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Om bolaget 
Divio Technologies AB  
Divio Technologies AB (publ) (ticker: Divio) är ett mindre, börsnoterat svenskt mjukvarubolag, noterat på Nasdaq First North, 
Stockholm. Bolagets verksamhet finns främst i Schweiz, Norden och USA men har åtskilliga kunder även i England och Tyskland. 
Totalt har Divio över 350 betalande kunder varav merparten är små till medelstora företags och organisationer. Ett litet antal kunder 
är större så kallade Enterprise kunder som utgör drygt hälften av företagets totala omsättning. Samtliga kundundersökningar visar 
på en hög kundnöjdheten och kundtappet är 0,05%.  
 
En stark grund i mjukvaruutveckling 
Utvecklingen av företagets mjukvaruprodukter började 2007 med lanseringen av sitt eget webbinnehållshanteringssystem (CMS). 
Delvis tack vare framgången och populariteten för dess Python / Django-stiftelser, uppnådde denna programvara snabbt 
internationell uppskattning som ett pålitligt, kraftfullt verktyg och antogs av ett antal stora företag och institutioner. 
 
Den snabba utvecklingen av den digitala miljön och tekniken i allmänhet, har lett till att det skett en förändring i efterfrågan. Kunder 
nöjer sig inte bara med CMS-mjukvaran, utan söker en komplett plattform-som-en-tjänst (PaaS), ett system som gör det möjligt att 
inrätta, hantera och driva komplexa, storskaliga webbprojekt, utan att det krävs ett stort dyrt team för systemdrift. 
 
Affärsmodell 
Divios affärsmodell bygger på återkommande intäktsströmmar i form av PaaS (Platform as a Service) och olika former av 
supportavtal och uppstartskostnader.  
 
Intäktsmodellen bygger på följande avtalsmodeller: 
 

● Uppstartskostnader - Kunden betalar en startkostnad för integration av plattformen och “onboarding”.  
● PaaS (Platform as a Services) - Kunden betalar en månadsavgift för ett komplett system som inkluderar nyttjanderätt för 

ett visst antal användare 
● Supportavtal (SLA) - Kunden betalar för en viss form av support med olika svarstider och tillgång till experter beroende 

på önskad nivå på support.  
● Konsulttjänster - Kunden betalar ett fast pris efter offert som är baserad efter kundens behov som t.ex. integration och 

kundunika funktioner. 
 
Affärsmodellen är skalbar för snabb och lönsam tillväxt på samtliga marknader Divio verkar. 
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VD har ordet 

Högst kvalitet och enklast att använda. – Divios plattform 
för molntjänster. 
 
Efterfrågan på molnbaserade lösningar växer lavinartat  och 
plattformar för moln och webb-teknologi är absolut 
nödvändiga för ett modernt företag, både för kommunikation 
med marknaden och internt. Det viktigaste skälet till att 
Microsoft ökade sin omsättning med 13,7% bara under sista 
kvartalet 2019 är deras molntjänst Azure.  
 
Divios vision är att skapa den plattform som optimerar 
molnbaserade lösningar med högst kvalitet och är enklast 
att använda. Vi erbjuder en unik kombination av 
plattformstjänster som möter de utmaningar våra kunder 
har. Molntjänster måste vara både kostnadseffektiva och 
skalbara, både pålitliga och framtidssäkra, och dessutom är 
hög säkerhet en grundförutsättning. Utan en kraftfull 
plattform är det en svår uppgift för företag att upprätthålla 
nämnda krav.  Divios lösning tar hand om allt detta och gör 
arbetet smidigt så våra kunder kan fokusera på sin affär.  
 
Varje dag skapar Divios team och plattform mervärde för 
kunder runt om i världen genom att kraftigt sänka den 
tekniska bördan, minska resursåtgången och säkerställa  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
snabbare “time to market”. Det ger oss en stark tillförsikt och 
tro på plattformens framtida potential och efterfrågan på 
marknaden.  
 
Under 2019 ökade prenumerationsintäkterna 49% med 
endast ett blygsamt försäljningsarbete. Mot slutet av året 
och under de första månaderna under 2020 har vi sett ett 
ökat intresse för Divios plattform både i form av fler 
kundförfrågningar och fler potentiella kunder i “sälj-pipen”.  
 
Det är i rådande tider svårt att skriva om en verksamhet utan 
att beröra COVID-19 som har satt hela världen i gungning. 
Trots den osäkerhet som råder i världen påverkas Divio 
relativt begränsat, vi ser en fortsatt ökad intresse för vår 
plattform, kanske är det så att företag använder tiden till att 
se över den befintliga infrastrukturen i syfte att 
kostnadsbespara och göra sig mindre beroende av specifika 
individer. De effekter vi känner av är längre säljcykler. 
Eftersom vi har en så pass utspridd organisation har vi 
sedan länge arbetat nästan utelsutande via 
videokonferenser, det är nästan som om övrig värld har 
kommit ifatt. Digitala kundmöten som tidigare kunde 
uppfattas som opersonliga har nu blivit mer naturligt även 
för våra kunder. Även om vi påverkas mindre än många 
andra ser vi det som självklart att vidta alla åtgärder vi kan 
för att minimera påverkan av en långvarig effekt. För att 
eliminera gapet mellan intäkter och kostnader  har vi vidtagit 
kraftiga åtgärder för att minska våra kostnader.  
 
När krisen väl ebbat ut kommer vi att var väl rustade för att 
fortsätta växa som bolag men då för egen maskin och med 
full kraft. 
 
 
Jon Levin CEO 
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Verksamhetsbeskrivning och marknadsöversikt 
Divios unika tjänst 
Divio utvecklar och säljer en mjukvaruplattform som underlättar företagens migrering och förvaltning av externa och interna 
webbaserade tjänster och verktyg från lokala servrar till virtuella servrar så kallade molntjänster eller på engelska cloudtjänster.  
Med externa webbaserade verktyg avses exempelvis företagens hemsidor där kunder kan nyttja företagets tjänster. På exempelvis 
en banks hemsida är alla de tjänster du som kund använder för att sköta dina bankärenden externa webbaserade verktyg. 
Med interna webbaserade verktyg avses verktyg som anställda använder för att sköta sitt arbete. För en bankanställd är det till 
exempel de verktyg hen använder för att för att komma åt kunddata. 
 
CMP & PaaS kombinerat i en lösning 
Divio har lanserat en unik tjänst på Cloud Management-marknaden som kombinerar kraften i PaaS (Platform as a Service) med 
flexibiliteten i en CMP (Cloud Management Platform). Förenklat är PaaS en komplett miljö där utvecklare kan utveckla och 
distribuera webbaserade tjänster i molnet medan CMP är en plattform som underlättar distribution och drift i parallella molntjänster, 
både lokala och publika.  
 
Divio underlättar flytt av webbtjänster upp till molnet och minskar både tid och resurser för underhåll av infrastruktur. Det gör att 
utvecklarna hos våra kunder kan fokusera på att skapa nya tjänster och mer affärsvärde i stället för att lägga dyrbar tid på att 
underhålla molnet. 
 
 

Vad betyder PaaS och CMP? 

PaaS (Platform as a Service = plattform som tjänst) är en komplett miljö för utveckling och distribution i molnet, 
där utvecklare kan bygga och erbjuda webbaserade tjänster – allt från enkla appar till avancerade program. PaaS 
hanterar allt som rör operativsystem, datalagring och mjukvara-utvecklingsplattform, och ger på det sätt 
utvecklare möjlighet att bygga, testa och lansera applikationer utan att behöva tänka på IT-infrastrukturen. Det 
enda du behöver bestämma är vilket operativsystem du vill använda, och vilken kapacitet du behöver. 

CMP (Cloud Management Platform = plattform för att hantera molntjänster) är ett hjälpmedel för att hantera både 
drift av program och själva infrastrukturen i flera olika moln samtidigt. Ofta hanterar företag data som befinner sig 
i olika moln, både lokala och hos externa leverantörer. Med ett CMP kan du hantera data, utplacering, drift och alla 
tjänster simultant även i hybridmoln. En fungerande CMP kan leverera samordning mellan plattformarna utan att 
kompromissa med funktionen 
 
 

Enkelhet 
Divios enkla verktyg gör nyttan med populära open source teknologier (Docker, Java, Python, Django, Nodejs, Postgresql m.m) 
tillgängliga för fler anställda på företag runt om i världen, utan krav på djupgående teknisk kunskap.. Vi erbjuder ett enkelt och 
användarvänligt gränssnitt för att samarbeta kring, utveckla, anpassa, driva och underhålla webbprojekt på en robust plattform med 
hög tillgänglighet och säkerhet. Våra kunder kan istället lägga sin energi på att bygga och driva det som är unikt för deras egna 
webbplatser och appar. 
 
Stabilitet och säkerhet 
Stabilitet, säkerhet och prestanda är avgörande affärskritiska kundbehov. Med Divio får kunderna inte bara en plattform utan också 
ett specialistteam som alltid är tillgängligt för att förbättra och förenkla förutsättningarna för deras webbapplikationer och projekt. 
 
Stabiliteten i en webbplats prestanda beror på många olika faktorer såsom grundstruktur, hårdvara, nätverk med mera. Prestandan 
har stor inverkan på hur sidorna rankas i sökmotorer och är avgörande för ett företags konkurrenskraft på marknaden. För kunder 
som förlitar sig på tillgängligheten på sina webbplatser och webbaserade verktyg är driftstopp inte bara pinsamma eller besvärliga, 
utan de påverkar hela verksamheten. Tillförlitlighet och stabilitet är därför avgörande. 
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Otillräcklig säkerhet kan leda till att sidorna blir otillgängliga och att affärs-, verksamhets- och kunddata läcker ut. Detta kan ofta 
leda både till affärsmässiga konsekvenser och rättsliga åtgärder och sanktioner. Den snabba förändringstakten i branschen innebär 
att det krävs mycket specialiserade kunskaper för att förstå och minska dessa risker. Det kräver i allt högre grad att 
säkerhetsfunktioner och protokoll byggs in i systemen och hela tiden uppdateras. 
 
Multi cloud 
När en kund väl har börjat använda en molnleverantör krävs det mycket tid och resurser för att flytta tjänsterna till en ny leverantör. 
Kunder kan därför uppleva att de är inlåsta och får finna sig i ovälkomna kostnadsökningar. Men användare av Divios tjänst får 
tillgång till en multi-cloudlösning som innebära att vi enkelt kan flytta webbprojekt från en publik molntjänst till en annan, och som 
dessutom gör det möjligt att använda fler lösningar samtidigt på ett kostnadseffektivt sätt. Detta är en avgörande fördel i det fall en 
befintlig molnlösning går ned i en för kunden kritiskt situation.  
 
Marknaden växer 
Microsoft, Amazon, Google och andra har under en tid täljt guld genom att flytta företags IT-infrastrukturer från lokala servrar (on 
premises) till molntjänster (virtuella datacenter). I takt med att fler företag flyttar upp sina webbapplikationer till molntjänster växer 
det fram krav på tjänster som gör hanteringen och förvaltning av molninfrastrukturer enklare och mindre resursintensiva.  
 
Allt går mot ”as-a-service” både när det gäller hårdvara och mjukvara. PaaS (Platform as a Service) och IaaS (Infrastructure as a 
Service) är de segment som 2019 hade den högsta tillväxten inom det som kallas  moln-infrastruktur-tjänster och det är på den här 
marknaden som Divio agerar och bygger sin verksamhet. 
 
PaaS har haft en stadig tillväxt på 17% under de senaste åren, med ett prognostiserat marknadsvärde på mer än 30 miljarder USD 
2022.  
 
Även den globala marknaden för CMP (Cloud Management Platform) har vuxit kraftigt. Den värderades till 8 miljarder USD under 
2018 och förväntas växa till 27 miljarder USD  år 2024. 
 
Divio förenar dessa båda, PaaS och CMP, vilket ger en total marknad som i dag omsätter mellan 23-30 miljarder dollar och växer 
med 20% årligen.  
 
Divio ser i dagsläget Europa och Nordamerika som sina primära geografiska marknader. Med ett ursprung som Schweiziskt företag 
har vi flest kunder räknat i antal på den europeiska marknaden men de allra största kunderna är amerikanska och det är i USA Cloud 
Management marknaden är störst. Den största andelen av inkommande leads kommer ifrån USA vilket visar på den enorma 
potentialen i regionen för företagets framtida tillväxt. Divio kommer att fortsätta att fokusera på dessa marknader under överskådlig 
framtid, samtidigt som möjligheten för ny affärsutveckling öppnas i Mellanöstern samt Asien och Stillahavsområdet. 
 
Konkurrenter 
Viktigt att förtydliga att Divio inte konkurrerar med de molnleverantörer som Amazon, Microsoft och Google, Divios tjänst är ett 
komplement till deras tjänster.  
 
Det finns många aktörer som erbjuder olika varianter av både PaaS och CMP lösningar men få som kombinerar de båda och ingen 
erbjuder en lika fulländad och användarvänlig plattform. Marknaden är diversifierad med stor variation av behov och lösningar. 
Majoriteten av de alternativ som finns ute på marknaden är specialiserade på att lösa vissa behov och kräver specialistkompetens 
och seniora utvecklare. För vissa kunder finns det fördelar men för den stora majoriteten av företag är det precis tvärt om. De flesta 
vill minska overheadkostnader kopplade till hantering av molntjänster.  
 
Trogna kunder - kundcase Fidelity 
Divio har mer än 350 betalande kunder och i princip ett obefintligt kundtapp. Kunderna inte bara stannar, de utökar dessutom 
nyttjandet av Divios tjänst.  
 
Sedan ett antal år har Divio arbetat med affärsbanken Fidelity, som sakta men säkert flyttat allt fler av sina interna och externa 
webbapplikationer till vår plattform och upplever många fördelar med tjänsten.  
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Istället för att använda flera olika gränssnitt för respektive molntjänst, har Divios tjänst gett Fidelity ett enhetligt och lättanvänt 
gränssnitt som förenklar hela arbetet med moln-infrastrukturen. Tack vare detta sparar Fidelity hundratals timmar varje månad, 
timmar som de istället använder till att bygga innovativa produkter och tjänster för sina kunder.  
 
Fidelity genomför tiotusentals “deployments” varje år genom Divios plattform vilken på grund av en hög grad av automatisering, 
säkerhet och tillgänglighet innebär 50-100 gånger fler än om det skulle gjorts manuellt. Plattformens lättanvända verktyg och höga 
kompatibilitet med olika molntjänster har gjort det möjligt för Fidelity att avsevärt öka innovationstakten för produkter och tjänster 
samtidigt som tiden för att fasa in nya medarbetare minskar radikalt.  
 
Hög säkerhet är centralt för Fidelity liksom för de flesta stora företag. Divios inbyggda säkerhet med proaktiva hotanalyser och 
begränsningar är bäst i klassen och minimerar den mänskliga faktorn. En trygghet när nya tjänster utvecklas och ska distribueras.  
 
Fidelity har en global närvaro och investeringen i Divios plattform säkerställer att de med självförtroende kan leverera i enlighet med 
sin långsiktiga produkt- och tjänsteplan på ett säkert och effektivt sätt med betydligt färre resurser.  
 
Strategi och roadmap 
Divios strategi framåt är att vidareutveckla bolaget från ett renodlat teknikutvecklingsbolag till ett produkt- och tjänstebolag med en 
effektiv marknad och säljorganisation. De senaste åren har Divios fokus varit att bygga upp vår Cloud managementtjänst med en 
fungerande affärsmodell. Både tjänst och affärsmodell är idag välutvecklade och kundernas betyg är mycket högt.  
 
Strategin framåt innebär fokus på  en mer renodlad säljorganisation där alla inom bolaget samverkar i säljarbetet mot ett 
gemensamt mål. Divio har främst två målgrupper inom Enterprise-företagen. Det är dels beslutsfattare som sitter med de 
utmaningar som vår tjänst löser och som samtidigt har mandat och budget. Den andra gruppen är företagens utvecklare som ofta 
har ett mycket stort informellt inflytande på valet av plattform och som värdesätter en kompetent tjänst som både kan underlätta 
och effektivisera deras arbete.  
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Aktiekapital och Ägarförhållanden 
Allmännt 
Aktiekapitalet i Divio 4 398 918,60 SEK fördelat på 43 989 186 aktier varav 750 000 A-aktier och 43 239 186 B-aktier. 
Aktiekapitalet i Divio ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor fördelat på lägst 25 000 000 aktier och högst 
100 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda. 
 
Optioner 
Divio Technologies AB (publ) har tre aktiva serier av teckningsoptioner. Senaste serien, serie C utfärdades i november som en del 
av den företrädesemission som genomfördes under hösten 2019. Om alla teckningsoptioner utnyttjas skulle det leda till en 
utspädning på 40,51% i Divio Technologies AB (publ), vilket skulle öka aktiekapitalet med 1 782 214 SEK och lägga till 61 500 050 
SEK i eget kapital.  
 
 

    Varaktighet och pris    Slutdatum  Investorer  Anställda  Summa optioner  Antal aktier  Utspädning 

A    2018/2022 9,30 SEK (1:1)    5/31/20  1 666 550  -  1 666 500  1 666 500  3,79 % 

B    2019/2022 3,00 SEK (2.1)    4/15/22  14 450 000  8 000 000  22 450 000  11 225 000  11,21 % 

C    2019/2020 9,30 SEK (1.1)    6/15/20  9 861 280  -  9 861 280  4 930 650  25,52 % 
 
Divios aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden. 
 
 

Aktiekapitalets utveckling 

Tidpunkt  Händelse  Ökning av antal 
aktier 

Ökning av 
aktiekapital 

(SEK) 

Emissionskurs 
(SEK 

Totalt 
antalet 

aktier 

Totalt 
aktiekapital 

(SEK) 

Kvotvärde 
(SEK) 

 
2016-09-21  Bildande  50,000 (ordinary shares)  50,000.00  -  50,000  50,000.00  1 
2016-10-10  Split  950,000 (ordinary shares)  -  -  1,000,000  50,000.00  0.05 

2018-01-29  Skapande av A 
aktier och B aktier   -  -  -  1,000,000  50,000.00  0.05 

2018-02-27  Nyemission  1,000,000  (B-Aktier)  50,000.00  0.05  2,000,000  100,000.00  0.05 
2018-02-27  Nyemission  4,718,601  (B-Aktier)  235,930.05  3.33  6,718,601  335,930.05  0.05 
2018-05-16  Nyemission  998,491 (B-Aktier)  49,924.55  3.33  7,717,092  385,854.60  0.05 

2018-05-28  Emission 
20,500,000 (1,500,000 of 

series A and 19,000,000 of 
series B) 

1,025,000.00  1.00  28,217,092  1,410,854.60  0.05 

2018-05-28  Omvänd split 
- 14,108,546 (750,000 

A-aktier och 13,358,546 
B-aktier) 

-  -  14,108,546  1,410,854.60  0.10 

2019-05-27  Nyemission  5,600,000  (B-Aktier)  560,000.00  1.50  21,108,546  2,110,854.60  0.10 

2019-06-04  Nyemission 
(kontant/kvittning)  6,400,000  (B-Aktier)  640,000.00  1.50  27,508,546  2,750,854.60  0.10 

2019-06-07  Nyemission  1,050,000  (B-Aktier)  105,000.00  0.10**  28,558,546  2,855,854.60  0.10 
2019-06-07  Nyemission  10,500,000  (B-Aktier)  1,050,000.00  0.10**  39,058,546  3,905,854.60  0.10 
2019-11-07  Nyemission  4,930,640 (B-Aktier)  493,064.00  1.50  43,989,186  4,398,918.60  0.10 

 

Lock-up 
Grundare och samtliga i ledning samt övriga nyckelbefattningar i bolaget med ett aktieinnehav har förbundit sig att inte sälja några 
innehav i Divio förrän tidigast 12 månader efter noteringsdagen den 18 december 2019.  
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Ägarförteckning med största ägare 
 
Ägarstruktur 

Tabellen nedan visar företagets större aktieägare per 2019-12-31. 

Större aktieägare A-aktier B-aktier Kapital Röster 

CHRISTIAN BERTSCHY (GRUNDARE) 750,000 6,029,907 15.4% 26.7% 

VIMPU INTRESSENTER  5,342,702 12.1% 10.5% 

BROOMHILDA AB  4,800,000 10.9% 9.5% 

VENTURE HOLDING SARL, SPF (LENNART EDLUND)  2,291,119 5.2% 4.5% 

BLASIEHOLMEN INVESTMENT GROUP EQUITY  2,206,997 5.0% 4.3% 

BANQUE INTERNATIONALE A LUX (JOHAN SALÉN)  2,000,000 4.5% 3.9% 

FÅRÖ CAPITAL AB  2,000,000 4.5% 3.9% 

ALARIK FÖRVALTNING AB  1,750,000 4.0% 3.4% 

PALMSTIERNA INVEST AB  1,666,665 3.8% 3.3% 

GRYNINGSKUST HOLDING AB  1,535,072 3.5% 3.0% 

TOTALT 750,000 29,622,462 69.0% 73.2% 
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 
2019.  
 
Verksamheten 
Divio Technologies AB, med säte i Stockholms län, verkar 
för att i egen regi och genom dotterbolag i Schweiz och USA 
utveckla system för att låta företag enkelt bygga, drifta och 
underhålla komplexa webbplatser i en molnbaserad 
infrastruktur. 
 
Divios plattform låter digitala byråer och IT-avdelningar på 
företag skapa mer tillförlitliga webbplatser och dynamiska 
webbappar till en lägre kostnad genom att erbjuda flexibla, 
säkra och högpresterande lösningar som enkelt skalar med 
växande affärsbehov. Kundbasen är global och mjukvaran 
används av såväl mindre webbyråer som av stora globala 
organisationer med höga prestanda- och säkerhetskrav. 
 
Divio Technologies AB (publ) är koncernmoder till följande 
bolag: 

● DIVIO AG, Schweiz, vilket till 100% ägs av Divio 
Technologies AB. 

●  DIVIO INC, USA, vilket till 100% ägs av Divio AG. 
 
Väsentliga händelser under året 
Under 2019 rekryterade bolaget en ny VD som tillsammans 
med ledningsgruppen implementerade en ny 
försäljningsstrategi och organisation. Strategin innebär en 
omställning från ett utvecklings till en mer säljinriktad 
organisation samt ett ett ökat fokus på stora företag och 
organisationer med god långsiktig intäktspotential men med 
längre försäljningscykler. Små och medelstora företag 
hanteras främst genom ett nätverk av samarbetspartners. 
 
En viktig milstolpe under 2019 var att vi äntligen kan börja 
hänvisa  en av våra största kunder, Fidelity International som 
officiell referenskund. För ett relativt okänt bolag med ett nytt 
tjänsteerbjudande är det viktigt att kunna hänvisa till 
referenser som Fidelity med enorma krav på säkerhet och 
hög  tillförlitlighet, det skapar en trygghet och förstärker 
förtroendet i kunddialogen. 
 
Under andra halvåret 2019 investerade bolaget kraftigt i 
utvecklingen av plattformen vilket innebar nytt säkerhets- 
och återställningssystem, samt förbättringar av gränssnitt 
och kontrollpanel. Stöd för fler programmeringsspråk  har 
inneburit en breddad kundbas.  
 

 
 
Den 18 december blev Divio noterat på Nasdaq First North 
Growth Markets. Förutsatt normala omständigheter utan 
COVID-19 påverkan på finansmarknaden, innebär en 
notering ökad möjlighet att resa kapital i syfte att påskynda 
tillväxt och öppnar upp för förvärv av kompletterande 
verksamheter.  
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

● Under mars och april månad genomförde Divio två 
riktade nyemissioner om sammantaget 22 miljoner 
B-aktier till kurs 0,40 SEK per aktie, sammantaget 8,8 
MSEK. Teckningsberättigade var en grupp investerare 
från såväl existerande aktieägare som nytillkommande 
aktieägare samt delar av Divios management. Syftet 
med nyemissionen var att ta in medel för att kunna 
möta det ökade trycket från befintliga och nya kunder 
samt att kunna utöka försäljningsorganisationen.  

● Trots att Divios inte märkt en tydlig påverkan  av den 
rådande  COVID-19 mer än att försäljnings processerna 
tar längre tid, har styrelsen och ledning valt att vidta 
åtgärder som stärker Divios möjligheter att ta sig 
igenom en långvarig COVID-19 kris. Divio har i början 
av maj gjort kostnadseffektiviseringar genom dels 
genomlysning av de operativa kostnaderna samt 
personalneddragningar. Neddragningarna berör främst 
kommunikations och administrationstjänster, den viktiga 
kärnan av utveckling och försäljning påverkas inte.  

● Lansering av stöd för Java-teknik, vilket gör det möjligt 
för företag som bygger och driver Java-baserade 
webbapplikationer att öka effektiviteten genom den 
automatiseringen som Divios plattform erbjuder. 

 
Förväntad framtida utveckling 
Divio har under de senaste året lagt mycket tid och resurser 
på att bygga upp den plattform vi nu kan erbjuda stora 
företag och som för våra kunder innebär stora 
resursbesparingar. Sedan i november 2019 har bolaget 
påbörjat omställningen från ett utvecklingsbolag till en mer 
säljinriktad organisation, vilket redan har börjat ge resultat i 
form av ett ökat intresse för våra tjänster. Effekten syns i 
både en ökning av potentiella kunder i pågående 
förhandlingar och ett ökat intresse i forum och 
branschmedia. Det ökade intresset grundar sig förstås även 
på det unika erbjudandet. Vi har idag ett stort försprång 
jämfört med andra aktörer, ett försprång vi inte bara vill 
behålla utan utöka.  
 
Divio ser stora expansionsmöjligheter på alla marknader och 
kommer framåt att fokusera på försäljning i Europa och USA. 
Vissa investeringar kommer även att göras i plattformen i 
syfte att se till att Divio bibehåller det tekniska försprång 
bolaget har. Divios plattform är skalbar och dess tekniska 
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fördelar i kombination med en ny  försäljningsstrategi och 
organisation ger goda förutsättningar till ökade andelar av en 
snabbväxande del inom IT infrastruktur marknaden. 

 
 
Koncernen       

Flerårsöversikt  2019  2018   

Nettoomsättning  11 851 057  11 236 804   

Resultat efter finansiella poster  −19 578 106  −14 588 639   

Balansomslutning  20 704 469  19 558 022   

Soliditet (%)  70  37   

Medeltal anställda  15  12   

       

Moderbolaget       

Flerårsöversikt  2019  2018  2017/2016 

Nettoomsättning  6 867 129  3 839 440  - 

Resultat efter finansiella poster  −208 993  635 941  −2 

Balansomslutning  70 394 874  40 885 089  15 828 668 

Soliditet (%)  97  98  100 

Medeltal anställda  6  2  0 

 
 
 
 
 
Resultatdisposition  

Belopp i kr  

Förslag till disposition av bolagets vinst  

  

Till bolagsstämmans förfogande står:  

balanserad vinst 64 272 563 

årets resultat −45 262 

 64 227 301 

  

Styrelsen föreslår att:  

i ny räkning överföres 64 227 301 

 64 227 301 
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Resultaträkning Koncernen 
      1/1/19 1/1/18 

Belopp i kr     Not 12/31/19 12/31/18 

        

Rörelsens intäkter m.m.        

Nettoomsättning      11 851 057 11 236 804 

Aktiverat arbete för egen räkning      4 455 696 6 817 928 

Övriga rörelseintäkter      47 593 389 297 

Summa rörelsens intäkter      16 354 346 18 444 029 

        

Rörelsens kostnader        

Kostnad sålda varor      −2 301 429 −3 967 533 

Övriga externa kostnader      −12 236 875 −9 110 438 

Personalkostnader     2 −18 864 116 −14 797 676 

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   −3 985 402 −4 779 962 

Summa rörelsens kostnader      −37 387 821 −32 655 609 

        

Rörelseresultat      −21 033 476 −14 211 580 

        

Resultat från finansiella investeringar        

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter     3 1 762 308 218 729 

Räntekostnader och liknande resultatposter     4 −306 938 −595 788 

Summa finansiella poster      1 455 370 −377 059 

        

Resultat efter finansiella poster      −19 578 106 −14 588 639 

        

Skatt på årets resultat      −105 567 −145 295 

        

Årets resultat      −19 683 673 −14 733 934 
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Balansräkning Koncernen 
     

Belopp i kr   Not 12/31/19 12/31/18 

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utvecklingsutgifter   5 12 775 690 11 614 829 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter   6 95 000 125 000

    12 870 690 11 739 829 

Materiella anläggningstillgångar      

Inventarier, verktyg och installationer   7 84 318 187 735

    84 318 187 735 

Finansiella anläggningstillgångar      

Andra långfristiga fordringar   9 335 100 409 509

     335 100 409 509 

      

Summa anläggningstillgångar    13 290 108 12 337 073 

      

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar    556 841 814 855

Övriga fordringar    838 371 799 679

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    71 594 35 077

    1 466 806 1 649 611 

      

Kassa och bank   11 5 947 555 5 571 338 

      

Summa omsättningstillgångar    7 414 361 7 220 949 

      

SUMMA TILLGÅNGAR    20 704 469 19 558 022 
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Balansräkning Koncernen 
 
 
     

Belopp i kr   Not 12/31/19 12/31/18 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

Eget kapital      

Aktiekapital    4 398 919 1 410 855 

Annat eget kapital    29 808 300  20 491 891 

Årets resultat    −19 683 673 −14 733 934 

    14 523 546 7 168 812 

      

Summa eget kapital    14 523 546 7 168 812 

      

Avsättningar      

Uppskjutna skatteskulder    0 36 021 

Summa avsättningar    0 36 021 

      

Kortfristiga skulder      

Skulder kreditinstitut    1 475 732 3 823 175 

Leverantörsskulder    522 501 938 510 

Skatteskulder    70 197 83 547 

Övriga skulder    818 658 2 398 644 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter    3 293 835 5 109 313 

Summa kortfristiga skulder    6 180 923 12 353 189 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    20 704 469 19 558 022 
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Förändringar av eget kapital Koncernen 
 
      

      Övrigt  Annat eget   

    Aktie-  tillskjutet  kapital inkl  Summa 

Belopp i kr    kapital  kapital  årets resultat  eget kapital 

           

Belopp vid årets ingång 2019-01-01    1 410 855 20 491 891 −14 733 934  7 168 812

Nyemission    2 988 064  25 662 576    28 650 640 

Årets omräkningsdifferens        −1 612 233  −1 612 233 

Årets resultat        −19 683 673  −19 683 673 

Belopp vid årets utgång 2019-12-31    4 398 919 46 154 467 −36 029 840  14 523 546
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Kassaflödesanalys Koncernen 
 
       

      1/1/19  1/1/18 

Belopp i kr    Not  12/31/19  12/31/18 

         

Den löpande verksamheten         

Resultat efter finansiella poster      −19 578 106  −14 211 580 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    10  2 288 000  4 779 962 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      −17 290 106  −9 431 618

före förändringar av rörelsekapital         

         

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital         

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar      406 435  180 337 

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder      −4 961 449  6 242 982 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      -21 845 120 −3 008 299

         

Investeringsverksamheten         

Investering i balanserad utveckling      −4 441 551  −6 817 928 

Investering i övriga immateriella anläggningstillgångar        −150 000 

Investering i finansiella anläggningstillgångar      75 000   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar        −87 962 

Effekt av dotterbolagsförvärv        15 206 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten      -4 366 551  8 150 110

         

Finansieringsverksamheten         

Nyemission      28 650 000   

Amortering av finansiella skulder      −2 185 000   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten      26 465 000 0 

         

Årets kassaflöde      253 329  5 141 811 

Likvida medel vid årets början      5 571 338  459 727 

Kursdifferens i likvida medel      122 888  −30 200 

Likvida medel vid årets slut    11  5 947 555 5 571 338
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Resultaträkning Moderbolaget 
 
           

          1/1/19  1/1/18 

Belopp i kr        Not  12/31/19  12/31/18 

             

Rörelsens intäkter m.m.             

Nettoomsättning          6 867 129  3 839 440 

Summa rörelsens intäkter          6 867 129  3 839 440 

             

Rörelsens kostnader             

Övriga externa kostnader          −2 368 660  −2 095 139 

Personalkostnader        2  −4 669 824  −1 547 058 

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar          −30 000  −25 000 

Summa rörelsens kostnader          −7 068 484  −3 667 197 

             

Rörelseresultat          −201 355  172 243 

             

Resultat från finansiella investeringar             

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter        3  9 685  463 791 

Räntekostnader och liknande resultatposter        4  −17 323  −93 

Summa finansiella poster          −7 638  463 698 

             

Resultat efter finansiella poster          −208 993  635 941 

             

Bokslutsdispositioner             

Förändring av periodiseringsfond          163 731  −163 731 

Summa bokslutsdispositioner          163 731  −163 731 

             

Resultat före skatt          −45 262  472 210 

             

Skatt på årets resultat          0  −108 339 

             

Årets resultat          −45 262  363 871 
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Balansräkning Moderbolaget 
 
           

Belopp i kr        Not  12/31/19  12/31/18 

TILLGÅNGAR             

             

Anläggningstillgångar             

Immateriella anläggningstillgångar             

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och 
liknande rättigheter        7  95 000 125 000 

          95 000  125 000 

Finansiella anläggningstillgångar             

Andelar i koncernföretag        8  60 268 231 20 500 000

          60 268 231  20 500 000 

             

Summa anläggningstillgångar          60 363 231  20 625 000 

             

Kortfristiga fordringar             

Kundfordringar          889 848  4 303 231 

Fordringar hos koncernföretag          7 000 000  15 000 000

Övriga fordringar          187 349  83 044

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter          29 570 0 

          8 106 767  19 386 275 

             

Kassa och bank        11  1 924 876  873 814 

             

Summa omsättningstillgångar          10 031 643  20 260 089 

             

SUMMA TILLGÅNGAR          70 394 874  40 885 089 
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Balansräkning Moderbolaget 

 
         

Belopp i kr      Not  12/31/19  12/31/18 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

           

Eget kapital           

Bundet eget kapital           

Aktiekapital        4 398 919  1 410 855 

        4 398 919  1 410 855 

Fritt eget kapital           

Överkursfond        63 908 694  38 246 118 

Balanserad vinst        363 869  −2 

Årets resultat        −45 262  363 871 

        64 227 301  38 609 987 

           

Summa eget kapital        68 626 220  40 020 842 

           

Obeskattade reserver        0  163 731 

           

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder        483 252  75 338 

Skatteskulder        70 197  83 547 

Övriga skulder        242 250  77 654 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        972 955  463 977 

Summa kortfristiga skulder        1 768 654  700 516 

           

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER        70 394 874  40 885 089 
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Förändring av eget kapital Moderbolaget 
 
      Balanserad   

  Aktie-  Överkurs-  vinst inkl.  Summa 

Belopp i kr  kapital  fond  årets resultat  eget kapital 

         

Belopp vid årets ingång 
2019-01-01  1 410 855 38 246 118 363 869  40 020 842

Nyemission  2 988 064  25 662 576    28 650 640 

Årets resultat      −45 262  −45 262 

Belopp vid årets utgång 
2019-12-31  4 398 919 63 908 694 318 607  68 626 220
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Tilläggsupplysningar 
 
Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet  
av finansiella rapporter.  
 
Redovisningsvaluta 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och 
beloppen anges i kronor om inget annat anges. 
 
Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget  och de 
dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar 
mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är 
upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget 
kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten 
elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår 
härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital 
som tillkommit efter förvärvet.  
 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i 
eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt  
hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i årets resultat. 
Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som 
avsättning, medan resterande del tillförts koncernens eget 
kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har 
beräknats till 22%. 
 
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna 
överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av 
bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som 
koncernmässig goodwill.  
 
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 
 
Vid omräkning av utländska dotterföretag används 
dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna 
omräknas efter balansdagens valutakurser och att 
resultaträkningarna omräknas efter periodens 
genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som därvid 
uppkommer förs direkt mot koncernens eget kapital. 
 
Andelar i koncernföretag 
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till 
anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av 
andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till 
anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet vara lägre än  
 
 

 
det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga 
värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
metoden varvid justering skett för transaktioner som inte 
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel 
klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, 
tillgodohavande på koncernkonto och kortfristiga likvida 
placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och 
som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation. 
 
Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
Intäktsredovisning  
.Bolagets intäkter består i allt väsentligt av fasta 
prenumerationsavgifter på månadsbasis samt konsultintäkter 
kopplade till uppstarts- och supporttjänster. 
Prenumerationsavgifter periodiseras över respektive avtals 
löptid. Konsultintäkter intäktsförs i den period arbetet utförs. 
 
Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar 
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som 
immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är 
uppfyllda:  
● det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa 

tillgången,  
● avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda 

tillgången,  
● det är sannolikt att tillgången kommer att generera 

intäkter eller leda till kostnadsbesparingar,  
● utgifterna kan beräknas på ett  

tillfredsställande sätt. 
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell 
tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för 
att tillgången ska kunna användas på det sätt som 
företagsledningen avsett.  
 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är 
redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för 
planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av 
tillgångarnas nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag 
och koncernföretag. 
 
Balanserade utvecklingsutgifter 5 år 
Inventarier 3 år 
 
Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av utifrån den 
bedömda nyttjandeperioden på 5 år, vilken baserar sig på 
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analyser av hur lång tid tillgången kommer att tillföra värden 
till koncernen. 
 
Leasing 
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med 
leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till 
leasetagaren. I annat fall är det fråga om operationell 
leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella 
leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas som 
operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften 
fördelas linjärt över leasingperioden. 
 
Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt 
anskaffningsvärdemetoden. 
Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till 
anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av 
tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt 
ägarintressen i övriga företag där där verkligt värde är lägre 
än det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet 
om värdenedgången kan antas vara bestående. 
Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av 
framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som 
beräknats vid anskaffningstillfället. 
Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör 
en del i ett säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna 
för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 
månader, redovisas till nominellt belopp. 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till 
balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde  
och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I 
den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har  
terminssäkrats omräknas de till terminskurs.  

Nedskrivningar 
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en 
tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. 
Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet 
skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet 
definieras som det högsta av marknadsvärdet och 
nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av 
de uppskattade framtida betalningar som tillgången 
genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen. 
 
Inkomstskatter 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, 
förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget 
kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på 
alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad 
finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer 
sig från det skattemässiga värdet.  
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den 
skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen 
vilken för närvarande är 21,4%. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att  
finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 
 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha 
en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och 
det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att 
fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra 
en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas. 
 
Ersättningar till anställda - pensioner 
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad 
anställning omfattar endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter 
till en separat extern juridisk enhet. När avgiften är 
betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. Samtliga 
pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer 
vilket innebär att erlagd premie redovisas som kostnad i takt 
med att pensionen tjänas in. 
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Upplysningar till enskilda poster  
               

Not 2 Medelantalet anställda        Koncernen  Moderbolaget 

        2019  2018  2019  2018 

Medelantalet anställda        16  15  6  2 

               

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  Koncernen  Moderbolaget 

        2019  2018  2019  2018 

Ränteintäkter koncernföretag        0  0  0  463 791 

Valutavinster        1 762 308  218 729  9 685  0 

Summa        1 762 308  218 729  9 685  463 791 

               

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter  Koncernen  Moderbolaget 

        2019  2018  2019  2018 

Räntekostnader koncernföretag        0  0  0  0 

Räntekostnader övriga        −306 938  −595 788  −17 323  −93 

Summa        −306 938  −595 788  −17 323  −93 

               

Not 5 Balanserade utvecklingsutgifter    Koncernen  Moderbolaget 

        12/31/19  12/31/18  12/31/19  12/31/18 

Ingående anskaffningsvärde        47 826 924  39 869 236  0  0 

Inköp        4 441 551  6 821 830  0  0 

Försäljningar och utrangeringar        0  0  0  0 

Årets omräkningsdifferens        2 515 319  1 135 858  0  0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  54 783 794  47 826 924  0  0 

               

Ingående avskrivningar        −36 212 095  −30 950 604  0  0 

Årets avskrivningar        −3 888 535  −4 401 478  0  0 

Försäljningar och utrangeringar        0  0  0  0 

Årets omräkningsdifferens        −1 907 474  −860 013  0  0 

Utgående ackumulerade avskrivningar        −42 008 104  −36 212 095  0  0 

               

Redovisat värde        12 775 690  11 614 829  0  0 
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Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter  Koncernen 

Moder 
bolaget 

        12/31/19  12/31/18  12/31/19  12/31/18 

Ingående anskaffningsvärde        150 000  0  150 000  0 

Inköp        0  150 000  0  150 000 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden        150 000  150 000  150 000  150 000 

               

Ingående avskrivningar        −25 000  0  −25 000  0 

Årets avskrivningar        −30 000  −25 000  −30 000  −25 000 

Utgående ackumulerade avskrivningar        −55 000  −25 000  −55 000  −25 000 

               

Redovisat värde        95 000  125 000  95 000  125 000 

               

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer  Koncernen  Moderbolaget 

        12/31/19  12/31/18  12/31/19  12/31/18 

Ingående anskaffningsvärde        2 051 629  1 869 582  0  0 

Inköp        15 715  134 476  0  0 

Försäljningar och utrangeringar        0  0  0  0 

Årets omräkningsdifferens        104 370  47 571  0  0 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden        2 171 714  2 051 629  0  0 

               

Ingående avskrivningar        −1 863 893  −1 466 431  0  0 

Årets avskrivningar        −66 867  −353 484  0  0 

Försäljningar och utrangeringar        0  0  0  0 

Årets omräkningsdifferens        −156 636  −43 979  0  0 

Utgående ackumulerade avskrivningar        −2 087 396  −1 863 894  0  0 

Redovisat värde        84 318  187 735  0  0 
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Not 8 Andelar i koncernföretag 
Organisations- 
nummer 

      Redovisat värde 

Företag  Säte  Kapitalandel  12/31/19  12/31/18 

Divio AG  CHE-102.142.700 
Zurich, 
Schweiz  100 % 

 
60 268 231  20 500 000 

      Divio INC  5765976 
Delaware, 
USA  100 %       

         
 

60 268 231  20 500 000 

               

            Moderbolaget 

            12/31/19  12/31/18 

Ingående anskaffningsvärde         
 

20 500 000   

Inköp              20 500 000 

Tillskott         
 

39 768 231   

Redovisat värde         
 

60 268 231  20 500 000 

               

               

Not 9 Andra långfristiga fordringar        Koncernen  Moderbolaget 

        12/31/19  12/31/18  12/31/19  12/31/18 

Ingående anskaffningsvärde        409 509  399 783  0  0 

Utlåning        0  0  0  0 

Amortering        −95 185  0  0  0 

Årets omräkningsdifferens        20 776  9 726  0  0 

Redovisat värde        335 100  409 509  0  0 
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Not 10 Ej kassaflödespåverkande poster        Koncernen    Koncernen   

        12/31/19    12/31/18   

Avskrivningar        3 985 402    4 779 962   

Omräkningsdifferens         −1 697 402       

Summa        2 288 000    4 779 962   

               

               

Not 11 Likvida medel vid årets slut        Koncernen  Moderbolaget 

        12/31/19  12/31/18  12/31/19  12/31/18 

Banktillgodohavanden        5 947 555  5 571 338  1 924 876  873 814 

Summa        5 947 555  5 571 338  1 924 876  873 814 
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Övriga upplysningar 
 
 

Not 12 Aktiva optionsprogram 

Bolaget har tre aktiva serier av teckningsoptioner per 2019-12-31. Under året utfärdades serie C, som en del av 
företrädesemissionen i november. Om alla teckningsoptioner utnyttjas skulle detta leda till en utspädning på 40,51% 
i bolaget, vilket skulle öka aktiekapitalet med 1 782 214 SEK och eget kapital med 61 500 050 SEK. 
 

    Varaktighet och pris    Slutdatum  Investorer  Anställda  Summa optioner  Antal aktier  Utspädning 

A    2018/2022 9,30 SEK (1:1)    5/31/20  1 666 550  -  1 666 500  1 666 500  3,79 % 

B    2019/2022 3,00 SEK (2.1)    4/15/22  14 450 000  8 000 000  22 450 000  11 225 000  11,21 % 

C    2019/2020 9,30 SEK (1.1)    6/15/20  9 861 280  -  9 861 280  4 930 650  25,52 % 

 
Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 
● Under mars och april månad genomförde Divio två riktade nyemissioner om sammantaget 22 miljoner B-aktier till kurs 0,40 SEK 

per aktie, sammantaget 8,8 MSEK. Teckningsberättigade var en grupp investerare från såväl existerande aktieägare som 
nytillkommande aktieägare samt delar av Divios management. Syftet med nyemissionen var att ta in medel för att kunna möta 
det ökade trycket från befintliga och nya kunder samt att kunna utöka försäljningsorganisationen.  

● Trots att Divios inte märkt en tydlig påverkan  av den rådande  COVID-19 mer än att försäljnings processerna tar längre tid, har 
styrelsen och ledning valt att vidta åtgärder som stärker Divios möjligheter att ta sig igenom en långvarig COVID-19 kris. Divio 
har i början av maj gjort kostnadseffektiviseringar genom dels genomlysning av de operativa kostnaderna samt 
personalneddragningar. Neddragningarna berör främst kommunikations och administrationstjänster, den viktiga kärnan av 
utveckling och försäljning påverkas inte.  

● Lansering av stöd för Java-teknik, vilket gör det möjligt för företag som bygger och driver Java-baserade webbapplikationer att 
öka effektiviteten genom den automatiseringen som Divios plattform erbjuder. 
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Revisionsberättelse  
Till bolagsstämman i Divio Technologies AB 
Org. nr 559077-0730 
 
 
Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Divio Technologies AB för år 2019. 
Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 10-28 i detta 
dokument. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. 
 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 
Övriga upplysningar  
Koncernredovisningen för år 2018 har inte varit föremål för 
revision och någon revision av jämförelsetalen hänförliga till 
koncernredovisningen har därmed inte utförts.  
 
Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisning  
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen. Den andra informationen återfinns på 
sidorna 1-9. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för den andra informationen. 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. 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 
misstag. 
 
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 avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.  
 
Revisorns ansvar 
Våra 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 misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 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 misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
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förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 
 

● identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

● skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

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

● drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 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. Våra 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 vi 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 vi tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella informationen 
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvarig för våra uttalanden. 

 
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Divio 
Technologies AB för år 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.  
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra 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 risker 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, 
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medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.  
 
Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt 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: 
 

● 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. 

 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 vi 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 vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
 
Stockholm den 15 maj 
Mazars AB  
 
 
 
 
Michael Olsson 
Auktoriserad revisor 
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