batteriteknik och elektrifiering, vilket tillsammans med
Bolagets gedigna kunnande inom drivlineintegration möjliggör
större projektåtaganden inom detta område.

Marknaden för DevPorts tjänster är mogen och konkurrensutsatt.
Bolagets konkurrenter inom respektive fokusområde består av
både större och mindre teknik- och IT-konsultbolag. Konkurrens
bilden varierar från fall till fall beroende på vilken typ av uppdrag
och kompetens som efterfrågas.
Exempel på konkurrenter är QRTECH som har en bevisad
produktkunskap om hybrid- och batteriteknik samt Sigma Group
som ökat sin fordonsaffär markant de senaste åren. Det svenska
börsnoterade It-bolaget HiQ har sedan många år tillbaka fokuserat på digitalisering, varför de har en etablerad position inom
området. 
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A F FÄ R S OM RÅ D EN

Produktionsutveckling
Nya trender, uppdaterade krav och kortare produktlivslängder är bara några av de faktorer som
medför allt högre krav på utvecklingen inom produktion. Det innebär höga och ständigt växande
behov på tillverkningsflexibiliteten, effektivare
processer och högre automatisering i fabrikerna.
Våra konsulter är ofta länken mellan produktion
och konstruktion. De är experter på effektivitet
och är med från projektstart till serieproduktion.
Vi har under året haft en stadig tillväxt och
vi avslutade året med cirka 50 ingenjörer i
uppdrag och fyra ledare/säljare/rekryterare
verksamma inom affärsområdet.
Våra kunder som till största delen verkar inom
fordonsindustrin har under år 2017 gått på högvarv. Volvo Cars och nya bilmärket Lynk & Co
har lanserat flera nya modeller runt om i världen.
Detta har i sin tur ställt höga krav på ingenjörerna i Göteborg som ofta har ett globalt ansvar.
Vi har under år 2017 främst sett stora behov
inom produktionsberedning, logistikplanering
och underhållsområdet. Något vi är övertygade
om kommer fortsätta under år 2018 då exempelvis Volvo Cars ska öka produktionstakten med
målet att tillverka 60 000 bilar mer jämfört med
ifjol. Fabrikerna runt om i världen kommer lanse-

ra flertalet nya modeller. Detta påverkar i sin tur
även underleverantörerna som måste anpassa
sin kostym för att kunna möta efterfrågan.
Inom affärsområdet har vi nyligen stärkt upp
på ledarsidan med en erfaren konsultchef som
tidigare arbetat i flertalet olika uppdrag inom
fordonsbranschen.
Under år 2018 planerar vi för att fortsätta
rekrytera duktiga ingenjörer för att kunna svara
upp till kundernas behov av hög kvalité och
kompetent personal.
Framtidsutsikterna inom affärsområdet ser
ljusa ut då kunderna visar ett ökat behov utifrån
en ökad leveransplan och produktionstakt.
Även efterfrågan på industriell digitalisering
och automationslösningar beräknas öka.
Engagemang, flexibilitet och förståelse för
kundernas behov är nyckelfaktorer för en
fortsatt tillväxt under året. 

Karl-Johan Rosin
Affärsområdeschef

Inbyggda system
För varje dag ökar antalet produkter i samhället som innehåller
någon form av intelligens (programmerbar elektronik) och vi
möter allt fler produkter som tillika är uppkopplade mot internet,
så kallade internet-of-things för att utbyta information mellan
varandra och användarna. Detta ger en mer eller mindre omättlig
marknad för ny- och vidareutveckling av produkter som innehåller
inbyggda elektroniksystem. Inom affärsområdet har vi därför en
fantastisk efterfrågan av våra tjänster och kompetenser ifrån ett
brett spektra av kunder inom vitt skilda industrier.
Fokus under året har varit på uppbyggnad av volym- och
spetskompetens inom framtida teknikområden som till exempel
batteriteknik, sensorteknik, trådlös kommunikation och självkörande fordon som beräknas ha en stark tillväxt framöver. Bland annat
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har vi under året drivit ett kompetensutvecklingsprojekt där våra
medarbetare fått arbeta med utveckling av självkörande fordon i
miniatyrformat med mål att delta i Robot-SM med sina autonoma
fordon. DevPort kom på andra plats i tävlingen vilket bland annat
visar på att vi har medarbetare med rätt kompetens, driv och
engagemang.
Affärsområdet har utvecklats väl och vi avslutade året med cirka
100 ingenjörer i uppdrag och fem ledare/säljare/rekryterare verksamma inom affärsområdet. Verksamheten har etablerats i östra
delen av Sverige med flera nya kunder, volym- och spetskompetensaffärer som resultat. Tillika har organisationen vidareutvecklats och stärkts upp med flera ledare.
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Produktutveckling
Sverige är bäst i Europa på innovation, och
näst bäst i världen efter Sydkorea. Det visar
bland annat Bloomberg Innovation Index.
I Sverige är fordonsbranschen en av de mest
drivande krafterna för innovation och produktutveckling. Vi märker av en fortsatt stark efterfrågan på duktiga ingenjörer som vill arbeta
med och utveckla framtidens fordon.
Under året har fokus för affärsområde
Produktutveckling varit att tillmötesgå den
växande efterfrågan av projektåtagande. Våra
fordonskunder lägger ut allt fler projekt hos
sina utvecklingspartners och under vintern
har vi därför invigt ännu ett satellitkontor och
stoltserar nu med två satellitkontor mot Scania
från Stockholm. Vi har även stärkt upp på
ledarsidan med erfarna projekt- och satellitledare samt utökat kontorsytan i Linköping och
Göteborg för att möta efterfrågan på en större
projektverksamhet.
Affärsområdet har haft en stadig tillväxt och
vi avslutade året med cirka 150 ingenjörer i
uppdrag och åtta ledare/säljare/rekryterare
verksamma inom affärsområdet. Likt tidigare
är det framförallt kunder inom fordonsindustrin
och deras underleverantörer som står för majoriteten av uppdragen.

Kunder inom fordonsindustrin och deras underleverantörer står
för största andelen av uppdragen, samtidigt som vi har haft en
god och stabil tillväxt hos nya kunder inom både telekomsektorn
och övriga industrisektorn.
Uppdrag som utförs på plats ute hos våra kunder i deras forsknings- och utvecklingsprojekt har varit vanligast förekommande,
samtidigt som vi tagit stora steg framåt i att utöka vår projektaffär.
Bland annat vann vi tillsammans med en samarbetspartner en
omfattande upphandling för ett långsiktigt och stort projekt för
automatisering av testfall inom infotainmentsystem för personbilar.
Det är ett område som växer kraftigt då mängden funktioner i produkterna ökar samtidigt som projekttiden, ”time-to-market” minskar.

Inom affärsområde Produktutveckling erbjuder
vi en stor bredd av kompetenser inom produkt–
utveckling av mekaniska produkter. Från så
kallade ”Advanced Engineering” och förstudiestadie, till industrialisering och underhåll av
befintliga produkter. Ett urval av den kompetens
som ryms inom affärsområdet är formbestämmare, interaktionsdesigners, CAD- konstruktörer,
kablage konstruktörer, teknik- och uppdragsledare, projektledare, provare med flera.
Vi avslutar året på rekordnivåer för affärsområdet och vi ser en fortsatt stark efterfrågan för
affärsområdets tjänster på samtliga orter. Kombinationen av fortsatt stark rekrytering, förvärv och
ett kompletterande underkonsultnätverk ser vi
goda framtidsutsikter till att kunna fortsätta leverera kompetens till våra kunder och vara deras
förlängda arm i utvecklingsprocessen. 

Charlotta Dehn
Affärsområdeschef

Vi avslutar året på rekordnivåer för affärsområdet och ser en
fortsatt stark efterfrågan för affärsområdets tjänster på samtliga
orter. Med kombinationen av rekrytering, förvärv och stadigt
växande underkonsultnätverk ser vi goda framtidsutsikter till att
kunna fortsätta leverera och utöka våra affärer hos befintliga och
nya kunder inom området. 

Thomas Vidjeskog
Affärsområdeschef
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Kontinuerlig
kompetensutveckling
En av Bolagets viktigaste tillgångar är medarbetarna. DevPorts expansion de senaste två åren, helt genom organisk tillväxt, har ställt
stora krav på organisationen. Antalet ledare har mer än dubblerats
och Bolaget har bland annat förstärkt upp HR-organisationen.

R

KOMPETENSUTVECKLING

espektive enhetschef har personalansvar för
sina medarbetare med stöd från lokal och central HR-funktion. DevPort har idag fyra personer
som på deltid eller heltid arbetar med HR-rela
terade frågor tillsammans med respektive
enhetschef.
För att kunna hantera den kraftiga tillväxten, där antal sysselsatta inklusive underkonsulter under årets tre första kvartal har ökat
med cirka 100 personer till cirka 300 personer, har DevPort effektiviserat sina processer för exempelvis rekrytering, CV-hantering,
kompetensutveckling, informationsspridning med mera.

DevPort arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling av sina
medarbetare. Kompetensutvecklingen kan vara individanpassad
eller generell för samtliga medarbetare i företaget. Ett exempel
på det sistnämnda är DevPorts Medarbetarprogram som är ett
program under cirka ett års tid. Programmet är uppdelat på
fyra större föreläsningstillfällen, med några av Sveriges bästa
föredragshållare inom respektive område, inklusive grupparbeten
samt individuellt arbete mellan föreläsningstillfällena. Bland annat
ingår Personlighetsprofil, Gruppdynamik, Försäljning i konsultbolag samt Personlig effektivitet.
Andra exempel på kompetensutveckling kan vara DevPorts
kompetensutvecklingsprojekt inom exempelvis självkörande
fordon eller utbildningar inom exempelvis Form & Läge.

Antal anställda och underkonsulter
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Anställda

80
20

Anställningstid, år
0–1
1–3
3–5
>5
Totalt

Antal
91
86
10
37
224

Av DevPorts 224 anställda är 45 kvinnor och
179 män. Det innebär att andelen kvinnor är
20 procent mot männens 80 procent.

%
41
38
4
17
100
Åldersfördelning Antal
21–30 år
96
31–40 år
62
41–50 år
36
51–60 år
24
61–65 år
6
Totalt

224

%
42
28
16
11
3
100

INFORMATION OCH AKTIVITETER
Den interna informationsspridningen beträffande olika aktiviteter
och personalrelaterade händelser sker dels genom olika sociala
media, DevPorts intranät, gruppmöten, kvartalsmöten med VD
samt inte minst veckovisa ”Skype for Business” möten där samtliga anställda har möjlighet att deltaga och få information från VD
eller övriga ledningen. DevPort har också ett internt veckomagasin, DevPort Weekly, som sänds ut till samtliga medarbetare.
Eftersom medarbetarna och personalnöjdhet är en av Bolagets
viktigaste framgångsfaktorer har DevPort instiftat en personalförening som genomför aktiviteter, i samråd med ledningen, för ökad
trivsel och samhörighet. 
LADDADE. Ett av DevPort-teamen som förbereder sig för aktiviteten ”Gorge Walking”.

MOT TOPPEN. Ett av DevPort-teamen som når toppen på ett berg under en teambuilding-aktivitet i Skottland.
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Kraftig tillväxt under 2017
Styrelsen och Verkställande direktören för DevPort AB (publ),
organisationsnummer 556752-3369, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2017.

KONCERNEN – ÖVERGRIPANDE
DevPorts affärsidé är att: ”Erbjuda utvecklingsintensiva företag
produkt- och produktionsutvecklingstjänster för optimering av
kvalitet, tid och kostnad för DevPorts kunder”.
DevPortkoncernen bedriver verksamhet såsom bland annat
mekanikkonstruktion, produktionsteknik, elektronikutveckling, IT,
innovation, utveckling, design, prototypbyggnation och konsultation med i huvudsak utvecklingsintensiva företag som kunder.
Verksamheten omfattar utvecklingsarbete inom koncernens fyra
affärsområden: Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT.
Uppdragen omfattas dels av projekt som bedrivs i DevPorts
egna moderna lokaler, dels av att bistå kunderna med kvalificerade ingenjörer som ingår i kundens egna projektteam.
DevPort är ett av få svenska utvecklings- och teknikkonsultbolag med en stark position inom svensk fordonsindustri. DevPort
har ramavtal med de flesta större tillverkare och underleverantörer med så kallade Preferred Supplier status av konsulttjänster till
bland annat Volvo Cars och Scania.
DevPort har idag kontor på fyra orter i Sverige: Göteborg,
Stockholm, Linköping och Södertälje.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
DevPort noterades den 7 december på Nasdaq First North
Premier. DevPort växte kraftigt under år 2017 och sysselsatte
drygt 300 personer vid årets slut.
DevPort erhöll utmärkelsen Volvo Cars Quality Excellence
Award. Leverantörer med erhållen VQE Award status betraktas
som prioriterade leverantörer och uppfyller Volvo Cars högsta
kvalitetskrav.

DevPort passerar 100
pågående konsultuppdrag
för Volvo Cars.
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DevPort passerar 100 pågående konsultuppdrag för Volvo Cars
vilket gör DevPort till en av de större konsultleverantörerna av
teknikkonsulter till Volvo Cars.
Som preferred partner till TechMahindra vinner DevPort ett
större åtagande avseende testautomation inom Infotainment för
en större fordonstillverkare. Uppdraget sysselsätter cirka 10–15
konsulter från DevPort under år 2017–2018 och med ett ordervärde om cirka 10 MSEK.
FRAMTIDSUTSIKTER
Framtidsutsikterna för DevPorts tjänster ser fortsatt mycket bra ut
med en god efterfrågan av konsulttjänster inom fordonsindustrin
men också inom övrig industri.
DevPorts satsningar inom nya områden, som efterfrågas av
DevPorts kunder, beräknas också ge en positiv effekt på bolaget
framöver.
Bristen på ingenjörer och kundernas ökade behov av ingenjörskompetens gör att den långsiktiga efterfrågan av DevPorts
tjänster kommer bestå under överskådlig tid.
Det som skulle kunna påverka efterfrågan av DevPorts tjänster
är exempelvis en global eller lokal finansiell kris som sprider sig
till DevPorts kunder.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
DevPort har startat upp nytt affärsområde inom IT (teknisk IT, systemutveckling etcetera). Verksamheten har fått en bra start och
sysselsätter cirka 10 personer från start. Verksamheten förväntas
genera ett positivt resultattillskott under år 2018.
Den 7 februari genomfördes en extra bolagsstämma där Göran
Kroon valdes in som ny styrelseledamot samt att Göran Kroon
också föreslogs väljas av Bolagets styrelse till ny styrelseordförande för DevPort. Det beslutades också på den extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att – längst intill tiden för nästa
årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – besluta om nyemission
av aktier av serie B. Sådana emissioner (i) skall kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, (ii) får inte medföra
att Bolagets aktiekapital ökar med sammanlagt mer än 125 000
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kronor (motsvarande 500 000 aktier), samt (iii) skall kunna ske
med sådana bestämmelser som avses i 13 kap. 5 § första stycket
6 punkten aktiebolagslagen.
Skälet till möjligheten att besluta om nyemission, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge flexibilitet vid förvärvs
diskussioner. Möjligheten att använda aktier som betalningsmedel
kan både öka möjligheten till ett förvärv samt bidra till att bibehålla en stark finansiell ställning.
På den extra bolagsstämman informerades också om att
styrelsesuppleant Emelie Kroon begärt utträde ur styrelsen. 

RESULTATDISPOSITION
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
Förslag till disposition av bolagets vinst (belopp i kr)
Till bolagsstämmans förfogande står:
Överkursfond
balanserad vinst
årets resultat

23 247 840
9 779 076
11 692 018
44 718 933

Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överföres

44 718 933
44 718 933
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Risker och
osäkerhetsfaktorer

BRANSCH- OCH VERKSAMHETSRELATERADE RISKER
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 till exempel mekanik och inbyggda system som reducerar
riskerna. En större ekonomisk konjunkturnedgång och störningar
på världens finansmarknader kan ha en negativ effekt på efterfrågan av koncernens tjänster. Dock så behöver fordonsindustrin
fortsätta utveckla sina produkter även under lågkonjunktur även
om prispressen blir större vid sådana händelser.
KONKURRENS
DevPort konkurrerar med såväl stora multinationella konsultbolag
som mindre regionala företag när det gäller att erbjuda konsulttjänster. Konkurrens kan medföra försämrad omsättning eller lägre
marginaler för DevPort.
Det kan även innebära att DevPort förlorar affärstillfällen, tvingas prissätta sina uppdrag till mindre fördelaktiga villkor eller på
annat sätt ha negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och lönsamhet i framtiden.
EFTERFRÅGAN OCH KONJUNKTUR
Bolagets tjänster är konjunkturberoende och efterfrågan på
DevPorts tjänster kan skifta i olika konjunkturlägen. En svagare
konjunkturutveckling kan således påverka framtidsutsikterna för
Bolaget med kort varsel, och ha en negativ inverkan på verksamheten, den finansiella ställningen och Bolagets lönsamhet i
framtiden. DevPort har som mål att en tredjedel av omsättningen
skall utgöras av underkonsultaffären, detta möjliggör en snabbare
omställning vid lägre efterfrågan.
DEBITERINGSGRAD OCH TIMARVODEN
En faktor som har betydande inverkan på DevPorts nettoresultat
är timarvodet på Bolagets konsulttjänster och debiteringsgra-
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den hos Bolagets konsulter. För den del av försäljningen som
är knuten till kunder med ramavtal är eventuella prisförändringar beroende av omförhandlingar av dessa ramavtal. Bolagets
resultat är beroende av försäljningen av konsulttimmar varför det
är av stor vikt att upprätthålla både en god debiteringsgrad samt
timarvoden.
En minskad debiteringsgrad och generellt lägre timarvoden
kan leda till negativa effekter på Bolagets omsättning, resultat och
finansiella ställning.
FÖRMÅGA ATT HANTERA TILLVÄXT
DevPort har under de senaste åren uppvisat en god tillväxt och
har som ambition att fortsätta växa, vilket medför ett antal risker
som delvis är svåra att förutse. Tillväxt kan medföra att såväl verksamhetens komplexitet som ledningens ansvar ökar, vilket ökar
bördan på Bolagets ledning och operativa resurser. Detta kan
i sin tur leda till organisatoriska problem såsom svårigheter att

De två största kunderna
representerar 60 procent
av omsättningen.
rekrytera kompetent personal och anlita samarbetspartners med
tillräcklig branscherfarenhet.
Vidare kan befintliga lokaler och befintliga kontroll-, styr-, ekonomi-, redovisnings- och informationssystem och andra tekniska
lösningar komma att visa sig otillräckliga för en fortsatt tillväxt och
ytterligare investeringar inom dessa områden kan därför bli nödvändiga. Sådana investeringar kan komma att kräva aktieägare
eller finansiärers deltagande. Skulle DevPort vara oförmöget att
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kontrollera eller tillgodose en fortsatt tillväxt, och de investeringar
det kan kräva, på ett effektivt sätt kan det komma att få en negativ
effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
KUNDER
Bolaget utför tjänster mot ett fåtal större fordonskunder, i huvudsak i Sverige samt ett antal andra utvecklingsintensiva kunder
(till exempel inom försvarsindustrin och telekom). De två största
kunderna representerar 60 procent av omsättningen under 2017,
vilket medför att visst kundberoende föreligger. Detta till trots ska
dessa (Volvo Cars och Scania) inte ses enbart som ett kunduppdrag utan utvecklingsarbetet sker på många olika avdelningar
och olika projekt inom dessa bolag.
Skulle DevPort få ett tappat förtroende eller förlora sin ställning
som ”Preferred Partner/Supplier” hos dessa kunder skulle det få
en betydande negativ effekt på Bolagets omsättning och resultat.

KONTRAKTS- OCH AVTALSVILLKOR
I samband med erhållande av uppdragsavtal tar DevPort ett
ansvar för att genomföra ett, utifrån vissa villkor och förutsättningar, definierat uppdrag. I händelse av att sådana åtaganden inte
uppfylls eller om Bolaget eller dess anställda grovt åsidosätter
vad som följer av avtalen kan Bolaget utsättas för betydande, och
i extrema fall skadeståndsanspråk, vilket skulle kunna påverka
Bolaget negativt.
FÖRSENINGAR OCH SENARELÄGGNINGAR AV UTVECKLINGSPROJEKT
Det finns en risk att förseningar i planerade och pågående
utvecklingsprojekt uppstår vilket kan ha en negativ effekt på Bolagets kassaflöden, intäkter och rörelsemarginaler. Förseningar kan
äga rum både för projektåtaganden och projekt som bedrivs hos
kunden.
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DevPorts viktigaste tillgång
är medarbetarna.

MEDARBETARE OCH REKRYTERING
DevPorts viktigaste tillgång är medarbetarna. Bolaget är därmed
beroende av att kunna behålla, utveckla samt rekrytera kvalificerade medarbetare inklusive ledningspersoner. Det är centralt att
Bolaget uppfattas som en attraktiv arbetsplats som erbjuder
konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Trots det gedigna arbete
som DevPort gör för att uppnå detta, finns en risk att Bolaget inte
lyckas med sitt arbete att uppfattas som en attraktiv arbetsplats,
vilket skulle kunna leda till att kvalificerade medarbete inte kan
behållas eller rekryteras. En risk finns alltid att kvalificerade
medarbetare lämnar Bolaget och går till konkurrenter, kunder
eller startar egen verksamhet. Risken förstärks av att dessa medarbetare, som känner företaget väl, även kan ta med sig andra
kvalificerade medarbetare. En sådan situation skulle kunna innebära framtida intäktsbortfall men även svårigheter för DevPort att
fullfölja pågående uppdrag vilket medför kostnader för Bolaget.
Risker hänförliga till tillgången på kvalificerade medarbetare kan
således ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, tillväxt,
finansiella resultat och lönsamhet.
SKATTER
Även om Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets
tolkning av tillämpliga lagar och regler på skatteområdet finns
det en risk att Bolagets tolkning är felaktig eller att sådana
regler ändras med eventuell retroaktiv verkan. Vidare kan
framtida förändringar i tillämpliga lagar och regler påverka
förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Det finns en risk att
skattesatser förändras i framtiden eller att andra regelförändringar sker som påverkar Bolagets verksamhet. Skulle någon
av de ovan beskrivna riskerna realiseras kan detta leda till
en ökad skattekostnad, inklusive skattetillägg och ränta, som
har en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.
FINANSIELLA RISKER
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika
finansiella risker såsom kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk.
Riskhanteringen sköts av verkställande direktören och ledningsgrupen. Det är Bolagets styrelse som är ytterst ansvarig för
exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella
risker.
Styrelsen fastställer de ramar som gäller för exponering, hantering och uppföljning av de finansiella riskerna och dessa ramar
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utvärderas och revideras årligen. För övrig information hänvisas
till not 3.
KREDITRISK
Kreditrisk innebär risk för att motparten i en transaktion inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet och att eventuella säkerheter
inte täcker Bolagets fordran. DevPorts kreditrisk består främst i
kreditexponering mot Bolagets kunder.
Även likvida medel samt andra tillgodohavanden hos bank eller
finansinstitut skapar en kreditrisk. I händelse av bristande åtagande från kundens sida, kan DevPort drabbas av en kreditförlust.
Sådana kreditförluster kan leda till en väsentlig negativ effekt på
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
LIKVIDITETSRISK
Med likviditetsrisk menas risken att finansiering av koncernens
kapitalbehov försvåras eller fördyras. Risken avser att DevPort
inte kan låna erforderliga medel till en skälig kostnad eller avyttra
tillgångar till ett rimligt pris för att infria sina betalningsförpliktelser
vid respektive förfallotidpunkt.
Likviditetsrisken avser vidare att risken att Bolaget inte har tillräcklig betalningsberedskap för förutsedda och/eller oförutsedda
utgifter. Likviditets- och finansieringsrisk kan också uttryckas som
risk för brist på finansiering till skäliga villkor eller svårigheter med
kapitalförsörjningen.
För det fall likviditet- och finansieringsrisk skulle infrias riskerar
detta att ha en negativ inverkan på Bolagets omsättning, resultat
och finansiella ställning.
RÄNTERISK
Ränterisk syftar på risken för att marknadsvärdet på Bolagets
tillgångar och skulder förändras samt att Bolagets ränteintäkter
och räntekostnader är i allt väsentligt beroende av förändringar
gällande svenska marknadsräntor. Bolaget har för närvarande en
checkräkningskredit på 3,0 MSEK.
Bolaget har per 31 december 2017 ett banklån på 2,25 MSEK
som amorteras med 1,0 MSEK per år. För det fall ränteläget för
Bolaget försämras riskerar detta ha en negativ inverkan på Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning.
PRISRISK
Koncernen innehar för redovisade räkenskapsår inga värdepapper, varför de inte är utsatta för någon prisrisk. 
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DevPort-aktien
DevPort-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier
sedan 7 december 2017. Kortnamnet är DEVP och ISIN-kod
SE0010546622.
Vid utgången av år 2017 uppgick antalet aktieägare i DevPort
till 2 354.

AKTIEN

KURSUTVECKLING

Antal stamaktier vid periodens slut uppgick till 4 913 731 varav
antal A-aktier med 10 röster per aktie uppgick till 120 000. Övriga
aktier har en (1) röst per aktie, alla med ett kvotvärde på 0,25
kronor.

Vid årets utgång handlades DevPort-aktien till kursen 36,40
kronor, vilket är en ökning med 4 procent sedan första handelsdagen med introduktionskurs 35,00 kronor. Efter årets utgång så
har aktiekursen ökat med cirka 40 procent, se graf nedan över
kursutvecklingen.

AKTIEDATA

KURSUTVECKLING FÖR PERIODEN 2017-12-07–2018-04-19
2017

Antal aktier vid
periodens slut

2016

2015

2014

2013

4 913 731 109 533 109 533 109 533 109 533

Vinst per aktie före
och efter utspädning

3,36

1,22

0,13

0,54

0,46

Eget kapital/aktie
SEK 1)

9,84

3,19

2,10

1,99

1,01

1)

SEK
55

50

Efter FE 9:1 och Split 4:1 genomförd 29/8 2017.

45
BOLAGETS FEM STÖRSTA AKTIEÄGARE PER DEN 2017-12-31

SEBI Holding AB
Swedbank Robur Microcap

A-Aktier

B-Aktier

Innehav
i%

Röster
i%

120 000

1 204 200

26,95

40,11

480 000

9,77

8,01

Nils Malmros (inkl
Malmrosströmshaga AB)

350 000

7,12

5,84

Per Rodert (inkl närstående)

350 000

7,12

5,84

Bertil Nordenberg

230 000

4,68

3,84

40

35

30

Dec

Jan

Feb

Mars

April

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

B

olagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag, i syfte
att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det
investerade kapitalet. Genom ökad öppenhet
och transparens ges en god insyn i bolagets
verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning. Bolagsstyrningen i
Sverige har traditionellt reglerats genom lagstiftning. Därtill har
näringslivets självregleringsorgan fortlöpande presenterat olika
bestämmelser avseende bolagsstyrning.
En utförlig information om Svensk kod för bolagsstyrning (Bolagskoden) finns på webbplatsen www.bolagsstyrning.se. DevPort
eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i
ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning och
kontroll av DevPort fördelas mellan aktieägarna på årsstämman,
styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i enlighet
med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.

BOLAGSSTYRNING 2017
ALLMÄNT
DevPort AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg, Sverige. Till grund för bolagsstyrningen ligger den svenska
Aktiebolagsslagen , bolagsordningen, de förpliktelser som följer
med att vara noterad vid Nasdaq, First North, Stockholm, svensk
kod för Bolagsstyrning samt övriga tillämpliga lagar och regler.
Bolagsstyrning omfattar ett regelverk och beslutshierarki för att

DevPort eftersträvar en hög
standard genom tydlighet och
enkelhet i ledningssystem
och styrande dokument.
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på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag,
i syfte att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade
kapitalet. Bolagsstyrningen i Sverige har traditionellt reglerats
genom lagstiftning. Därtill har näringslivets självregleringsorgan
fortlöpande presenterat olika bestämmelser avseende bolagsstyrning. En utförlig information om Svensk kod för bolagsstyrning
(Bolagskoden) finns på webbplatsen www.bolagsstyrning.se.
DevPort eftersträvar en hög standard genom tydlighet och enkelhet i ledningssystem och styrande dokument. Styrning, ledning
och kontroll av DevPort fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt revisorer i
enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning. Genom
ökad öppenhet och transparens ges en god insyn i bolagets
verksamhet, vilket bidrar till effektiv styrning.
DEVPORT:S TILLÄMPNING AV BOLAGSKODEN
DevPort tillämpar sedan 1 juli 2017 Svensk kod för bolagsstyrning.
DevPort följer koden med följande undantag: Någon separat
ersättningskommitté finns inte tillsatt utan dessa frågor behandlas
av styrelsen som helhet, med undantag för bolagets verkställande direktör. Detta med motiveringen att styrelsen bedömt att
verksamhetens art samt styrelsens kompetensmässiga sammansättning gör att detta arbetssätt bäst främjar bolagets verksamhet
och aktieägarnas intressen.
AKTIEÄGARE
DevPort:s aktie noterades på Nasdaqs lista First North Premier,
Stockholm den 7 december 2017. Aktiekapitalet i DevPort uppgick
per 31/12 2017 till 1 228 433 SEK (Totalt 4 913 731 aktier med ett
kvotvärde på 0,25 SEK) fördelat på 120 000 A-aktier med 10 röster
per aktie samt 4 793 731 B-aktier med 1 röst per aktie. Antalet
aktieägare uppgick 2017-12-31 till cirka 3 000 st. Andelen utländskt
ägande uppgick till 0 procent. För ytterligare information om
DevPorts aktie och ägarstruktur, se avsnittet aktieägare under fliken
aktieägare under huvudrubriken Investor Relations på DevPorts
hemsida.
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BOLAGSSTÄMMA OCH ÅRSSTÄMMA
Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagets ordinarie bolagsstämma, årsstämman, fastställs resultat- och balansräkningar, väljs styrelse och i
förekommande fall revisorer, fastställs arvoden samt behandlas
andra lagstadgade eller av Bolagskoden föreskrivna ärenden. På
stämman finns tillfälle för aktieägare att ställa frågor till styrelse,
ledning och revisorer.
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2017
2017 års ordinarie bolagsstämma hölls den 6 mars 2017 i Malmö.
Vid stämman var cirka 93 procent av rösterna representerade. Till
ordförande för stämman valdes Göran Kroon.
Styrelsen bemyndigades enligt nedan
Vid extra bolagsstämma 2017-08-29 beslutades det att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra
villkor, besluta om nyemission av aktier av serie B. Skälet till att
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att
möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra
företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till institutionella investerare och allmänheten i
samband med en notering av bolaget. Det totala antalet aktier
som ska kunna ges ut enligt bemyndigandet får uppgå till högst
600 000. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga
villkor.

Vid extra bolagsstämma 2018-02-07 beslutade bolagsstämman om att bemyndiga styrelsen att – längst intill tiden för nästa
årsstämma och vid ett eller flera tillfällen – besluta om nyemission
av aktier av serie B. Sådana emissioner skall kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får inte medföra att
Bolagets aktiekapital ökar med sammanlagt mer än 125 000
kronor (motsvarande 500 000 aktier), samt skall kunna ske med
sådana bestämmelser som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6
punkten aktiebolagslagen.
Skälet till möjligheten att besluta om nyemission, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge flexibilitet vid förvärvsdiskussioner. Möjligheten att använda aktier som betalningsmedel
kan både öka möjligheten till ett förvärv samt bidra till att bibehålla en stark finansiell ställning.
VALBEREDNING
Valberedningen består av företagets tre största aktieägare per
den 31/12 varje år. Styrelsens ordförande, skall kontakta valberedningen, i syfte att till bolagsstämman lämna förslag till val av
styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till
revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt
ordförande vid årsstämma. I valberedningen skall styrelsens ordförande vara ordförande i valberedningen om denne representerar huvudägaren. Bolaget avviker således från Kodens regler
avseende valberedning. I den mån oenighet råder i valberedningen så är det valberedningens ordförande, om han kan samla en
majoritet i antal röster som har utslagsröst.
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Samtliga aktieägare har beretts möjlighet att vända sig till
valberedningen med förslag på exempelvis styrelseledamöter
för vidare utvärdering inom ramen för valberedningens arbete.
Som underlag för sin utvärdering av styrelsens sammansättning
har valberedningen haft tillgång till den utvärdering styrelsen
genomfört samt även haft möjlighet att träffa styrelsens ledamöter
individuellt. Baserat på denna utvärdering samt möjligheten att
beakta förslag på nya styrelseledamöter arbetar valberedningen fram ett förslag till ny styrelse som lämnas i samband med
kallelsen till den kommande årsstämman. På årsstämman redogör
valberedningen för sitt arbete. Revisor utses av årsstämman varje
år. Vid revisorsval biträder revisionsutskottet (som utgörs av hela
styrelsen med undantag av den verkställande direktören) valberedningen vid framtagandet av förslag. Nuvarande revisor Jesper
Ahlkvist, Mazars SET Revisionsbyrå AB valdes till revisor för 2017
av ordinarie bolagsstämma.

STYRELSE
STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER
Styrelsen beslutar på konstituerande styrelsemöte om arbetsordning och arbetsformer för styrelsen, de andra organ som
styrelsen eventuellt inrättar samt för verkställande direktören.
Samt ramarna för den ekonomiska rapporteringen, instruktioner
och policies som reglerar uppgifter och befogenheter.
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst 3 och högst
7 ledamöter med högst 3 suppleanter. Styrelsens sammansättning
med ledamöter som har olika bakgrund och bred sammanlagd
erfarenhet gör att styrelsens medlemmar tillsammans har den
kunskap som krävs för styrelsearbetet inkluderande frågeställ-
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ningar avseende strategi, företagsledning och strukturaffärer. Det
gör också att ledningen har god hjälp av styrelsemedlemmar individuellt i kontakten med viktiga kunder och i frågor som politik,
ekonomi, redovisning, finanser, juridik etcetera.
Ledamöternas ålder, huvudsakliga utbildning, arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag, invalsår samt innehav i aktieinnehav
i DevPort AB framgår av Bolagets hemsida under huvudrubriken
Investors relations/styrelse.
STYRELSENS ARBETSFÖRDELNING
Styrelsen har valt att som helhet, med undantag för bolagets
verkställande direktör, utgöra bolagets ersättningskommitté samt
revisionskommitté.
STYRELSENS ORDFÖRANDE
Styrelsens ordförande ansvarar för att leda styrelsens arbete samt
för att styrelsen fullgör sina åtaganden i enlighet med Aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning. Ordförande skall genom
fortlöpande kontakter med verkställande direktören följa bolagets
utveckling samt säkerställa att styrelsen får ta del av den information som krävs för att styrelsen skall kunna fullfölja sitt åtagande.
Styrelsens ordförande skall också företräda bolaget i ägarfrågor.
Göran Kroon har varit styrelsens ordförande sedan februari 2018.
ARVODERING AV STYRELSEN
Styrelsens arvode bestämdes av ordinarie bolagsstämma 2017 att
uppgå till totalt 120 000 SEK. Av det totala arvodet avser 120 000
SEK arvode till styrelsens ordförande. Sedan tidigare beslut har
styrelsen ledamöter möjlighetet att få ersättning för arbete utanför
styrelsen ordinarie arbete i skälig omfattning.
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STYRELSENS ARBETE UNDER 2017
Under 2017 har styrelsen hållit 12 protokollförda möten.
Ledamöter
Göran Kroon
Curt Germundsson
Sören Brekell
Viktor Övall

Antal möten
6
5
11
9

Per Rodert

12

Lennart Joersjö

12

Nils Malmros

9

Hasse Johansson

7

Emelie Kroon (vald suppleant som trätt in som ledamot)

2

De protokoll som skrivs från dessa möten är beslutsprotokoll och
förs av bolagets verkställande direktör. Styrelsens ordinarie möten bereds av styrelsens ordförande tillsammans med bolagets
verkställande direktör. Inför varje styrelsemöte erhåller styrelsen
ett skriftligt material som underlag för de diskussioner och beslut
som kommer att tas upp. I samband med vissa styrelsemöten deltar någon representant från bolagsledningen för att redogöra för
frågor inom sina respektive områden. Vid varje ordinarie styrelsemöte ges en uppdatering av affärsläget, marknad, konkurrenssituation samt finansiell uppföljning. Under året har även frågor
avseende organisation, kompetensbehov, konjunkturutveckling
och förvärvsfrågor behandlats. Dessutom har styrelsen under året
även hållit ett heldagsseminarium som behandlade strategifrågor
och fördjupningar inom vissa marknadsområden. Löpande varje
månad får styrelsen en VD-rapport. I denna rapport behandlas
marknad, verksamhet samt finansiell utveckling. Dessa rapporter
sammanställs av verkställande direktören och ekonomichefen.
Bolagets revisor deltog i det möte som behandlade bokslutet. På

så sätt har styrelsen och revisorn fått tillfälle att diskutera verksamheten, redovisningar och revisionsarbetet.
De frågeställningar som behandlats inkluderar villkor och incitamentsfrågor för ledande befattningshavare samt en utvärdering
av verkställande direktörens prestation under året samt fastställande av kompensationspaket för verkställande direktören.
Samtliga styrelseprotokoll E-signeras av alla närvarande styrelseledamöter.
REVISIONSUTSKOTT
Revisionsutskottet bestod under 2017 av hela styrelsen med
undantag av bolagets VD. Ordförande i revisionsutskottet är
styrelsen ordförande Göran Kroon. Revisionsutskottet tar löpande
upp ärenden i de fall behov föreligger. Revisionsutskottet har
även träffat bolagets revisor. Frågeställningar som har behandlats
under 2017 innefattar riskanalys, intern finansiell rapportering,
genomgång av utfallet av den bolagsstämmovalda revisorns
granskning av verksamheten, nedskrivningstest samt frågor relaterade till intern kontroll.
UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsen utvärderar, i enlighet med vad som fastställts i styrelsens arbetsordning, fortlöpande sitt arbete genom öppna
diskussioner i styrelsen samt genom en årlig styrelseutvärdering
av valberedningen. Valberedningen har även beretts möjligheter
att ha möten enskilda styrelseledamöter för att därigenom kunna
ställa frågor om hur styrelsens arbete fungerar.
REVISOR
Bolagets revisor, Jesper Ahlkvist, omvaldes på ordinarie bolagsstämma 2017. Revisorn valdes för tiden till slutet av nästa ordinarie
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Under året har samtliga affärsområden genomfört en
självutvärdering avseende den interna kontrollen.
bolagsstämma 2018. Under året har bolagets revisor utöver att revidera bolagets räkenskaper även översiktligt granskat boksslutsarbetet löpande. För uppgift om ersättning till revisorer hänvisas
till not 8 i årsredovisning 2017.
INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen
bygger på den kontrollmiljö som styrelse och bolagsledning fastlagt. Med kontrollmiljö avses bland annat de värderingar och den
kultur som finns inom DevPort men även organisationsstruktur,
ansvar och befogenheter som definierats och kommunicerats till
alla berörda inom företaget. Därtill ingår även frågeställningar såsom kompetens och erfarenhet hos anställda och en rad styrande
dokument såsom policys och handböcker.
KONTROLLMILJÖ
Styrelsen i DevPort har en fastlagd arbetsordning som fastställs
årligen vid det konstituerande styrelsemötet som ligger till grund
för styrelsens arbete och för en effektiv hantering av de risker som
verksamheten utsätts för. Styrelsen uppdaterar och fastställer årligen
bland annat styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, attestordning
och placeringspolicy. Därutöver har DevPort exempelvis en mediepolicy, IR-policy, krisplan och en business ethics policy. De policys
och övriga styrdokument som DevPort har, bedöms skapa grunden
för god intern kontroll. Interna styrinstrument för att säkerställa god
kvalitet på den finansiella rapporteringen utgörs av koncernens
rutiner för redovisning samt den fastlagda attestinstruktionen.
Styrelsens uppgift är bland annat att fortlöpande följa upp
efterlevnaden av de övergripande policys och övriga styrdokument som finns samt fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska
situation och resultat. DevPort har en decentraliserad organisationsmodell där varje affärsområde har stor självständighet men
där viktiga beslut fattas i samråd med DevPorts verkställande
direktör. I koncernen finns en attestordning som klart reglerar
vilka befogenheter som finns på varje nivå i organisationen. I
attestordningen regleras exempelvis avgivande av fastprisofferter,
inköp, investeringar, lönehantering och rabatteringar.
RISKINVENTERING / RISKREGISTER
Målsättningen med DevPorts riskinventering är att säkerställa
att DevPorts verksamhet bedrivs i linje med den risknivå som
styrelse och ledning beslutat. Bolagets styrelse och högsta
ledning ansvarar för att riktlinjer för riskhanteringen finns och
att de efterlevs. DevPort gör löpande analyser av de risker som
kan påverka riktigheten i den finansiella information som bolaget
lämnar externt. Därvidlag identifierades ett antal resultat- och
balansräkningsposter där risken för eventuella väsentliga fel är
högre än för andra poster. Exempel på detta är avräkning av in-
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täktsföring av projektåtaganden och eventuella fastprisprojekt där
särskild vikt läggs på att säkerställa god intern kontroll avseende
intäktsavräkning. Dock kan konstateras att DevPort i nuläget ej
utför fastprisuppdrag på det sätt som menas med fastprisprojekt
utan större projekt utförs genom så kallade ”gater” där avstämning med kunder sker vart 4–6 vecka varvid riskerna är mycket
små för avvikelser. Ett annat exempel är hanteringen av underkonsulter. Under året har samtliga affärsområden genomfört en självutvärdering avseende den interna kontrollen. Även Koncernens
ekonomichef genomför löpande kontroll av ekonomirutiner för
hantering av underkonsulter. Resultaten av dessa genomgångar
sammanställs och analyseras. Utifrån denna genomgång fastställs
ett handlingsplan för att förbättra den interna kontrollen.
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Information om DevPorts styrande dokument som policys, riktlinjer och rutiner lämnas till berörda personer. Väsentliga policys och
riktlinjer uppdateras vid behov, dock minst årligen, och kommuniceras till berörda medarbetare. Frågeställningar avseende den
finansiella rapporteringen diskuteras också i samband med möten
där koncernens ekonomipersonal träffas. För extern kommunikation följer DevPort de olika fastlagda policys.
UPPFÖLJNING
Inom DevPort framtas månatligen en fullständig resultat- och balansräkning samt utvalda nyckeltal på grupp- samt segmentsnivå.
Därtill följs olika relevanta nyckeltal samt likviditeten upp veckovis. Varje månad sker en konsolidering av hela koncernen, där
utfall följs upp mot budget. Utöver den rena finansiella uppföljningen sker även en uppföljning av den interna kontrollen samt
en riskinventering. Styrelsen erhåller månadsvis en uppdatering
av det finansiella utfallet.
INFORMATIONSGIVNING TILL AKTIEMARKNADEN
DevPort ger, i enlighet med de åtaganden som följer av DevPorts
notering på Nasdaq First North Premier på aktiemarknaden,
information om koncernens finansiella ställning och utveckling. Informationen lämnas i form av delårsrapporter och årsredovisning som
publiceras på svenska. Utöver den rena finansiella informationen
lämnar DevPort även pressmeddelanden om nyheter och händelser
samt ger presentationer för aktieägare, finansanalytiker och investerare såväl i Sverige som utomlands. Den information som offentliggörs publiceras även på bolagets hemsida, www.devport.se.
UTTALANDE
Mot bakgrund av processer och struktur i enlighet med ovan, har
styrelsen inte bedömt det som ändamålsenligt att etablera en
särskild granskningsfunktion – internrevision. 
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ST Y R E L S E

GÖRAN KROON
Ordförande
Invald i styrelsen 2018
Född: 1952.
Utbildning: Civilekonom.
Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Alfaros AB.
Aktieinnehav: –

HASSE JOHANSSON
Styrelseledamot
Invald i styrelsen 2017
Född: 1949.
Utbildning: Civilingenjör.
Aktuella uppdrag: Diverse styrelseuppdrag såsom bland annat styrelseledamot i Electrolux och Autoliv.
Aktieinnehav: 15 000 B-aktier
genom bolag.

SÖREN BREKELL
Styrelseledamot
Invald i styrelsen 2008
Född: 1955.
Utbildning: Advokat.
Aktuella uppdrag: Diverse
styrelseuppdrag i samband
med sin roll som advokat.
Aktieinnehav: –

LENNART JOERSJÖ
Styrelseledamot
Invald i styrelsen 2014
Född: 1954.
Utbildning: Ingenjör och
marknadsekonom.
Aktuella uppdrag: Delägare,
ordförande och VD Gormac AB.
Aktieinnehav: 184 400 B-aktier
genom bolag.

PER RODERT
Styrelseledamot
Invald i styrelsen 2009
Född: 1953.
Utbildning: Civilekonom från
Handelshögskolan i Stockholm.
Aktuella uppdrag: Diverse styrelseuppdrag bland annat i XANO Industri AB.
Aktieinnehav: 350 000 B-aktier
privat och genom närstående

VIKTOR ÖWALL
Styrelseledamot
Invald i styrelsen 2014
Född: 1962.
Utbildning: Civilingenjör och
teknologie doktor.
Aktuella uppdrag: Diverse uppdrag kopplat till rollen som rektor
för Lunds Tekniska Högskola.
Aktieinnehav: 80 000 B-aktier.

NILS MALMROS
Vd och styrelseledamot
Invald i styrelsen 2016
Född: 1973.
Utbildning: Elektroingenjör.
Aktuella uppdrag: Styrelse
uppdrag inom privatägt bolag
samt inom fastighetsbranschen.
Aktieinnehav: 350 000 B-aktier
privat och genom bolag.
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NILS MALMROS
Verkställande direktör & CEO
Född: 1973.
Utbildning: Elektroingenjör.
Aktuella uppdrag: Styrelseuppdrag inom privatägt bolag
samt inom fastighetsbranschen.
Aktieinnehav: 350 000 B-aktier
privat och genom bolag.

BERTIL NORDENBERG
Vice verkställande direktör
& regionansvarig DevPort Öst
Född: 1957.
Utbildning: Civilingenjör Mekanik.
Aktuella uppdrag: –
Aktieinnehav: 230 000 B-aktier

SABINE EKMAN
Ekonomichef & CFO
Född: 1979.
Utbildning: Kandidatexamen i
ekonomi.
Aktuella uppdrag: –
Aktieinnehav: 4 000 B-aktier

KARL-JOHAN ROSIN
Affärsområdeschef
– Produktionsutveckling
Född: 1979.
Utbildning: Maskiningenjör.
Aktuella uppdrag: –
Aktieinnehav: 16 000 B-aktier.

CHARLOTTA DEHN
Affärsområdeschef
– Produktutveckling
Född: 1982.
Utbildning: B.Sc. Design ingenjör.
Aktuella uppdrag: –
Aktieinnehav: 6 000 B-aktier.

THOMAS VIDJESKOG
Affärsområdeschef
– Inbyggda System
Född: 1977.
Utbildning: B.Sc. Electrical
Engineering.
Aktuella uppdrag: –
Aktieinnehav: 156 800 B-aktier.

JONAS AMDIN
Affärsområdeschef – IT
Född: 1974
Utbildning: Arbets- och
organisationspsykologi
Aktuella uppdrag: –
Aktieinnehav: 600
B-aktier.

PETER HEDBERG
Försäljningschef
Född: 1972.
Utbildning: Civilingenjör
inom elektroteknik.
Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Yrgo Elektroingenjörsutbildningen
(ideellt uppdrag)
Aktieinnehav: 100 000
B-aktier.
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FL E R Å R SÖVERS IKT

Koncernen
Nettoomsättning (TSEK)
Tillväxt i försäljning (%)
Organisk tillväxt i försäljning (%)
EBITA (TSEK)
EBITA-marginal (%)
Rörelseresultat (EBIT) (TSEK)
Rörelsemarginal (EBIT) (%)
Resultat efter finansiella poster (TSEK)
Nettovinstmarginal (%)
Balansomslutning (TSEK)
Soliditet (%)
Avkastning på sysselsatt kapital (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Utdelning per aktie
Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Medarbetare
Antal anställda vid periodens slut
Antal medarbetare vid periodens slut
Antal anställda medeltal (st)

Moderbolaget
Nettoomsättning (TSEK)
Tillväxt i försäljning (%)
Organisk tillväxt i försäljning (%)
Rörelseresultat (TSEK)
Rörelsemarginal (EBIT) (%)
Resultat efter finansiella poster (TSEK)
Nettovinstmarginal (%)
Balansomslutning (TSEK)
Soliditet (%)
Avkastning på sysselsatt kapital (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Utdelning per aktie
Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Antal anställda, st
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2017
235 170
52,8
52,8
21 526
9,1
19 609
8,3
19 101
6,3
106
45,7
54,2
46,5
0
1,5

2016
153 957
37,4
37,4
7 468
4,8
7 423
4,8
6 994
3,5
65
24,1
31,5
41,1
0
1,1

2015
112 022
16,0
n/a
1 297
1,2
1 251
1,1
944
n/a
48 928
21,2
5,9
9,4
0
n/a

2014
96 514
14,6
n/a
3 594
3,7
3 548
3,7
3 135
n/a
55 752
17,5
23,2
42,6
0
n/a

2013
84 208
–5,2
n/a
3 142
3,7
3 121
3,7
2 775
n/a
26 023
19,0
n/a
54,6
0
n/a

224
300
184

135
200
135

105
130
107

125
150
96

66
79
65

2017
235 980
77,9
77,9
1 401
0,6
1 152
5,0
99 824
52,7
3,7
25,7
0
1,7
7

2016
132 675
1 454,1
1 454,1
1 511
1,1
1 250
3,0
65 145
30,7
5,1
28,0
0
1,1
7

2015
8 537
–50,2
n/a
1 469
17,2
1 593
n/a
42 803
33,8
7,4
2,5
0
n/a
4

2014
17 132
n/a
n/a
1 903
11,1
3 051
n/a
45 188
30,7
20,1
29,5
0
n/a
3

2013
0
n/a
n/a
0
n/a
0
n/a
23 766
20,7
n/a
39,7
0
n/a
3
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Antal anställda vid periodens slut:
Antalet anställda vid periodens utgång.
Antal medarbetare vid periodens slut:
Antalet anställda och antalet associerade
konsulter (som endast arbetar åt DevPort)
vid periodens utgång.
Arbetande kapital:
Balansomslutning minskat med räntefria
skulder
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital och obeskattade
reservera.
Avkastning på sysselsatt kapital (%):
EBITA plus finansiella intäkter i % av
genomsnittligt sysselsatt kapital.
Balansomslutning:
Summan av bolagets tillgångar i balansräkningen.

EBITA:
Rörelseresultat före noteringskostnader
och nedskrivning av förvärvsrelaterade
poster.
EBITA – marginal (%):
EBITA i % av intäkter.
Genomsnittligt antal anställda:
Summan av antalet anställda vid periodens ingång och antalet anställda vid
periodens utgång delat på två.
Nettoomsättning:
Bolagets intäkter under perioden. Nettoomsättning värderas till verkliga värdet av
det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Tillväxt i Försäljning (%):
Ökningen av totala intäkter under
perioden
Rörelsemarginal (EBIT) (%):
Rörelseresultat i % av intäkter
Rörelseresultat (EBIT):
Periodens resultat före skatt, räntekostnader, ränteintäkter samt resultat från
andelar i intressebolag.
Soliditet (%):
Eget kapital och obeskattade reserver i
förhållande till balansomslutningen.
Resultat per aktie SEK:
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier

Nettovinstmarginal (%):
Resultat efter skatt i % av intäkter
Organisk tillväxt (%):
Ökningen av totala intäkter under
perioden exklusive intäkter hänförligt till
förvärv under perioden
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Koncernens resultaträkning
TSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

2017

2016

235 170
236
235 406

153 957
189
154 145

–78 003
6 –126 127
7, 8
–9 608
–143
–213 880

–35 368
–102 088
–9 089
–132
–146 677

21 526

7 468

–46
–1 871
–1 917

–46
—
–46

19 609

7 423

9
–516
–508

42
–471
–429

19 101

6 994

–4 224
14 878

–1 654
5 339

Övrigt totalresultat:
Poster som senare kan omföras till resultaträkningen
Summa totalresultat för året

—
14 878

—
5 339

Årets resultat tillika totalresultat för perioden hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare

14 878

5 339

4 425 688

109 533

3,36

1,22

Rörelsekostnader
Inköp av varor och tjänster
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not

EBITA
Förvärvsrelaterade poster
Noteringskostnader Nasdaq
Summa förvärvs- och noteringskostnader

9
10

Rörelseresultat EBIT
Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella poster

11
12

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

Genomsnittligt antal aktier (st)
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK *)

13

*) Under räkenskapsåret 2017 har fondemission, 9:1 samt en split, 4:1 genomförts. Vid beräkning av resultat per aktie har dessa beaktats
som om de var genomförda den 1 januari 2016.
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Koncernens balansräkning
TSEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

Not 2017-12-31

2016-12-31

9

20 481
20 481

20 527
20 527

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

14

344
344

269
269

Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner
Summa finansiella anläggningstillgångar

15

—
—

9
9

20 825

20 805

58 048
350
139
19 735
6 762
85 033

32 768
1 477
38
8 366
1 460
44 110

105 858

64 915

1 228
19 323
27 802
48 353

110
2 625
12 923
15 657

9
48 362

9
15 666

20
21, 22
21

1 891
2 250
—
4 141

997
3 250
5 000
9 247

21

—
16 919
2 772
6 377
27 287
53 355

9 911
10 014
411
4 690
14 976
40 002

105 858

64 915

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

16

17
18

SUMMA TILLGÅNGAR
Eget Kapital och Skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

19

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Räntebärande lånfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital – koncernen
Övrigt
Balanserat
tillskjutet resultat inkl
kapital årets resultat
2 625
7 585
5 339
5 339

Summa Innehav utan
eget kapital bestämmande
Summa
huvudägare
inflytande eget kapital
10 320
10 320
5 339
5 339
5 339
5 339

TSEK
Belopp vid årets ingång 2016-01-01
Årets totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa transaktioner med aktieägare
Belopp vid årets utgång 2016-12-31

Aktiekapital
110

110

2 625

12 924

15 659

Belopp vid årets ingång 2017-01-01
Årets totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Kvittningsemission
Fondemission 9:1
Nyemission inkl. transaktionskostnad*
Summa transaktioner med aktieägare
Belopp vid årets utgång 2017-12-31

110

2 625

12 924
14 878
14 878

15 659
14 878
14 878

2
1 005
111
1 118
1 228

4 998
– 1 005
12 705
16 698
19 323

0

27 802

5 000
0
12 816
17 816
48 353

9
9
9

9
9
15 668

9

15 668
14 878
14 878

0
9

5 000
0
12 816
17 816
48 362

* Transaktionskostnader ingår med 2 984 TSEK, samt skatteeffekt om 657 TSEK vilket ger en nettoeffekt om 2 327 TSEK.

36 

DEVPORT ÅRSREDOVISNING 2017

Koncernens kassaflödesanalys
TSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar
Betald inkomstskatt
Erhållen ränta
Betald ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Not

Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella tillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna räntebärande skulder
Amortering av räntebärande skulder
Amortering av fakturakredit
Amortering av övriga långfristiga skulder
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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2017

2016

19 609

7 432

143
46
159
9
–516
19 450

132
46
–1 278
42
–471
5 902

–36 751
20 905
3 604

–15 403
16 262
6 762

–217
–10
19
–208

–59
–12
6
–65

–
–1 000
–9 911
–
12 816
1 905

3 000
–4 000
–
–5 000
–
–6 000

5 301
1 460
6 762

697
762
1 460

25
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Moderbolagets resultaträkning
TSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

2017

2016

235 980
32
236 012

132 675
30
132 705

–217 750
–6 479
–10 343
–3
–35
–234 610

–118 836
–5 198
–7 137
–
–24
–131 194

1 401

1 511

12
–261
–249

21
–283
–262

Resultat efter finansiella poster

1 152

1 250

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Avsättning till periodiseringsfond
Resultat före skatt

17 796
–4 067
14 881

5 591
–1 710
5 130

–3 189
11 692

–1 144
3 987

Rörelsekostnader
Inköp av varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not

7, 8
6

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatt på årets resultat
Årets resultat tillika årets totalresultat
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Moderbolagets balansräkning
TSEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Summa anläggningstillgångar

Not 2017-12-31

2016-12-31

14

49

36

9, 26

25 526
25 575

25 526
25 562

56 944
10 587
324
496
5 899
74 249

32 768
4 367
83
905
1 460
39 583

99 824

65 145

1 228
—
1 228

105
5
110

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

23 248
9 779
11 692
44 719

6 550
5 791
3 987
16 328

Summa eget kapital

45 947

16 437

27

8 597

4 530

21, 22
21

2 250
—
2 250

3 250
5 000
8 250

21

—
3 702
33 717
2 070
831
2 710
43 030

9 911
603
23 962
537
166
749
35 928

99 824

65 145

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordran hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

17
18

SUMMA TILLGÅNGAR
Eget Kapital och Skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Aktiekapital, stamaktier
Aktiekapital, preferensaktier
Summa aktiekapital

Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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23
24
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Förändring av eget kapital – moderbolaget
TSEK
Belopp vid årets ingång 2016-01-01
Årets totalresultat
Summa totalresultat

Aktiekapital
110

Överkursfond
6 550

Balanserat
resultat inkl
årets resultat
5 791
3 987
3 987

Belopp vid årets utgång 2016-12-31

110

6 550

9 778

16 437

Belopp vid årets ingång 2017-01-01
Årets totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Kvittningsemission
Fondemission 9:1
Nyemission
Summa transaktioner med aktieägare
Belopp vid årets utgång 2017-12-31

110

6 550

9 778
11 693
11 693

16 437
11 693
11 693

2
1 005
111
1 118
1 228

4 998
–1 005
12 705
16 698
23 248

21 471

5 000
0
12 816
17 816
45 947

40 

Summa
eget kapital
12 450
3 987
3 987
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Moderbolagets kassaflödesanalys
TSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera
Avskrivningar
Betald inkomstskatt
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernbidrag
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Not

Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av fakturakredit
Nyemission
Nyupptagna räntebärande skulder
Amortering av räntebärande skulder
Amortering av övriga långfristiga skulder
Förvärv av aktier i bolag med bestämmande inflytande
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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2017

2016

1 401

1 511

35
–1 656
12
–261
17 796
17 327

24
–832
21
–283
5 591
6 032

–30 227
15 480
2 580

–21 499
22 645
7 178

–46
0
–46

–
24
24

–9 911
12 816
–
–1 000
–
–
1 905

–
0
3 000
–4 000
–5 000
–91
–6 091

4 439
1 460
5 899

1 111
349
1 460

25
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Noter till de finansiella rapporterna
Belopp i TSEK om inte annat anges

NOT 1 • ALLMÄN INFORMATION
DevPort AB är ett publikt svenskregistrerat aktiebolag med säte
i Göteborg. Moderbolagets aktier är sedan 2017-12-06 listat på
First North Premier. Adressen till huvudkontoret är Theres Svenssons Gata 10, 417 55 Göteborg. Koncernredovisningen för 2017
består av moderbolaget och dess koncernföretag. Verksamheten
omfattar i huvudsak utvecklingsarbete inom mekanik och inbyggda system såväl som inom produktionsteknik.
Denna koncernredovisning har godkänts av styrelsen för offentliggörande 2018-04-23. Koncernredovisningen kan ändras av
bolagets ägare efter det att styrelsen har godkänt den.

NOT 2 • TILLÄMPANDE REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens såvida
inte annat anges. De skillnader som finns förtecknas i slutet av
denna not.
Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för DevPort upprättas i enlighet med
Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler
för koncerner, samt International Financial Reporting Standards
(IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC)
sådana de antagits av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, med undantag av villkorade tilläggsköpeskillingar
vilka värderas till verkligt värde.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen
av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar
en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse
för koncernredovisningen är i huvudsak balansposten goodwill.
Ytterligare information för posterna framgår av separat not.
Ändring av uppställningsform för koncernens resultaträkning
DevPort förändrar sitt operativa resultatmått från EBIT till ett
EBITA. EBITA definieras enligt DevPort som rörelseresultat med
återläggning av förvärvsrelaterade poster.
Rörelseresultatet justeras därmed med av- och nedskrivningar
av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar inklusive goodwill
samt omvärdering av villkorade köpeskillingar och vinster/förluster vid avyttring av bolag och verksamheter.
Syftet med måttet är att i ett förvärvsintensivt företag som DevPort ge en bild av den operativa verksamheten och dess intjäningsförmåga. DevPort kan därmed hjälpa läsaren att på ett enkelt sätt
skilja på resultatposter hänförliga till den operativa verksamheten
och resultatposter hänförliga till förvärvsverksamheten.
Föregående års resultaträkningen har därmed också omklassificerats, vilket innebär att 46 TSEK avseende nedskrivning av
goodwill har omklassificerats från EBITA till att ingå i EBIT.
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Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen.
Ingen av de standarder som ska tillämpas av koncernen för första
gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2017 har haft eller
beräknas få någon påverkan på koncernens redovisningsprinciper eller upplysningar.
Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av
koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 31 december 2017 och har inte tillämpats
vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa
förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella
rapporter med undantag av nedanstående standarder.
• IFRS 9 ” Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering
och redovisning av finansiella tillgångar och skulder och inför
nya regler för säkringsredovisning. Den fullständiga versionen
av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter delar av IAS 39 som
hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument
och introducerar en ny nedskrivningsmodell. DevPorts preliminära bedömning är att standarden inte kommer att påverka de
framtida finansiella rapporterna till mer än en förändrad/utökad
upplysningsplikt. Standarden gäller from 1 januari 2018.
• IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” är den nya standarden
för intäktsredovisning. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11
Entreprenadavtal. IFRS 15 bygger på principen att intäkter redovisas när kunden har kontroll över den försålda varan eller tjänsten – en princip som ersätter principen att intäkter redovisas när
risker och förmåner övergått till köparen. DevPort har gjort en
preliminär analys av de mest väsentliga kundkontrakten. Den
preliminära bedömning efter denna analys är att den tidpunkt då
intäkter från kundkontrakt redovisas i koncernen ej kommer att
påverkas. Däremot kommer standarden att innebära mer omfattande upplysningar. Standarden gäller från 1 januari 2018.
• IFRS 16 ”Leasing” är den nya standarden för leasing. IFRS 16
ersätter IAS 17 leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4,
SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder
hänförligt till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas
i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att
leasingtagaren har en rättighet att använda en tillgång under
en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för
denna rättighet. Redovisningen för leasinggivare kommer i allt
väsentligt bli oförändrad. Standarden gäller från 1 januari 2019.
DevPort innehar operationella leasingavtal i form av hyresavtal,
se not rörande leasing. Den preliminära bedömningen är att
dessa avtal kommer att resultera i redovisning av tillgång respektive skuld i balansräkningen.
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har
trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.
Koncernredovisning
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i
företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt
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inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet
överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens
rörelseförvärv.
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig
till tidigare ägare av den förvärvade verksamheten och de eventuella aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår
även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd
av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För
varje förvärv – det vill säga förvärv för förvärv – avgör koncernen
om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella
andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.
Förvärvsrelaterade utgifter kostnadsförs när de uppstår.
I de fall då hela eller delar av en köpeskilling skjuts upp, ska
de framtida betalningarna diskonteras till nuvärdet vid förvärvstidpunkten. Diskonteringsräntan är företaget marginella låneränta,
vilket är den räntesats företaget skulle ha betalat för en finansiering genom lån under motsvarande perioder och liknande villkor.
Villkorade tilläggsköpeskillingar klassificeras antingen som
eget kapital eller som en finansiell skuld. Belopp klassificerade
som finansiella skulder omvärderas varje period till verkligt värde.
Efterföljande ändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller skuld redovisas i
resultaträkningen.
Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de
tidigare eget kapitalandelarna till i det förvärvade företaget till
dess verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust till följd av omvärderingarna redovisas i
resultatet.
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster
och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och
som är redovisade i tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
Innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretagens resultat och eget kapital redovisas separat i koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget
kapital och balansräkning.
Förändringar i ägarandel i ett dotterföretag utan förändring av
bestämmande inflytandet
Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande som
inte leder till förlust av kontroll redovisas som eget kapitaltransaktioner, dvs. som transaktioner med ägarna i deras roll som ägare.
En förändring i ägarandel redovisas genom en justering av de
redovisade värdena för innehaven utan bestämmande inflytande
så att de återspeglar förändringarna i deras relativa innehav i
dotterföretagen. Vid förvärv från innehaven utan bestämmande
inflytande redovisas skillnaden mellan verkligt värde på erlagd
köpeskilling och den faktiskt förvärvade andelen av det redovi-
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sade värdet på dotterföretagets andelar i eget kapital. Vinster
och förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande
inflytande redovisas också i eget kapital.
Redovisning när det bestämmande inflytandet upphör
När koncernen inte längre har ett bestämmande inflytande, värderas varje kvarvarande innehav till verkligt värde per tidpunkt när
den förlorar det bestämmande inflytandet. Ändringen i redovisat
värde redovisas i resultaträkningen. Det verkliga värdet används
som det första redovisade värdet och utgör grund för fortsatta
redovisningen av det kvarvarande innehavet som intresseföretag,
joint venture eller finansiell tillgång. Alla belopp avseende den
avyttrade enheten som tidigare redovisats i övrigt totalresultat,
redovisas som om koncernen direkt hade avyttrat de hänförliga
tillgångarna eller skulderna. Detta kan medföra att belopp som
tidigare redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras till resultatet.
Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är
koncernens rapportvaluta.
De transaktioner som finns i utländsk valuta redovisas enligt
nedan.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen.
Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultaträkningen.
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och
likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella
intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster
redovisas i posten övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.
Immateriella anläggningstillgångar
a) Balanserade utvecklingsutgifter
Koncernen bedriver ej någon egen utveckling och har därav inga
utvecklingsutgifter att aktivera.
b) Goodwill
Goodwill som uppstår vid rörelseförvärv ingår i immateriella
tillgångar. Goodwill avser det belopp varmed köpeskillingen överstiger det verkliga värdet av identifierbara tillgångar, skulder och
eventualförpliktelser i den förvärvade verksamheten.
Goodwill skrivs inte av, utan testas årligen eller oftare om
händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Goodwill redovisas därmed till anskaffningsvärde
minskat med eventuell nedskrivning. Vid försäljning av en enhet
ingår det redovisade värdet på goodwill i den uppkomna vinsten/
förlusten.
I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som
förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller
grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade
av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter
som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå i koncer-
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nen på vilken goodwill i fråga övervakas i den interna styrningen.
Goodwill övervakas hos DevPort per dotterföretag.
Vid nedskrivningstest jämföres det redovisade värdet på goodwill med återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet
som goodwillen hänförts. Återvinningsvärdet är det högsta av
nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad
och återförs inte.
Materiella anläggningstillgångar
Samtliga materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde
eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som
är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska
förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma
koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas
på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas
bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och
underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den
period de uppkommer.
Avskrivningar görs linjärt enligt följande:
Inventarier, verktyg och installationer
5 år
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid
varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda
återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och
redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.
Nedskrivning av icke finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt
nedskrivningsbehov. Goodwill hanteras alltid med obestämd
nyttjandeperiod. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är
återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de
lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden
(kassa-genererande enheter). För tillgångar (andra än goodwill)
som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning
av om återföring bör göras.
Finansiella tillgångar
Koncernen finansiella tillgångar är för innevarande räkenskapsår
kategoriserad i följande kategorie: Lånefordringar och kundfordringar Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen
av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället.

44 

Klassificering
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som
inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs i huvudsak av, kundfordringar, övriga fordringar,
upplupna intäkter och likvida medel.
Redovisning och värdering
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen – det datum då koncernen förbinder sig att köpa
eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första
gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller
alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde via
resultaträkningen. Lånefordringar och kundfordringar redovisas
efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden. Tillämpning av effektivräntemetoden innebär att fordringar som är räntefria eller löper
med en ränta som avviker från marknadsränta och har en löptid
överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde
och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. För fordringar med löptider understigande 12 månader
bedöms diskonteringseffekten vara oväsentlig.
Beräkning av verkligt värde
Metoden för att fastställa verkligt värde beror på vilken värdehierarki de tillhör. Koncernen har för innevarande räkenskapsår inga
instrument som kategoriserad med värdering till verkligt värde.
Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt
att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och
reglera skulden. Den legala rättigheten får inte vara beroende
av framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för
företaget och motparten både i den normala affärsverksamheten
och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell
tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett
nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat
efter det att tillgången redovisats första gången (en ”förlusthändelse”) och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan
på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella
tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas
på ett tillförlitligt sätt.
Objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger innefattar
bland annat indikationer på att en gäldenär eller grupp av gäldenärer har betydande finansiella svårigheter, att betalningar av
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räntor eller kapitalbelopp har uteblivit eller är försenade, att det är
sannolikt att gäldenären eller gruppen av gäldenärerna kommer
att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion, eller att det
finns observerbara uppgifter som tyder på att det finns en mätbar
minskning av uppskattade framtida kassaflöden såsom förändringar i förfallna skulder eller andra ekonomiska förutsättningar
som korrelerar med kreditförluster.
För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde
och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive
framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den
finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i
koncernens resultaträkning.
Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period
och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som
inträffade efter att nedskrivningen redovisades (som exempelvis
en förbättring av gäldenärens kreditvärdighet), redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens
resultaträkning.
Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda
varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten. Om
betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under normal
verksamhetscykel om denna är längre), klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för
värdeminskning.
Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten
över kassaflöden, kassa, banktillgodohavanden och övriga
kortfristiga placeringar. Övriga kortfristiga placeringar klassificeras
som likvida medel när de har förfallotid inom tre månader från
anskaffningstidpunkten, lätt kan omvandlas till kassamedel till ett
känt belopp och är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer. Checkräkningskrediten redovisas i balansräkningen som
räntebärande skulder bland kortfristiga skulder. För redovisade
räkenskapsår innehar DevPort ej några kortfristiga placeringar.
Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital.
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av
nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett
avdrag från emissionslikviden.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller
tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder
om de förefaller inom ett år eller tidigare (eller under normal
verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som
långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
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Räntebärande skulder
Som räntebärande skulder i koncernen redovisas i huvudsak
skulder till kreditinstitut och checkräkningskredit samt övriga
långfristiga skulder. Övriga långfristiga skulder avser villkorade
tilläggsköpeskillingar.
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter
transaktionskostnader. Upplåning, exklusive villkorade tilläggsköpeskillingar, redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i
resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Villkorad tilläggsköpeskilling
DevPort har tilläggsköpeskillingar från förvärv.
Tilläggsköpeskillingarna klassificeras som en finansiell skuld
som klassificeras som kortfristig om den ska regleras inom 12 månader från balansdagen. Skulden värderas till verkligt värde och
värdeförändringar redovisas i rörelseresultatet i resultaträkningen.
Tilläggsköpeskillingarna ingår i posten Övriga långfristiga
skulder.
Under året har samtliga tilläggsköpeskillingar reglerats.
Avsättningar
En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt
eller belopp. En avsättning redovisas när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas
för att reglera åtagandet samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som
är förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen
som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad. Vid
utgången av redovisade räkenskapsår finns inga avsättningar.
Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt.
Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster
som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I
sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat
respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de
skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken
beslutade. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som
gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga
skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms
lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till
skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och
skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen.
Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår
till följd av första redovisningen av goodwill.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
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Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns
en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika
skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom
nettobetalningar.
Ersättning till anställda
Pensionsförpliktelser
DevPort har endast pensioner vilka klassificerats som avgiftsbestämda planer. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan
enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk
enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som
hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande
eller tidigare perioder. Avgifterna redovisas som personalkostnader
när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en
tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställning sagts upp
av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd
accepterar en frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar ersättningar vid uppsägning vid den
tidigaste av följande tidpunkter: (a) när koncernen inte längre
har möjlighet att återkalla erbjudandet om ersättning: och (b) när
företaget redovisar utgifter för en omstrukturering som är inom
tillämpningsområdet för IAS 37 och som innebär utbetalning av
avgångsvederlag.
Vid utgången av redovisade räkenskapsår finns inte någon
avsättning för ersättning vid uppsägning.
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonusprogram och rörliga ersättningar. Koncernen redovisar en avsättning
när det finns en legal förpliktelse eller en informell förpliktelse på
grund av tidigare praxis.
Intäktsredovisning
Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller
kommer att erhållas, och motsvarar de belopp som erhålls för sålda varor efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt. Koncernen
redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt
sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att
tillfalla koncernen.
Koncernens verksamhet är inriktat på tjänsteuppdrag. Samtliga
uppdrag utföres på löpande räkning. Inkomster och utgifter för
uppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i den takt uppdraget utföres. Uppdraget anses utfört i takt med nedlagd tid.
Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när rätten att erhålla utdelning har fastställts.
Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med
ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell
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leasing. Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för
eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt
väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing i balansräkningen
till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av
minileasingavgifterna.
DevPort innehar avtal vilka klassificeras som operationell leasing.
Kassaflödesanalys
Kassaflöde upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar. Bolagets likvida medel består av kassa- och banktillgodohavanden.
Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med
ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier.
Koncernen har för innevarande räkenskapsår inga instrument
som kan ge upphov till utspädning.
Segmentsrapportering
Ett rörelsesegment är en del av ett företag som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader, vars
rörelseresultat granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare och för vilket det finns fristående finansiell information.
DevPorts rapportering av rörelsesegment överensstämmer
med den interna rapporteringen till den högste verkställande
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren hos
DevPort är verkställande direktören i moderbolaget. Den verkställande direktören är ledamot av och rapporterar i sin tur till moderbolagets styrelse enligt fastställd dagordning. I denna dagordning
regleras bl a att verkställande direktören ska tillse att styrelsens
ledamöter löpande erhåller den information som behövs för att
följa bolagets ställning, likviditet och utveckling.
I denna årsredovisning finns en segmentsredovisning som inte
fanns i Årsredovisningen för 2016. Detta har gjorts för att tydliggöra DevPorts utveckling inom de affärsområden som DevPort från
och med 2017 är indelat i.
Koncernen tillämpar därmed IFRS 8 från och med 2017. Jämförande siffror har tagits fram för 2016. Koncernens intäkter och
kostnader är fördelade på affärsområdena och där koncernens
gemensamma kostnader fördelats ut efter antal närvarotimmar
inom respektive affärsområde. Affärsområdena är Produktutveckling, Inbyggda System samt Produktionsutveckling.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för
finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt som
möjligt tillämpar alla av EU godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt beaktat sambandet
mellan redovisning och beskattning.
Skillnaden mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan.
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Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsmetoden,
vilket innebär att i balansräkningen redovisas innehaven till
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader. När det
finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde
görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas
i posten ”Resultat från andelar i koncernföretag”. Utdelningar från
dotterbolag redovisas som utdelningsintäkter.
Uppskjuten inkomstskatt
Belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktig
temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning
och beskattning redovisar emellertid i en juridisk person den
uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del
av de obeskattade reserverna. Även bokslutsdispositionerna i
resultaträkningen redovisas inklusive uppskjuten skatt.

utgången av räkenskapsåret uppgick detta saldo till 5 899 TSEK.
På detta belopp utgår ingen ränta. En förändring på + 1 % skulle
innebära att resultatet påverkas med + 59 TSEK.
Kreditrisk
Kreditrisk innebär risk för att en motpart i en transaktion inte fullgör sina förpliktlelser enligt avtalet och att eventuella säkerheter
inte täcker koncernens fordran. DevPorts kreditrisk består främst
av kreditexponering mot koncernens kunder.
Även likvida medel samt andra tillgodohavanden hos banker
skapar en kreditrisk. I händelse av ett bristande åtagande från
kundens sida kan DevPort drabbas av kreditförluster. Sådan kreditförlust kan leda till en väsentlig negativ effekt på koncernens
verksamhet, finansiell ställning och resultat. Nedan anges maximal exponering för kreditrisk vid utgången av räkenskapsåret. För
information om kvaliten i koncernens kundfordringar hänvisas till
separat not för ” Kundfordringar”.
Maximal exponering för kreditrisk

Redovisning av koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln i RFR 2, vilket
innebär att både lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas
som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Finansiella instrument
IAS 39 tillämpas inte i moderföretaget och finansiella instrument
värderas till anskaffningsvärde.
Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer koncernens uppställningsform men ska innehålla de komponenter som
anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört
med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter
och kostnader och eget kapital.

NOT 3 • FINANSIELL RISKHANTERING
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett flertal finansiella
risker såsom marknadsrisk (omfattande främst ränterisk), kreditrisk
och likviditetsrisk. Riskhanteringen sköts enligt faställda principer
och koncernens övergripande riskhanteringspolicy eftersträvar
att minimiera oförutsedda ogynnsamma effekter på koncernens
resultat och ställning.
Valutarisk
Koncernens valutarisk är mycket begränsad då transaktioner i
huvudsak sker i svensk valuta.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken att verkliga värden eller framtida
kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor.
Koncernen har för närvarande ett banklån om 2,25 MSEK och en
checkkredit med limit om 3 MSEK varav nyttjad 0 MSEK.
Banklånet amorteras med 1 MSEK per år. Lånen löper med
rörliga räntor. Baserat på befintlig låneskuld och i det fall räntan
skulle ändras med 1 % skulle koncernens resultat påverkas
med +/- 22,5 TSEK. Koncernen har även inlåning hos bank, vid
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Koncern
2017-12-31 2016-12-31
Kundfordringar
Fordringar hos
koncernföretag
Upplupna intäkter
Övriga fordringar
Likvida medel/kassa
och bank
Summa

58 048

Moderbolag
2017-12-31
2016-12-31

32 768

56 944

32 768

—

—

10 587

4 367

17 902

6 754

—

447

139

38

324

83

6 762

1 460

5 899

1 460

82 851

41 020

73 753

39 125

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen får problem med
att möta dess åtagande relaterade till koncernens finansiella
skulder. Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan
uppbringa tillräcklig finansiering till en rimlig kostnad.
Likviditets- och finansieringssrisk kan också uttryckas som risk
för brist på finansiering till skäliga vilkor eller svårigheter med kapitalförsörjning. För det fall att finansieringsrisk skulle infrias riskerar detta att ha negativ inverkan på DevPorts omsättning, resultat
och finansiell ställning. Tabelerna nedan analyserar koncernens
finansiella skulder uppdelade efter den tids om på balansdagen
återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som
anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.
Koncernen har en outnyttjad checkkredit om 3 MSEK, bolagets
hittills fina utveckling har varit tillräcklig för att hantera likviditeten
utan användande av checkkredit.
Löptidsanalys avseende kontraktsenliga betalningar för
finansiella skulder
0–3 mån

3–12 mån

1–5 år

6 377

—

—

—

Leverantörskulder

16 919

—

—

—

Upplupna kostnader

27 287

—

—

—

—

—

—

—

53 355

0

0

0

Övriga skulder

Räntebärande skulder
Summa

5–
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Kapital
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan
generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprättahålla en optimal kapitalstruktur för att hålla
kostnaderna för kapitalet nere. För att upprättahålla eller justera
kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapitalet till aktieägarna, utfärda
nya aktier eller sälja tillgågnar för att minska skulderna.
Med kapital avses koncernens egna kapital. Bolaget styrelse
och ledning utvärderar löpande koncernens långsiktiga kapitalbehov och finansieringsalternativ. Koncernen har ett mål om en
soliditet på 30%, således har koncernens mål med en soliditet på
46 % för 2017 uppnåtts.

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

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

Nettoomsättning fördelas per intäktsslag

NOT 5 • SEGMENTINFORMATION
Koncern
2017
Tjänster

235 170

Övriga rörelseintäkter
Summa

Nivå 1

Noterade priser på aktiva markander för identiska tillgångar
eller skulder.

Nettoomsättningen fördelas till f örsäljning
i följande länder

Nivå 2

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

Övriga

Nivå 3

Sverige

2016
153 957

236

189

235 406

154 145

233 664

152 880

1 742

1 265

235 406

154 145

2017

2016

Produktutveckling

106 035

90 288

Inbyggda system

72 750

59 753

Produktionsutveckling

54 996

4 084

Summa

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

Segmentsrapportering koncernen
Under räkenskapsåret 2017 finns inga finansiella instrument som
är värderade till verkligt värde.
Nivå 1

Nivå 2

Rapporering per affärsområde
Rörelsens intäkter

Nivå 3

Finansiella skulder
Vilkorade tilläggsköpeskillingar

2017-12-31

—

2016-12-31

5 000

Nivå 2

Förändring under året
Utgående balans per 2017-12-31

21

235 406

154 145

Nivå 3

Produktutveckling

7 927

3 639

Inbyggda system

4 032

2 317

5 000

Produktionsutveckling

8 157

4 084

Koncerngemsamt/elimineringar

1 410

–2 571

21 526

7 468

Produktutveckling

7,5%

4,0%

Inbyggda system

5,5%

3,9%

14,8%

100,0%

Villkorade tilläggsköpeskillingar
Ingående balans 2017-01-01

Summa

1 625

EBITA

Följande tabell visar förändring för instrument i nivå 3:
Nivå 1

Koncerngemsamt/elimineringar

–5 000
0

Summa
EBITA – marginal

NOT 4 • V
 IKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR
REDOVISNINGSÄNDAMÅL
DevPorts finansiella rapporter är upprättade i enlighet med IFRS.
Detta innebär att upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper ofta baseras på uppskattningar och antaganden
som anses rimliga och väl avvägda vi den tidpunkt då bedömningen görs. Med andra bedömningar, antaganden och uppskattningar kan resultatet emellertid bli ett annat, och händelser kan
inträffa som kan kräva en väsentlig justering av det redovisade
värdet för den berörda tillgången eller skulden. Nedan följer de
viktigaste områden där bedömningar och antaganden gjorts och
som bedöms ha störst inverkan på de finansiella rapporterna.
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Produktionsutveckling
Koncerngemsamt/elimineringar
Summa

0

0

9,1%

4,8%

Koncernens anläggningstillgångar finns i sin helhet i Sverige.
Koncernen har en kund som står för 36 % av total nettoomsättning, en kund som står för 25 % av nettoomsättningen samt
ytterligare en som står för 12 % av total nettoomsättning.
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NOT 6 • ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH S OCIALA KOSTNADER
Koncern
2017
2016

Medelantalet anställda
Kvinnor

45

Moderbolag
2017
2016

30

4

4

Sociala kostnader

Män

179

105

3

3

Totalt

224

135

7

7

Fördelning ledande
befattningshavare per
balansdagen

Koncern
2017
2016

Sociala kostnader och
pensionskostnader

Moderbolag
2017
2016

Koncern
2017

2016

Moderbolag
2017

2016

–25 243

–19 174

–2 116

–1 296

Pensionskostnader
för styrelse och VD

–393

–336

–393

–336

Pensionskostnader
för övriga

–5 628

–4 977

–761

–814

–10 139

–1 769

–1 289

–781

Övriga personal
kostnader
Avgår nystarts- och
sjukbidrag

Styrelseledamöter

6

7

6

7

6

7

6

7

372

184

—

—

varav män:

Totalt

–41 030

–26 072

–4 559

–3 226

Andra anställda personer i
företagets ledning inkl VD

7

10

4

4

varav män:

5

7

1

1

Ersättning till styrelse
och ledande befattningshavare 2017

Löner
Styrelse
och andra
arvode ersättningar

13

17

10

11

Totalt

Ersättningar till ledande befattningshavare (ej VD) och anställda
Till styrelsens ordförande utgår arvode för styrelse och utskottssuppdrag enligt årstämmans beslut. Övriga ledamoter har avsagt
sig sina arvoden för 2017.
Årsstämman har beslutat om följande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare:
Lön och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga.
Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är
marknadsmässig och är baserad på ansvar, roll, kompetens
och befattning. Ledande befattningshavare erbjuds rörlig lön.
Sådan rörlig lön ska vara marknadsmässig och baseras på utfall
av förutbestämda finansiella och individuella mål och uppgå till
maximalt 30% av fast årslön. Uppföljning och utvärdering av rörlig
kontantlön görs efter varje kvartal.
Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara
lägst tre månader och för VD 6 månader.
Pensioner
Pensionsförmåner utgår i allmänhet i enlighet med ITP-planen.
För ledande befattningshavare och övriga anställda har koncernen endast avgiftsbestämda (inga förmånsbestämda) pensionsförpliktelser och inga ytterligare betalningsförpliktelser föreligger när
de avgiftsbestämda pensionsplanerna är betalda, i enlighet med
gällande kollektivavtal.
Årets löner och
ersättningar
Styrelse och VD

Koncern
2017
–2 085

2016
–1 320

Moderbolag
2017
–2 085

2016

–1 320

Övriga

–82 640

–58 137

–3 700

–2 591

Totalt

–84 724

–59 457

–5 784

–3 911

Styrelseordförande
Per Rodert respektive
Göran Kroon
VD Nils Malmros
Övriga ledande befattningshavare (6 st)
Totalt
Ersättning till styrelse
och ledande befattningshavare 2016
Styrelseordförande
Göran Kroon
VD Nils Malmros
Övriga ledande befattningshavare (9 st)
Totalt

Övrig Pensionsersättning
kostnad

–129

0

0

0

0

–1 955

0

–393

0

–4 671

0

–1 056

–129

–6 626

0

–1 449

Löner
Styrelse
och andra
arvode ersättningar

Övrig
ersättning

Pensionskostnad

–120

0

0

0

0

–1 200

0

–336

0

–4 545

0

–925

–120

–5 745

0

–1 261

Ersättningar till VD
Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningens storlek beslutas diskretionärt av styrelsen. Den rörliga lönen för 2017 uppgick till 20 % av skillnaden
mellan verkligt resultat och budget i det fall det verkliga resultatet
överstiger budget.
Maximal rörlig lön som kan utgå är 50 % av den fasta årslönen
för 2017. Maximal rörlig ersättning har utgått för 2017.
Pensionsvillkor
Bolaget har ett avgiftsbaserat åtagande innebärande att verkställande direktören för 2017 skall disponera ett belopp motsvarande
summan av 30 procent av pensionsmedförande lön till pensionskostnader. För vice VD är motsvarande siffra 20 procent. Premien
skall justeras årligen i samband med att ny löneuppgörelse har
träffats. Premien är begränsad till max 10 basbelopp. Avtalet
upphör att gälla vid upphörande av arbetet som verkställande
direktör.
Avgångsvederlag
Avgångsvederlag utgår enbart för VD. Avgångsvederlaget beräknas på den fasta månadslönen som gäller vid uppsägningstiden
och utgår under en period på sex månader. På avgångsersättning
skall bolaget erlägga lagstadgade sociala avgifter samt betala
kostnader för pension.
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NOT 7 • OPERATIONELL LEASING

NOT 8 • ERSÄTTNING TILL REVISORER

Leasingkostnaderna, utöver lokalhyra, avser i huvudsak billeasing
och leasing av datorutrustning.
Koncern
2017
2016

Moderbolag
2017
2016

–749

–704

–225

Räkenskapsårets kostnadsförda
hyresavgifter

–3 177 –2 736

Framtida minimileasingavgifter
avseende icke uppsägningsbara
operationella leasingavtal inom 1 år
Framtida minimileasingavgifter
avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal mellan 1–5 år

Koncern
2017
2016

Moderbolag
2017
2016

Mazars SET Revisionsbyrå AB
–199

–255

–199

Revisionsnära tjänster

—

—

—

—

–264

Skatterådgivning

—

—

—

—

–42

–36

–42

–36

–354

–149

Summa

–242

–291

–242

–291

–6 078 –4 150

–510

–111

Total ersättning till revisorer

–199

–255

–199

–255

–2 668 –2 984

–270

–73

—

—

Leasingkostnader
(exklusive hyra för lokaler)

Revisionsuppdraget

Andra uppdrag

Framtida minimileasingavgifter
avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal längre än 5 år

—

—

–255

NOT 9 • GOODWILL
Koncern
2017

2016

Ingående anskaffningsvärden

24 611

Förvärvad Goodwill under året

—

—

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

24 611

24 611

Ingående nedskrivningar

–4 084

–4 038

Årets nedskrivningar

24 611

–46

–46

Utgående ackumulerade avskrivningar

–4 129

–4 084

Utgående redovisat värde

20 480

20 526

2017

Ingående
redovisat värde

Förändring
under året 1)

DevPort Öst AB 556758-4189

92

DevPort Väst AB 556743-4724

—

20 435

DevPort Network AB 556705-5818

20 435

–20 435

Summa

20 527

1)

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill övervakas av ledningen fördelad per kassagenererande
enhet där respektive dotterföretag utgör separat kassagenererande enhet.
Följande är sammanställning av goodwill fördelat på varje
kassagenererande enheter:

Försäljning

Utgående
Nedskrivning Andra justeringar redovisat värde
–46

46

—

20 435

—

—

–46

20 480

Verksamheten har under året flyttas från DevPort Network AB till DevPort Väst AB.

2016

Ingående
redovisat värde

Tillägg

Försäljning

Nedskrivning Andra justeringar

Utgående
redovisat värde

DevPort Öst AB 556758-4189

3 165

–3 075

DevPort Väst AB 556743-4724

1 009

–1 009

—

DevPort Network AB 556705-5818

20 435

—

20 435

Summa

24 611

–4 084

20 527

Återvinningsbart belopp för en kassagenererande enhet har fastställt baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar som godkänts av företagledningen.
För varje kassagenererande enhet till vilket betydande goodwillbelopp har fördelats, angs nedan de väsentliga antaganden,
långsiktig tillväxttakt och diskonteringränta som använts när nyttjandevärde beräknas. I de fall det gjorts en nedskrivning anges
även återvinningsvärde.
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DevPort Väst AB
Årlig tillväxttakt

7–15%

Bruttomarginal

23–26%

Diskonteringsränta före skatt

5%

Den årliga tillväxttaken används över koncernens prognosperiod.
Den baseras på tidigare resultat och ledningens förväntningar på
marknadsutvecklingen.
Bruttomarginalen är den genomsnittliga marginalen, beräknad
som procent av intäkterna, över koncernens prognosperiod.

DEVPORT ÅRSREDOVISNING 2017

NOT 14 • INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Den baseras på nuvarande nivåer för försäljningsmarginaler och
nuvarande sammansättning av försäljningen.

Koncern
2017
2016
Ingående anskaffningsvärden

Känslighetsanalyser
Nedskrivningsbehov uppstår inte för någon av enheterna även i
det fall bruttomarginalen skulle minska med 1 procent eller vid
en höjning av diskonteringsräntan med 1 procent.

1 701

1 642

116

116

217

59

46

0

1 917

1 701

162

116

–1 432 –1 300

Inköp under året
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

–80

–56

–132

–33

–24

–1 574 –1 432

–113

–80

50

36

Årets avskrivningar

NOT 10 • NOTERINGSKOSTNADER
Noteringskostnader är kostnader relaterade till noteringen på
Nasdaq First North Premier i december 2017.

–142

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Moderbolag
2017
2016

Utgående restvärde

344

269

NOT 11 • FINANSIELLA INTÄKTER
Koncern
2017
2016

Moderbolag
2017
2016

Ränteintäkter

9

42

12

21

Totalt

9

42

12

21

NOT 15 • FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncern
2017
Ingående anskaffningsvärden 1)
Inlösen
Inköp
Utgående anskaffningsvärden

NOT 12 • FINANSIELLA KOSTNADER
Koncern
2017
2016

Moderbolag
2017
2016

Räntekostnader

–516

–471

–261

–283

Totalt

–516

–471

–261

–283

1)

Koncern
2017
2016
Aktuell skatt för året
Uppskjuten skatt
Summa

–3 329 –1 278
–895

Moderbolag
2017
2016
–3 189

–1 144

–376

—

—

–4 224 –1 654

–3 189

–1 144

Redovisad skatt
6 994

14 881

5 130

Skatt enligt gällande skattesats, 22% –4 202 –1 539

Redovisat resultat före skatt

19 101

–3 274

–1 129

Ej skattepliktiga intäkter
Ränta periodiseringsfond
Ändrad taxering
Summa

–3

10

9

0

9

NOT 16 • KUNDFORDRINGAR
Moderbolag
2017
2016

Kundfordringar

58 048 32 768 56 944

32 768

Kundfordringar

58 048 32 768 56 944

32 768

Reserv för osäkra fordringar

—

Kundfordringar netto

—

—

—

58 048 32 768 56 944

32 768

Per 31 dec 2017 var kundfordringar uppgående till 947 TSEK
(31 dec 2016 2 031 TSEK) förfallna utan att något nedksrivningsbehov föreligger. Baserat på kredithistorik förväntas beloppen
erhållas vid förfallodatumet. Koncernen har inte någon pant som
säkerhet för dessa fordringar.
Förfallna ej reserverade kundfordringar

Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader

3

–19

Avser deposition hyra lokal.

Koncern
2017
2016

NOT 13 • SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2016

9

–168

–116

–62

–14

–2

4

0

2

–4

–3

–4

–3

151

—

151

—

–4 224 –1 654

–3 189

–1 144

Koncern
2017
2016

Moderbolag
2017
2016

Förfallna 1–30 dagar

255

916

255

916

Förfalllna 30–60 dagar

521

549

521

549

Förfallna 60–90 dagar

24

62

24

62

Förfallna över 90 dagar

147

504

147

504

Kundfordringar netto

947

2 031

947

2 031

Koncernen redovisar inte några kundförluster under räkenskapsåren 2017 och 2016.

NOT 17 • FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncern
2017

Moderbolag
2017

2016

Förutbetalda hyror

984

811

48

15

Upplupna intäkter

17 902

6 754

—

447

Övriga poster
Summa
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2016

849

801

448

443

19 735

8 366

496

905
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NOT 18 • LIKVIDA MEDEL/KASSA OCH BANK
Koncern
2017
2016

Moderbolag
2017
2016

Övriga banktillgodohavanden

6 762

1 460

5 899

1 460

Summa

6 762

1 460

5 899

1 460

4)Fondemission
Vidare beslutades om fondemission 9:1. Detta innebar att för varje
aktie som innehavs efter ovan nämnda punkter, erhålls 9 st nya av
varje aktieslag A och B.

Per den 31 december 2017 har koncernen outnyttjade kreditlöften
avseende checkkredit om 3 MSEK.

5)Split
För att skapa en attraktiv prisnivå per aktier, beslutades det även
om split 4:1 (parvärde 0,25 SEK).

NOT 19 • EGET KAPITAL
Utveckling av A-aktier

Moderbolaget
Bunda fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Transaktionstyp

Ref Antal aktier

Per 2016-12-31

30 000

1

30 000

–27 000

1

–27 000
27 000

Omstämpling

1

Nom värde Aktiekapital

Fondemission 9:1

2

27 000

1

Split

3

90 000

0

Per 2017-12-31

0

120 000

30 000

Transaktionstyp

Ref Antal aktier

Nom värde Aktiekapital

Per 2016-12-31

74 533

1

Utveckling av B-aktier
74 533

Kvittningsemission

1

7 143

1

7 143

Omstämpling

2

27 000

1

27 000
978 084

Fondemission

3

978 084

1

Split

4

3 260 280

0

0

Nyemission

5

18 120

0,25

4 530

Nyemission

6

428 571

0,25

107 143

4 793 731

4

1 198 433

Per 2017-12-31

Utveckling av Preferensaktier
Transaktionstyp

Ref Antal aktier

Per 2016-12-31

5 000

1

5 000

–5 000

1

–5 000

0

2

0

Kvittningsemission
Per 2017-12-31

1

Nom värde Aktiekapital

Fritt eget kapital
Följande fonder utgör tillsammans med årets resultat fritt eget
kapital:
Överkursfond
När aktierna emitteras till överkursfond, dvs. för aktierna betalas
mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande erhållna
beloppet utöver aktiernas kvotvärde föras till överkursfonden.
Balanserat resultat
Balanserat resultat utgörs av föregående års resultat, resultat
efter lämnad vinstutdelning.
Koncernen
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från aktieägarna. Här ingår
överkursfonder som betalats med emissioner.
Balanserat resultat inklusive årets resultat
I balanserat resultat ingår intjänade resultat.

NOT 20 • UPPSKJUTEN SKATTESKULD
Antal stamaktier vid periodens slut uppgick till 4 913 731 varav antal
A-aktier med 10 röster per aktie uppgick till 120 000. Övriga aktier
har en (1) röst per aktie, alla med ett kvotvärde på 0,25 kr. DevPort
är sedan den 7 december noterat på Nasdaq First North Premier.
1 )Kvittingsemission
Vid extra bolagsstämma den 2017-08-21 beslutades om ökning av
aktiekapitalet genom kvittningsemission. Detta innebar att 5 000
Preferensaktier, serie C, som innehavs av Gormac AB byttes ut till
7 143 B-aktier med parvärde per aktie 1 SEK. Samtidigt avskrevs
lån till Gormac AB på 5 MSEK.

Koncern
2017
2016
Ingående värden

Moderbolag
2017
2016

997

620

—

—

Tillkommande värden under året

1 891

376

—

—

Redovisat värde

2 888

997

—

—

Den uppskjutna skatteskulden avser periodiseringsfonder.
Ingen annan uppskjuten skatt finns.

2) Nyemission
I syfte att förstärka kapitalbasen beslutades även om att en nyemission på 15 MSEK skulle göras i samband med introduktionen
på Nasdaq First North Premier.
3) Omstämpling
Vid extra bolagsstämma den 2017-08-21 beslutades även om
omstämpling av A-aktier 27 000 st med parvärde 1 SEK till 27 000
B-aktier med parvärde 1 SEK.
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NOT 23 • ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

NOT 21 • RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Villkorade tilläggsköpeskillingar

Koncern
2017
2016

Moderbolag
2017
2016

Amortering inom 1 år

—

—

—

—

Amortering inom 2–5 år

—

5 000

—

5 000

Amortering senare än 5 år

—

—

—

—

Summa villkorade tilläggs
köpeskillingar

Skuld till kreditinstitut

—

5 000

—

9 911

—

9 911

3 250

2 250

3 250

—

—

—

—

2 250 13 161

2 250

13 161

Moderbolag
2017
2016

Moms

3 872

2 651

674

30

Personalens källskatt

2 505

1 584

156

135

Övriga sociala kostnader

—

163

—

—

Kollektivförsäkring

—

293

—

—

6 377

4 690

831

166

Summa

Moderbolag
2017
2016

2 250

Amortering senare än 5 år
Summa skuld till kreditinstitut

—

Koncern
2017
2016

Amortering inom 1 år
Amortering inom 2–5 år

5 000

Koncern
2017
2016

NOT 24 • UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncern
2017
2016

Skulden till kreditinsitut avser lån till förvärv av Gormac AB och
löper med rörlig ränta.
Den villkorade tilläggsköpeskillingen har blivit reglerad genom
kvittningsemission under året (2017).

Moderbolag
2017
2016

Upplupna löner

2 788

1 668

917

44

Upplupna semesterlöner

4 053

3 852

478

254

Upplupna sociala avgifter

7 043

3 661

274

202

Övriga poster

6 212

5 795

4 021

247

20 096 14 976

5 690

749

Summa

NOT 22 • STÄLLDA SÄKERHETER
För egna avsättningar och skulder

Koncern
2017
2016

Företagsinteckning

Moderbolag
2017
2016

9 750

Kundfordringar (factoring)

—

Aktier i dotterföretag

—

Summa

9 750

9 911

—

9 911

— 25 256

21 110

0 19 661 25 256

40 771

NOT 25 • KASSAFLÖDET – FINANSIERINGSVERKSAMHET
Koncern

Moderbolag

Skuld till Villkorad tilläggsTotalt ränte reditinstitut
k
köpeskilling bärande skulder
Per 2016-12-31

13 161

Reglerad factoringbelåning

5 000

18 161

13 161

–9 911

—

–9 911

—

–5 000

–5 000

–1 000

—

2 250

0

Ej kassapåverkande amortering 1)
Amortering under året
Per 2017-12-31
1)

Skuld till Villkorad tilläggs reditinstitut
k
köpeskilling

Totalt

5 000

18 161

–9 911

—

–9 911

—

–5 000

–5 000

–1 000

–1 000

—

–1 000

2 250

2 250

2 250

Avser villkorad tilläggsköpeskilling som blivit reglerad genom kvittningsemission under året (2017).

NOT 26 • KONCERNFÖRETAG
Sammanställning över koncernens samtliga dotterföretag
Bolag

Org. nummer

Säte

Andel i procent

Bokfört värde i
moderbolaget

DevPort Öst AB

556758-4189

Linköping

100

3 016

DevPort Väst AB 1)

556743-4724

Linköping

100

22 119

DevPort Project Management AB

556987-1485

Linköping

100

100

DevPort Services AB

556817-0194

Linköping

100

100

DevPort Winning Solutions AB

559070-5678

Göteborg

91

91

DevPort Network AB 1)

556705-5818

Göteborg

100

100
25 526

Till följd av att verksamhet under året flyttats från DevPort Network AB till

Specifikation av årets förändring i bokförda värden

DevPort Väst AB, har även en omföring av bokfört värde genomförts med

Moderbolag

21 010 tkr från Devport Network AB till Devport Väst AB.

Ingående bokfört värde

1) 

Anskaffning
Utgående bokfört värde
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2017
25 526
—
25 526
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NOT 27 • OBESKATTADE RESERVER
I moderbolaget har avsatts till periodiseringsfond enligt nedan:
2017

2016

Avsatt till periodiseringsfond, Beskattningsår 2012

1 375

1 375

Avsatt till periodiseringsfond, Beskattningsår 2013

690

690

Avsatt till periodiseringsfond, Beskattningsår 2014

600

600

Avsatt till periodiseringsfond, Beskattningsår 2015

155

155

Avsatt till periodiseringsfond, Beskattningsår 2016

1 710

1 710

Avsatt till periodiseringsfond, Beskattningsår 2017

4 067

—

Totalt

8 597

4 530

Uppskjuten skatt

1 891

997

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

Kundfordringar och lånefordringar
Koncernen
Finansiella anläggningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Upplupna intäkter
Likvida medel

2017

2016

—

9

58 048

32 768

139

38

17 902

6 754

6 762

1 460

Skuld till kreditinstitut

Finansiella skulder värderade till
upplupet anskaffningsvärde
2017

2016

2 250

13 161

Villkorad tilläggsköpskillig
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa

82 851

41 029

Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultat

—

—

16 919

10 014

6 377

4 690

27 287

14 976

52 833

42 841

Kundfordringar och lånefordringar
2017

2016

Fordringar hos koncernföretag

Moderbolaget

10 587

4 367

Kundfordringar

56 944

32 768

Övriga fordringar

324

—

—

447

5 899

1 460

Upplupna intäkter
Kassa och bank
Skuld till kreditinstitut
Villkorad tilläggsköpskillig
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa

73 754

39 042

2017

2016

—

5 000

0

5 000

Finansiella skulder värderade till
upplupet anskaffningsvärde
2017

2016

2 250

13 161

—

5 000

3 702

603

831

166

2 710

749

9 493

19 679

Redovisade värden i balansräkningen bedöms överensstämma med verkligt värde.
Resultat från finansiella tillgångar och skulder avser i huvudsak ränteintäkter och räntekostnader se not 11 och 12, kundförluster se not 16
samt förändring i verkliga värden på finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen ingen effekt under året.
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NOT 29 • TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

NOT 30 • HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Köp- och försäljningstransaktioner med närstående parter sker på
marknadsmässiga villkor.
Följande transaktioner har skett med närstående:

I DevPort Väst har ett nytt affärsområde inom IT (teknisk IT, systemutveckling etc.) startats upp i egen regi. Verksamheten har fått
en bra start och sysselsätter cirka 10 personer från start. Verksamheten förväntas genera ett positivt resultattillskott under år 2018.
I början av 2018 fattades beslut om att DevPort skulle betala av
sin återstående skuld till kreditinsitut på 2 MSEK.

Försäljning av tjänster
eller varor
till närstående
2017
2016

Inköp av tjänster eller
varor till närstående
2017
2016

Koncernen

NOT 31 • RESULTATDISPOSITION

Närståenderelation
Nyckelpersoner

—

—

24

24

Andra närstående

—

—

1 284

1 362

Summa

—

—

1 308

1 385

Till bolagsstämmans förfogande står:

Moderbolaget

Överkursfond

Närståenderelation
Dotterföretag
Nyckelpersoner
Andra närstående
Summa

(Belopp i kr)
Förslag till disposition av bolagets vinst

18 270

13 548

218 355

119 091

—

—

24

24

—

—

1 284

1 362

18 270

13 548

219 663

120 476

balanserad vinst
årets resultat

23 247 840
9 779 076
11 692 018
44 718 933

Styrelsen föreslår att:
Fordringar på
närstående
2017
2016

Skulder till
närstående
2017
2016

i ny räkning överföres

44 718 933
44 718 933

Moderbolaget
Närståenderelation
Dotterföretag

10 587

4 367

33 717

23 962

Summa

10 587

4 367

33 717

23 962

Med andra närstående avses ES Jumping and Services AB. ES
Jumping and Services AB har tillhanda hållit IT-tjänster och erhållit
marknadsmässig ersättning. Avtalet är avslutat per 170831.
Ersättning till styrelse, verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare framgår av not 6.
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Underskrifter
Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 14 maj 2018. Styrelsen och
verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder.
Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen 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 2018-04-23

Nils Malmros
VD

Sören Brekell
Styrelseledamot

Göran Kroon
Ordförande

Lennart Joersjö
Styrelseledamot

Per Rodert
Styrelseledamot

Hasse Johansson
Styrelseledamot

Viktor Öwall
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-04-23

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Jesper Ahlkvist
Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman i DevPort AB (publ)
Org. nr 556752-3369

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för DevPort AB (publ) för år 2017 med undantag för
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 24–29. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av
detta dokument på sidorna 18–56.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december
2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen återfinns
på sidorna 1–17. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen 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 oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna

information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, såsom de
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte
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upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre
kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning
och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig för
mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierar under revisionen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för DevPort AB (publ) för år 2017 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risk er ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medels-förvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

DEVPORT ÅRSREDOVISNING 2017

RE VISIONSBE RÄT T EL SE

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra

förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten
på sidorna 24–29 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Min granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär
att min granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag anser
att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mina uttalanden.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar
samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Lund, 2018-04-23

Jesper Ahlkvist
Auktoriserad revisor
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