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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 500 betalande kunder
varav merparten är små till medelstora företag och organisationer. Ett växande antal kunder är större så kallade Enterprise kunder som utgör mer än
hälften av företagets totala omsättning. Samtliga kundundersökningar visar på en hög kundnöjdhet och kundtappet är mycket lågt.

EN STARK GRUND I MJUKVARUUTVECKLING
2010 lanserade bolaget sin första produkt Django CMS (Content Management System), en open source tjänst som hanterar företags innehåll på deras
hemsidor. Produkten blev snabbt en framgång som ett pålitligt, kraftfullt verktyg och används av stort antal stora företag och institutioner.

2016 började bolaget omställningen från konsultbolag till produktbolag i samband med att man lanserade sin andra produkt,
Divios plattform. En plattform som tar hand om underhållet av kundens hela molninfrastruktur. Uppgifter som normalt tar seniora utvecklare timmar eller
dagar att konfigurera tar med Divios plattform bara några sekunder. Divios plattform förenklar molnhosting, distribution och utveckling för stora
företagskunder. Resultatet är inte bara ökad effektivitet utan även stora kostnadsbesparingar. Eftersom flera av Divios kunder verkar inom branscher med
enormt höga säkerhetskrav uppfyller plattformen de mest krävande kraven på compliance och regulation. Den förhöjda säkerheten tillsammans med
automation minimerar risken för fel och ökar infrastrukturens stabilitet. Detta innebär att de som är ansvariga slipper oro och kan fokusera på andra
viktigare frågor.

AFFÄRSMODELL
Divios affärsmodell bygger på återkommande intäktsströmmar i form av MRR (Monthly Recurring Revenue) baserat på

● Plattformen
● Supportavtal (SLA) - Kunden betalar för en viss form av support med olika svarstider och tillgång till experter beroende på önskad nivå på

support.
● Hosting via underleverantörer i form av samtliga molntjänsteleverantörer (AWS, Google Cloud, Azure etc.)

Utöver MRR erhåller Divio ringa engångsintäkter i samband med uppstarten av varje nytt projekt. - Kunden betalar en startkostnad för integration av
plattformen och “onboarding”.

Divios plattform kan utan anpassning erbjuda en attraktiv tjänst till ett stort antal kunder över hela världen vilket innebär att affärsmodellen är enormt
skalbar för snabb och lönsam tillväxt på samtliga marknader Divio verkar.
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VD HAR ORDET

2021 var ännu ett bra år för Divio där vi uppnådde många
förbättringar i vårt erbjudande och plattform vilket
öppnar för stora möjligheter 2022

För att försöka beskriva hur spännande jag ser på 2022 så vill jag
referera till våra erfarenheter från ett event i Stockholm som jag och
mina svenska säljkollegor var på i veckan. En konferens om
molninfrastruktur och säkerhet som samlar beslutsfattare för de största
bolagen i Sverige. Vi har under de dagar eventet pågått haft samtal med
35 large cap företag och blivit överväldigade av den fina responsen.
Divios plattform löser ett reellt problem och har vi har ett synnerligen
starkt erbjudande. Nu handlar allt om fokus, hårt arbete och uthållighet.

Försäljning är och kommer att vara det största fokuset i bolaget. Vi har
under de gångna året arbetat med devisen “test & learn” både vad gäller
säljrepresentanter, kommunikation och metod. Vi har nu äntligen toppat
laget med rätt kompetens som nu börjat bearbeta alla intressanta bolag
med stöd av vårt exceptionellt duktiga tech team.

Vi har lagt mycket fokus på att bygga ett partnernätverk inte bara av
“agencies” utan även IT-konsultbolag och partnersäljbolag. Agencies
använder själva vår plattform för deras kunders räkning och är en form av
direktkund. Genom IT-konsultbolag har vi uppnått flera fördelar. Vi har
utökat vår försäljningsorganisation ytterligare med hjälp av partners som
redan har tillgång till stora kunder som har behov av att förenkla sin
molninfrastruktur. IT-konsultföretag kan samtidigt förbättra sitt erbjudande

via Divios plattform. Partnersäljbolagen är specialiserade på att sälja
plattformar mot en del av förtjänsten, eftersom vi har mycket höga
marginaler är vi även en synnerligen intressant partner. Via agencies,
säljpartners och IT-bolag har vi fått igång dialoger med många intressanta
bolag vilket även kommer att bidra till ökade intäkter.

Utöver att våra partners hjälper oss med tillgång till kunder agerar de även
som viktiga ambassadörer för Divio och vår plattform. Mot slutet av 2021
började vi bygga upp en marknadsavdelning som tillsammans med en
digital byrå och alla tillgängliga medel ska sätta Divio och plattformen på
kartan. Via artiklar, blogginlägg, webinars, föreläsningar, mässor etc har vi
på kort tid mångfalt ökat kännedomen om Divio och vad vi erbjuder.
Arbetet har bara börjat men vi märker redan av effekten inte minst i alla
nya förfrågningar från stora bolag.

Även utvecklingsteamet har varit flitiga under 2021. Det viktigaste arbetet
som vi har gjort under 2021 är förberedelserna inför ISO
27001-certifieringen. Detta arbete kröntes av en revision i början av året
där certifieringsrevisorn var imponerad och gav oss mycket beröm för vårt
sätt att hantera certifieringsarbetet och plattformens höga nivå. Hjärtat i
Divio är vår toppmoderna plattform, och vi har arbetat hårt för att förbättra
den och säkra vårt försprång gentemot konkurrenterna. Eftersom vi riktar
oss till stora bolag i linje med vår strategi är det av yttersta vikt att vår
plattform uppfyller högsta möjliga standarder för efterlevnad och säkerhet.
Att vara certifierad är ett krav för att många större bolag ens ska påbörja
upphandlingsprocessen. Genom att bli certifierad verifierar en extern part
att vi uppfyller alla krav. Vi har lagt ned mycket arbete, inte bara för att
uppfylla kraven utan också för att säkerställa en smidig process både för
revisionen i sig och framför allt när vi pitchar och tar emot nya kunder.

Vi har utvecklat ett GRC-verktyg (Governance, Risk and Compliance) som
strukturerar våra policyer och effektivt genererar rapporter som är
skräddarsydda för potentiella kunders krav. Vi har nu en solid grund för
ytterligare certifiering. Certifieringen kommer att öppna upp för mer dialog
och påskynda försäljnings- och upphandlingsprocessen.

I syfte att förbättra kommunikationen med marknaden har vi under slutet
av 2021 börjat samarbeta med Aktiespararna som hjälper oss med
analyser och information till marknaden.

Jag är i skrivande stund fylld av självförtroende och tillförsikt på framtiden
för Divio, inte minst efter att ha pratat med de personer som är ansvariga
för molninfrastrukturer på flera svenska företag. Vi har kämpat hårt och väl
under det gångna året och med de lärdomarna tillsammans med det
enastående team vi har inom utveckling och sälj är vi oslagbara. Vi ser nu
effekterna av ett intensifierat fokus på försäljning med en ökad
personalstyrka i kombination med en digital marknadsföringsplattform: fler
relevanta samtal, fler förfrågningar och nyfikenhet från leads, men framför
allt fler kunder. Jag arbetar med ett fantastiskt team som fortsätter att växa
och uppnå fantastiska prestationer.

Jon Levin - VD
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VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH MARKNADSÖVERSIKT

DIVIOS UNIKA TJÄNST
Divio utvecklar och säljer en ISO 27001 certifierad plattform som underlättar företagens hantering och underhåll av komplexa tredjeparts
molninfrastrukturer, allt från de största aktörerna AWS, Azur och Google Cloud till mindre molnleverantörer. Mycket resurser i form av tid, pengar och
personal kan sparas tack vare att Divios plattform automatiserar merparten av det arbete som annars genomförs manuellt av seniora experter. Dessutom
blir molninfrastrukturen betydligt stabilare och säkrare. Divios plattform tar även hand om migrering och förvaltning av externa och interna webbaserade
applikationer i molntjänsterna.

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 komma åt kunddata och utföra sitt arbete.

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.

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. Användare av Divios tjänst får tillgång till en multi-cloudlösning som innebär att
de 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
Molntjänster används dagligen av de flesta i vår del av världen både i arbetet och privat. iCloud, Facebook, Whatsup, Microsoft Office, de verktyg du har
på din arbetsdator osv ligger samtliga troligtvis i en molnlösning. Utan molntjänster skulle du vara bunden till att använda ett specifikt minne, exempelvis
samma dator eller USB-minne när du arbetar eller använder dina dagliga digitala tjänster. En hel del tjänster skulle dessutom inte fungera utan molnet då
de är beroende av extern data för att fungera, data som blir tillgänglig via en molntjänst.

Corona har accelererat behovet av digitala tjänster och möjligheten att kunna arbeta effektivt och integrera med kollegor på distans. Den omställningen
har gjort att vi behöver bättre online baserade verktyg och snabbare tillgång till material digitalt. För företag som önskar tillväxt och bibehållen effektivitet
är förflyttningen till molnet avgörande. Fortsatt distansarbete och efterfrågan på olika applikationer fortsätter elda på den globala marknaden för olika
molntjänster. Det sägs att den digitala utvecklingen går två år framåt på bara två månader – nu under covid-19.
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När covid-19 tvingade hela världen att jobba hemifrån så har det även blivit viktigt att säkerställa att det inte finns viktig information i fysiska dokument
eller på lokala datorer där risken är stor att de går förlorade och därmed kan orsaka stor skada. En annan viktig faktor är att se till att bli personoberoende i
största möjliga mån.

Den globala molnmarknaden växer för varje dag och har blivit ett komplext system av produkter och tjänster vilka levererar teknik. Hela marknaden
omsätter miljarder dollar och många molnleverantörer konkurrerar på marknaden. De tre största leverantörerna av molntjänster är Amazon Web Services
som har 32 procent av den totala marknaden. Microsoft Azure finns på andra plats med totalt 21 procent. Google Cloud är tredje största med 8 procent.
Övriga leverantörer står för 39 procent av marknaden. Bolaget satsar på att deras infrastrukturkapacitet ska överträffa internationella leverantörer med
bättre lagring, nätverk och kapacitet. Att hänga med bland alla alternativ och i den snabba utvecklingen kräver mycket. Det är svårt att veta vilket som är
det bästa och mest framtidssäkra alternativet.

Det är här Divio spelar en viktig roll, både i att underlätta förflyttningen till molnet, underhållet av molntjänster och minska beroende av specifika
kompetenser. Divio säkerställer att rätt kompetens finns tillgänglig, att förflyttning till molnet går smidigt och att den fortsatta närvaron i molnet blir
problemfri.  Dessutom till en avsevärt lägre kostnad.

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 förfrågningar kommer från 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 molnleverantörer som Amazon, Microsoft och Google, Divios tjänst är ett komplement till deras tjänster.
Det finns en uppsjö av andra aktörer som erbjuder delar av de tjänster Divio erbjuder.

Det finns många aktörer som erbjuder olika varianter av både moln management och PaaS lösningar men fortfarande få som kombinerar de båda och
ingen erbjuder en lika användarvänlig plattform med samma höga grad av exemplarisk support. 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 med nischade lösningar 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 över 500 betalande kunder och ett mycket lågt 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.

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 tack vare 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 fortsatt att satsa helhjärtat på att bygga en effektiv intern säljorganisation och försäljning via partners. Bolaget fortsätter att i
främsta hand fokusera på de marknader vi har lokal närvaro, dvs Norden och Schweiz, Österrike och södra Tyskland. Bolaget fokuserar även på att bygga
en effektiv marknadsföringsorganisation med syfte att stödja sälj och sprida nyttan med Divios plattform.
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Teknikmässigt kommer bolaget att förutom att fortsätta ligga i framkant även ständigt bygga funktionalitet som kunder efterfrågar, Fokus kommer även
fortsättningsvis att vara att se till att automatisera allt som kräver manuell handpåläggning och att se till att resten är så enkelt som möjligt.
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ALLMÄNNT
Aktiekapitalet i Divio 8,562,308 SEK fördelat på 85,623,080 aktier varav 750 000 A-aktier och 84,873,080 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.

Divio Technologies AB (publ) har handlats på Nasdaq First North sedan 18 december 2019 under aktieteckning DIVIO B. A-aktierna ger 10 gånger
B-aktiernas rösträtt. Det genomsnittliga antalet aktier under perioden januari till december var 83 429 093 aktier. Optionsprogrammet "Incentive Program
2021/2024" ställdes ut till fyra nyckelmedarbetare under perioden.

OPTIONER
Divio Technologies AB (publ) har under perioden tre aktiva serier av teckningsoptioner.

Option Varaktighet Pris Slutdatum Investorer Anställda
Summa

optioner Antal aktier

Incentives program 2018/2022 9.30 SEK (1:1) 2022-05-31 - 1 666 500 1 666 500 1 666 500

Serie B 2019/2022 3.00 SEK (2:1) 2022-04-15 14 450 000 8 000 000 22 450 000 11 225 000

Incentive Program
2021/2024 2021/2024 4.36 SEK (1:1) 2024-09-30 - 700 000 700 000 700 000

Divios aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
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ÄGARFÖRTECKNING MED STÖRSTA ÄGARE

ÄGARSTRUKTUR

Tabellen nedan visar företagets större aktieägare per 2021-12-31.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

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 IT-avdelningar på företag skapa mer tillförlitliga
webbplatser och dynamiska webbappar till en lägre kostnad genom att ta
hand om molninfrastrukturen, erbjuda flexibla, säkra och högpresterande
lösningar som enkelt skalar med växande affärsbehov. Kundbasen är
global och mjukvaran används av såväl mindre företag 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 året har bolaget fokuserat på att bygga upp en effektiv
säljorganisation bestående av seniora enterprisesäljare som verkar främst
på den nordiska marknaden. Bolaget har även byggt upp en dedikerat
teknisk säljkår med syfte att bättre stötta säljarna i arbetet med att
attrahera nya kunder. Bolaget har bedrivit ett metodiskt arbete i att förfina
och fullända säljorganisation och säljmaterial. Utöver en egen
säljorganisation har bolaget lagt ned mycket tid på att stärka samarbetet
med befintliga partners och att bygga upp nya partnerrelationer som blivit
en förlängd säljorganisation.

Resultatet är en ökad försäljning med 33% jämfört med föregående år.
Förutom ett antal nya kunder valde även Fidelity att öka sitt nyttjande av
Divios tjänster.

För att underlätta försäljningsprocessen har Divio under 2021 lagt mycket
tid på att bli ISO 27001 certifierade. En certifiering är en garant för att
plattformen uppfyller de höga krav många kunder ställer på en partner.
Tack vare certifieringen öppnar vi upp för dialoger med kunder som har en
certifiering som skallkrav för att påbörja en upphandling. Även
“onboarding” processen av nya kunder kan kortas ned väsentligt tack vare
en certifiering, vilket sparar tid och resurser för både bolaget och kunder.
I strävan att förbättra rapportering och finansiell uppföljning anställdes en
Head of Finance i Schweiz.

Under året genomförde bolaget en riktad nyemission med syfte att stärka
kassan och möjliggöra en fortsatt investering i sälj och produktutveckling.
Emissionsbeloppet uppgick till totalt 20,2 MSEK före emissionskostnader
och utgjordes av 8,522,783 B-aktier till en kurs på 2,37 SEK. Deltagarna i
emissionen var förutom tidigare ägare som förstärkte sitt innehav även ett
antal finansiella institutioner samt två styrelsemedlemmar som av en
extra bolagsstämma fick godkänt att deltaga i emissionen.

Under året har bolaget även gjort en förändring i styrelsen, ordförande
Måns Danielson avgick i styrelsen och överlämnade ordförandeposten till
Anette Ringnér. Styrelsen förstärktes av Kimmo Björnsson som varit med i
Divios styrelse mellan 2014 och 2018. Kimmo har en bakgrund som
utvecklare och CFO från bland annat mat.se och andra startup bolag.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Året inleddes med anställningen av bolagets första schweiziska seniora
säljare med lång erfarenhet av både direkt försäljning och uppbyggandet
av partnerorganisationer inom liknande bolag. Kort efter förstärktes den
svenska organisationen av ytterligare en säljrepresentant. Bolaget har
även framgångsrikt signerat ett antal nya partnerskap och kunder där en
stor internationell non profit organisation sticker ut mest.

Efter ett idogt arbete med förberedelser för ISO-certifiering och en väl
genomförd revision blev bolaget certifierad i mars månad 2022. Bolaget
har för avsikt att på sikt fortsätta certifierings arbetet

Bolaget har under året påbörjat uppbyggnad av en marknadsavdelning
bestående av både fast personal och konsulter. Resultatet har visat sig
över förväntan och bolaget ser en kraftigt ökning av större bolag som
söker upp Divio och en ökad digital närvaro på olika sociala plattformar.
Sälj i samverkan med marknadsavdelningen har även börjat närvara på
olika säljevent där beslutsfattare på större bolag närvarar och är
mottagliga för konkreta dialoger.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Tidigare har bolaget med sin plattform ansetts vara nischade och tidigt
ute. Långt ifrån alla förstod nyttan med bolagets erbjudande. Nu har
kunder börjat förstå nyttan och det har även dykt upp andra aktörer som
är med och driver marknaden vilket sammantaget underlättar och ökar
efterfrågan på bolagets tjänster.

Med en kompetent säljkår på plats i kombination med en skicklig
marknadsföringsorganisation är bolaget välpositionerat och har rätt
förutsättningar för att driva in kunder. Det har varit ett långt och tidvis
utmanande arbete att nå dit men samtidigt nödvändigt.
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KONCERNEN

Belopp i kr

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 15 702 829 11 790 709 11 851 057 11 236 804

Resultat efter
finansiella poster −10 826 284 −18 518 099 −19 578 106 −14 588 639

Balansomslutning 27 528 129 15 531 214 20 704 469 19 558 022

Soliditet (%) 68 63 70 37

Medeltal anställda 10 14 15 12

MODERBOLAGET

Belopp i kr

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018 2017/2016

Nettoomsättning 6 738 729 9 362 825 6 867 129 3 839 440 -

Resultat efter
finansiella poster −25 882 211 205 270 −208 993 635 941 −2

Balansomslutning 77 999 480 84 475 647 70 394 874 40 885 089 15 828 668

Soliditet (%) 98 97 97 98 100

Medeltal anställda 4 5 6 2 0
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RESULTATDISPOSITION

Belopp i kr

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till bolagsstämmans förfogande står:

balanserad vinst 93 464 378

årets resultat −25 926 930

67 537 448

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning överföres 67 537 448

67 537 448
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

1/1/21 1/1/20

Belopp i kr Not 12/31/21 12/31/20

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 15 702 829 11 790 709

Aktiverat arbete för egen räkning 4 428 975 5 129 868

Övriga rörelseintäkter 19 506 976 573

Summa rörelsens intäkter 20 151 310 17 897 150

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader −13 702 933 −13 289 907

Personalkostnader 2 −12 989 586 −16 683 771

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar −4 936 644 −4 979 499

Övriga rörelsekostnader −54 782 0

Summa rörelsens kostnader −31 683 945 −34 953 177

Rörelseresultat −11 532 634 −17 056 028

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 959 794 11 065

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 −253 444 −1 473 136

Summa finansiella poster 706 350 −1 462 071

Resultat efter finansiella poster −10 826 284 −18 518 099

Skatt på årets resultat −51 473 −91 524

Årets resultat −10 877 757 −18 609 623
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i kr Not 12/31/21 12/31/20

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 5 13 017 856 12 615 876

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 6 35 000 65 000

13 052 856 12 680 876

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 7 44 295 39 830

44 295 39 830

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 10 13 120 1 000

13 120 1 000

Summa anläggningstillgångar 13 110 272 12 721 706

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 257 847 233 788

Övriga fordringar 647 779 1 325 382

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 225 133 155 398

5 130 760 1 714 568

Kassa och bank 12 9 287 098 1 094 940

Summa omsättningstillgångar 14 417 857 2 809 508

SUMMA TILLGÅNGAR 27 528 129 15 531 214
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i kr Not 12/31/21 12/31/20

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 8 562 308 7 710 030

Annat eget kapital 21 075 503 20 666 829

Årets resultat −10 877 757 −18 609 623

18 760 054 9 767 236

Summa eget kapital 18 760 054 9 767 236

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 416 865 778 712

Skatteskulder 32 852 42 612

Övriga skulder 109 582 1 134 242

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 208 775 3 808 412

Summa kortfristiga skulder 8 768 075 5 763 978

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 528 129 15 531 214
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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 2021-01-01 7 710 030 56 243 356 −54 186 150 9 767 236

Nyemission, netto 852 278 18 942 917 19 795 196

Årets omräkningsdifferens 75 380 75 380

Årets resultat −10 877 757 −10 877 757

Belopp vid årets utgång 2021-12-31 8 562 308 75 186 273 −64 988 528 18 760 054
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

1/1/21 1/1/20

Belopp i tkr Not 12/31/21 12/31/20

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster −10 827 284 −18 518 099

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 11 4 263 644 5 837 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten −6 563 641 −12 681 099

före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar −3 110 192 −351 000

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 2 448 097 1 488 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten −7 225 736 −11 544 099

Investeringsverksamheten

Investering i balanserat utveckling −4 457 975 −5 129 868

Investering i finansiella anläggningstillgångar −12 120 334 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten −4 470 095 −4 795 868

Finansieringsverksamheten

Nyemission 19 795 176 13 000 000

Amortering av finansiella skulder 0 −1 459 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 795 176 11 541 000

Årets kassaflöde 8 099 345 −4 798 967

Likvida medel vid årets början 1 094 940 5 947 555

Kursdifferens i likvida medel 92 813 −53 648

Likvida medel vid årets slut 12 9 287 098 1 094 940
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

1/1/21 1/1/20

Belopp i tkr Not 12/31/21 12/31/20

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 6 738 729 9 362 825

Övriga rörelseintäkter 19 506 465 424

Summa rörelsens intäkter 6 758 235 9 828 249

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader −2 143 103 −3 583 800

Personalkostnader 2 −4 423 078 −6 005 462

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

Övriga rörelsekostnader −54 782 0

Summa rörelsens kostnader −6 650 962 −9 619 262

Rörelseresultat 107 273 208 987

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 39 128 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 −28 612 −3 717

Nedskrivning av fordringar på dotterbolag 9 −26 000 000 0

Summa finansiella poster −25 989 484 −3 717

Resultat efter finansiella poster −25 882 211 205 270

Resultat före skatt −25 882 211 205 270

Skatt på årets resultat −44 719 0

Årets resultat −25 926 930 205 270
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i tkr Not 12/31/21 12/31/20

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande
rättigheter 6 35 000 65 000

35 000 65 000

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 8 60 268 231 60 268 231

Fordringar hos koncernföretag 9 9 507 769

Andra långfristiga fordringar 10 13 120 1 000

69 789 120 60 269 231

Summa anläggningstillgångar 69 824 120 60 334 231

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 0 23 510 240

Övriga fordringar 193 358 192 419

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 58 020 45 000

251 378 23 747 659

Kassa och bank 12 7 923 982 393 757

Summa omsättningstillgångar 8 175 360 24 141 416

SUMMA TILLGÅNGAR 77 999 480 84 475 647
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i tkr Not 12/31/21 12/31/20

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 8 562 308 7 710 030

8 562 308 7 710 030

Fritt eget kapital

Överkursfond 92 940 501 73 997 583

Balanserad vinst 523 877 318 607

Årets resultat −25 926 930 205 270

67 537 447 74 521 460

Summa eget kapital 76 099 755 82 231 490

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 35 456 154 521

Skatteskulder 30 122 42 612

Övriga skulder 181 682 832 563

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 652 465 1 214 461

Summa kortfristiga skulder 1 899 725 2 244 157

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 77 999 480 84 475 647
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Balanserad

Aktie- Överkurs- vinst inkl. Summa

Belopp i tkr kapital fond årets resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång
2021-01-01 7 710 030 73 997 583 523 877 82 231 490

Nyemission, netto 852 278 18 942 917 19 795 196

Årets resultat −25 926 930 −25 926 930

Belopp vid årets utgång
2021-12-31 8 562 308 92 940 500 −25 403 053 76 099 755
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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
20,6%.
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 analyser av hur lång tid
tillgången kommer att tillföra värden till koncernen.
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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 20,6%.

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

2021 2020 2021 2020

Medelantalet anställda 10 14 4 5

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter övriga 0 12 0 0

Valutavinster 959 794 11 053 39 128 0

Summa 959 794 11 065 39 128

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Räntekostnader övriga −126 217 −97 724 −24 006 −3 717

Valutaförluster −127 227 −1 375 412 −4 606 0

Summa −253 444 −1 473 136 −28 612 −3 717

Not 5 Balanserade utvecklingsutgifter Koncernen Moderbolaget

2021/12/31 2020/12/31 2021/12/31 2020/12/31

Ingående anskaffningsvärde 58 133 771 54 783 794 0 0

Inköp 4 426 806 5 129 868 0 0

Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0

Årets omräkningsdifferens 4 301 878 −1 779 891 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 862 455 58 133 771 0 0

Ingående avskrivningar −45 517 895 −42 008 104 0 0

Årets avskrivningar −4 875 450 −4 906 089 0 0

Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0

Årets omräkningsdifferens −3 451 254 1 396 298 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar −53 844 599 −45 517 895 0 0

Redovisat värde 13 017 856 12 615 876 0 0
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Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och
liknande rättigheter Koncernen Moderbolaget

12/31/21 12/31/20 12/31/21 12/31/20

Ingående anskaffningsvärde 150 000 150 000 150 000 150 000

Inköp 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 000 150 000 150 000 150 000

Ingående avskrivningar −85 000 −55 000 −85 000 −55 000

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

Utgående ackumulerade avskrivningar −115 000 −85 000 −115 000 −85 000

Redovisat värde 35 000 65 000 35 000 65 000

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget

12/31/21 12/31/20 12/31/21 12/31/20

Ingående anskaffningsvärde 2 109 171 2 171 714 0 0

Inköp 32 808 0 0 0

Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0

Årets omräkningsdifferens 145 177 −62 543 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 287 156 2 109 171 0 0

Ingående avskrivningar −2 069 341 −2 087 395 0 0

Årets avskrivningar −31 194 −43 400 0 0

Försäljningar och utrangeringar 0 0 0 0

Årets omräkningsdifferens −142 326 61 454 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar −2 242 861 −2 069 341 0 0

Redovisat värde 44 295 39 830 0 0
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Not 8 Andelar i koncernföretag Redovisat värde

Företag Organisationsnummer Säte Kapitalandel 12/31/21 12/31/20

Divio AG CHE-102.142.700 Zurich, Schweiz 100 % 60 268 231 60 268 231

Divio INC. Db till Divio AG 5765976 Delaware, USA 100 %

60 268 231 60 268 231

Moderbolaget

12/31/21 12/31/20

Ingående anskaffningsvärde 60 268 231 60 268 231

Redovisat värde 60 268 231 60 268 231

Not 9 Fordringar hos koncernföretag Moderbolaget

12/31/21

Ingående kortfristig fordran 23 510 240

Nytt lån under året 7 000 000

Omklassificerat från kundfordringar 6 842 772

Amortering under året −1 845 243

Nedskrivning under året −26 000 000

Utgående långfristig fordran 9 507 769

Moderbolaget har ingått ett kapitaltäckningsavtal, subordination agreement, och ett skuldavskrivningsavtal, debt waiver agreement, med
Divio AG. Kapitaltäckningsavtalet ger dotterbolaget vid behov rätt att omvandla fordringar till eget kapital motsvarande 9.507.769 SEK.
Vidare är dotterbolagets skuld till moderbolaget efterställd dotterbolagets övriga skulder. Bolaget har med hänvisning till
skuldavräkningsavtalet beslutat att per 2021-12-31 göra en nedskrivning av fordringar på dotterbolaget om 26.000.000 SEK.

Not 10 Andra långfristiga fordringar Koncernen Moderbolaget

12/31/21 12/31/20 12/31/21 12/31/20

Ingående anskaffningsvärde 1 000 335 100 1 000 0

Utlåning 12 120 1 000 12 120 1 000

Amortering 0 −335 100 0 0

Redovisat värde 13 120 1 000 13 120 1 000
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Not 11 Ej kassaflödespåverkande poster Koncernen Koncernen

12/31/21 12/31/20

Avskrivningar 4 936 644 4 979 499

Omräkningsdifferens −673 000 857 501

Summa 4 263 644 5 837 000

Not 12 Likvida medel vid årets slut Koncernen Moderbolaget

12/31/21 12/31/20 12/31/21 12/31/20

Banktillgodohavanden 9 287 098 1 094 940 7 923 982 393 757

Summa 9 287 098 1 094 940 7 923 982 393 757
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 13 Aktiva optionsprogram
Bolaget har under perioden  tre aktiva serier av teckningsoptioner per 2021-12-31.

Option Varaktighet Pris Slutdatum Investorer
Summa

optioner Anställda Antal aktier

Incentives program 2018/2022 9.30 SEK (1:1) 2022-05-31 - 1,666,500 1,666,500 1,666,500

Serie B 2019/2022 3.00 SEK (2:1) 2022-04-15 14,450,000 22,450,000 8,000,000 11,225,000

Incentive Program
2021/2024

2021/2024 4.36 SEK (1:1) 2024-09-30 - 700,000 700,000 700,000

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

● Året inleddes med anställningen av bolagets första schweiziska seniora säljare med lång erfarenhet av både direkt försäljning och
uppbyggandet av partnerorganisationer inom liknande bolag. Kort därefter förstärktes den svenska organisationen med ytterligare en
säljrepresentant. Bolaget har även framgångsrikt signerat ett antal nya partnerskap och kunder där en stor internationell non profit
organisation sticker ut mest

● Efter ett idogt arbete med förberedelser för ISO-certifiering och en väl genomförd revision blev bolaget certifierad i mars månad. Bolaget har
för avsikt att på sikt fortsätta certifieringsarbetet

● Bolaget har under året påbörjat uppbyggnad av en marknadsavdelning bestående av både fast personal och konsulter. Resultatet har visat sig
över förväntan och bolaget ser en kraftigt ökning av större bolag som söker upp Divio och en ökad digital närvaro på olika sociala plattformar.
Sälj i samverkan med marknadsavdelningen har även börjat närvara på olika säljevent där beslutsfattare på större bolag närvarar och är
mottagliga för konkreta dialoger.
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Stockholm den 13 maj 2022

Anette Ringnér Jon Levin
Ordförande Verkställande direktör

Christian Bertschy Kimmo Björnsson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Niklas Köresaar
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 maj 2022
Mazars AB

Michael Olsson
Auktoriserad revisor
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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 2021. Bolagets årsredovisning ingår på
sidorna 10-29 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern redo visningen
upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 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 resultat räkningen 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.

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
verksam heten 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
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
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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 2021 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, 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
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.
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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.

ANMÄRKNING
Bolaget har vid fyra tillfällen under året betalat skatter och avgifter för
sent.

Stockholm den 13 maj 2022

Mazars AB

Michael Olsson
Auktoriserad revisor
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