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Detta är Invajo
Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar,
inbjudningar och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det
gäller ett digitalt eller fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora
internationella företag till enskilda individer och vi finns tillgängliga globalt.

Affärsidé

Vision

Invajo utvecklar och tillhandahåller unika
och lättanvända onlinetjänster för alla
tänkbara inbjudningar och arrangemang på
en global marknad. Vi hanterar allt
administrativt som gör att våra kunder kan
ägna sin tid åt sina deltagare.

Invajos vision är att vara den självklara
tjänsten för hantering av eventrelaterade
inbjudningar, bokningar och deltagare i
världen.
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VD har ordet
Väl positionerade inför framtiden efter ett utmanande år
År 2020 var ett speciellt och utmanande år för människor och verksamheter över hela
världen. När spridningen av covid-19 tog fart i början av året var det få som anade de globala
konsekvenserna. Bolaget agerade med stor beslutsamhet för att redan i ett tidigt skede säkra
vår börsnotering mitt under rådande pandemi.
I samma skede initierades beredskapsåtgärder och effektiviseringar i vår verksamhet för att
anpassa erbjudandena för en digital vardag.
Senare under året förvärvades bolagen Memlin och AppInConf och vi välkomnade därmed två
nya företag till Invajo-familjen.
För att effektivisera och bredda vår kärnverksamhet, öka konkurrenskraft samt kvalitet och bli
lönsamma ska vi:
• Förvärva bolag som stärker vårt produkterbjudande, breddar geografisk räckvidd och
ökar kundnöjdheten.
• Fortsätta utveckla våra koncept för att attrahera nya kundgrupper, öka lojalitet och
skapa effektiva digitala helhetslösningar.
• Skapa nya intäktsströmmar genom att erbjuda nya tjänster samt utöka vårt sortiment
av befintliga produkter.
Vi på Invajo ser fram emot att få utforma vårt globala koncept genom att erbjuda tjänster från
samtliga bolag inom koncernen. Genom förvärven ser vi potentialen att Invajo blir en global
aktör och kan erbjuda helhetskoncept inom virtuella mässor, hybrid-event, möten och break
out sessions.
Vi är väl förberedda för befintliga och nya kunders önskemål tack vare vår digitala position,
vårt starka koncept och de synergier vi möjliggör genom våra förvärv.
Jag är stolt över att få det varma välkomnandet från styrelse och medarbetare och det driv
och glöd som organisationen visat under denna korta tid.
Vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2021!
Er tillgivne,
Love Carlsson
Tf VD
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2020 I SAMMANDRAG
(jämfört med samma period föregående år)

belopp i tkr
Nettoomsättning
Nettoomsättningstillväxt %
EBITDA
Resultat per aktier, kr
Skuldsättningsgrad %
Soliditet %
Nettokassa (+) / nettoskuld (-)

Q1
1 526
20%
-1 691
-0,55
112%
47%
1 073

Q2
1 471
15%
-3 740
-0,80
40%
72%
9 767

Q3
1 541
12%
-1 339
-0,25
43%
70%
5 044

Q4
2 121
55%
-2 828
-0,92
31%
77%
12 084

2020
6 659
26%
-9 598
-2,05
31%
77%
12 084

Nettoomsättningen

Kassaflöde

6,7 MSEK

-1,9 MSEK

Nettoomsättningstillväxt 26%

Från den löpande verksamheten
minskades med 1,9 msek

Börsnotering

Två förvärv

Bolaget börsnoterades den 14 maj 2020

Bolaget förvärvade Memlin AB &
Appinconf Holding AB den 5 november
2020
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FINANSIELLA RAPPORTER
Styrelsen och Verkställande Direktören för Invajo Technologies AB (publ) får härmed avge
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
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Förvaltningsberättelse
Koncernstruktur
Invajo Technologies AB (publ) är
moderbolag i en koncernstruktur med två
helägda dotterbolag; Memlin AB, org nr
559079-6727, och Appinconf Holding AB,
org nr 559225-3107. Sedan så har
Appinconf Holding AB ett helägt
dotterbolag; Appinconf AB, org nr 5569840829. Koncernen består av 4 juridiska
enheter. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Invajo
Technologies AB

Notering på Nasdaq
Den 14 maj 2020 noterades bolagets aktie
på Nasdaq First North Growth Market. Vi
är väldigt tacksamma för det stora
intresset att investera i Invajo, och vi är
särskilt glada för att medarbetare och
kunder som tror på Invajo har kunnat bli
delägare i företaget.

Likviditet

Appinconf
Holding AB

Memlin AB

tillförordnad Verkställande Direktör
omgående.

Appinconf AB

Verksamhet
Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv
och smidig digital hantering av bokningar,
inbjudningar och events. Vi hanterar hela
flödet åt våra kunder och detta oavsett om
det gäller ett digitalt eller fysiskt
arrangemang. Våra tjänster används av
alltifrån stora internationella företag till
enskilda individer och vi finns tillgängliga
globalt.

VD-byte
Den 22 mars enades Bolagets styrelse och
Bolagets dåvarande Verkställande Direktör
Fredrik Berglund att ta nästa steg i
Bolagets utveckling genom att inleda en
rekryteringsprocess av en ny Verkställande
Direktör. Fredrik avgick med omedelbar
verkan från sin position som Verkställande
Direktör och Love Carlsson tillträdde som

Bolaget gör bedömningen att med befintlig
kassa kunna bedriva verksamheten vidare
under 2021. Bolaget kommer att prioritera
att stärka Bolagets likvida ställning under
2021 för att kunna genomföra strategiska
investeringar på kort- och lång sikt.

Covid-19
Stora delar av verksamhetsåret 2020 har
påverkats av Covid-19 utbrottet. Bolaget va
i en intensiv noteringsprocess när den
första vågen av Covid-19 nådde Sverige i
mitten/ slutet på mars. Bolaget beslutade
vid det tillfälle att flytta fram noteringen
med ca 6 veckor från den ursprungliga
tidsplanen.
Covid-19 utbrottet har inneburit att
Bolaget har prioriterat produktutveckling
av digitala verktyg för att möta kundernas
efterfrågan. Vi lanserade vår digitala
lösning i början på april 2020.
Bolaget vidtog tidigt åtgärder för att
begränsa smittspridningen och samtidigt
upprätthålla full verksamhetsdrift.
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Bolagets nyförsäljning av abonnemang och
även förnyelser av befintliga abonnemang
har i en viss utsträckning påverkats av

pandemin främst genom senarelagda
upphandlingar och avslut.
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Väsentliga händelser under året
Kvartal 1
Den 4 februari 2020 lämnade bolaget in en
förfrågan till Nasdaq Stockholm om
granskning av huruvida bolaget uppfyller
noteringskraven Nasdaq First North
Growth Market.
På extra bolagsstämman som hölls den 27
februari 2020 beslutades, bland annat, att
utse Susanne Rönnqvist Ahmadi och Hans
Isoz till ordinarie ledamöter i bolagets
styrelse.
Det beslutades om ändring av
bolagetsnamn från Invajo International AB
till Invajo Technologies AB samt införande
av ett avstämningsförbehåll i
bolagsordningen för att möjliggöra
anslutning av bolagets aktier till Euroclear.
Den 3 mars 2020 gjorde Nasdaq Stockholm
AB bedömningen att Invajo uppfyller
kraven för notering på Nasdaq Firtst North
Growth Market och meddelande att
bolagets ansökan om upptagande till
handel av bolagets aktier kommer att
godkännas.

Kvartal 2
Den 9 april 2020 gick bolaget ut med ett
erbjudande till allmänheten i Sverige och
institutionella investerare att förvärva units
i bolaget, bestående av aktier och
teckningsoptioner, samt beslutade att
fullfölja ansökan om notering på Nasdaq
First North Growth Market. I samband med
detta offentliggjordes bolagets
investeringsmemorandum avseende
erbjudandet.

Den 14 maj noterades bolaget på Nasdaq
First North Growth Market med
handelsnamnet ”INVAJO”.

Kvartal 3
Vid den extra bolagsstämma som hölls den
27 februari 2020 beslutades det att
inrättande av två långsiktiga
teckningsoptionsprogram. Ett för Bolagets
ledning, övriga anställda och konsulter
samt ett till Bolagets styrelse. För Bolagets
ledning, övriga anställda och konsulter
beslutades om högst 380 000 st
teckningsoptioner och för Bolagets styrelse
högst 200 000 st teckningsoptioner. Båda
incitamentsprogrammen (2020/2023 serie
1 och serie 2) blev fulltecknade.

Kvartal 4
Den 1 oktober 2020 kallade Invajo till en
extra bolagsstämma som hölls den 3
november där förslag till beslut om ändring
av bolagsordningens gränser för
aktiekapital från tidigare lägst 500 000
kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst
1 600 000 kronor och högst 6 400 000
kronor samt förslag om att ändra
bolagsordningens gränser för antal aktier i
Invajo från lägst 2 000 000 och högst
8 000 000 till lägst 6 400 000 och högst
25 600 000.
Invajo har tidigare i år ingått ett
konsultavtal med EPTI VB AB och ett
utvecklingsavtal med G-W1 AB. Avtalen gav
Invajo rätt att erlägga en del av
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betalningen genom kvittning mot aktier i
Invajo. Styrelsen beslutade den 13 oktober
2020 att genomföra en kvittningsemission
om 240 532 aktier (EPTI 220 065 aktier och
G-W 20 467 aktier) som betalning till
respektive partner till en kurs om 6,84 kr
per aktie.
På extra bolagsstämman den 3 november
beslutade stämman att ändra bolagets
gränsvärden för aktiekapitalet och antal
aktier i enlighet med förslaget från
kallelsen som skickades ut den 1 oktober
2020.
Den 5 november 2020 beslutar Invajos
styrelse att ge Corpura Fondkommission
AB i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att genomföra en riktade emission
genom en accelererad bookbuildingprocess.
Den 6 november 2020 beslutar Invajos
styrelse med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 17 juni 2020 att
genomföra en riktad nyemission av
357 144 units, var och en bestående av sju
(7) aktier och tre (3) teckningsoptioner av
serie 2020/2021. Teckningskursen per unit
va 29,12 sek och kommer tillföra 10,4 mkr
innan emissionskostnader i likvida medel
och möjlighet till ytterligare 5,1 mkr om
samtliga teckningsoptioner löses in, inlösen
perioden är maj 2021.

Förvärv under 2020
En del i Invajos tillväxtstrategi är att
förvärva bolag som kan öka Bolagets
produkterbjudande och expansion till nya
geografiska marknader. Bolaget har under
2020 jobbat aktivt med att kartlägga och
mapp andra aktörer som skulle kunna vara
intressanta förvärvsobjekt.
Under 2020 genomförde Invajo två st
förvärv. Båda bolagen är allokerade i Lund
och har en befintlig försäljning som
kommer att vara en del av kommande
tillväxt.

Memlin AB
Den 5 november 2020 förvärvades 100 %
av aktiekapitalet och tillika röstandelar i
Memlin AB. Memlin AB är ett affärssystem
som förenklar eventhantering genom att
tillhandahålla ett molnsystem skapat för
organisatörer. Memlin AB är en klon av
Invajo med många likheter och
synergimöjligheter för att öka intäkterna
på befintlig abonnemangsbas och
samtidigt kompletterar med funktionalitet
som Invajos plattform saknar.
Förvärvspriset uppgick till 5,5 mkr och
erlagts genom en riktad nyemission om
sammanlagt 1 078 425 aktier i Invajo. 52
procent av aktierna är föremål för 24
månaders lock-up och 48 procent av
aktierna är föremål för 6 månaders lock-up
från datumet av transaktionen slutförande.
Det förvärvade bolaget redovisas som
andelar i dotterföretag i moderbolagets
balansräkning från den dag då förvärvet
genomfördes och det redovisade värdet
per förvärvsdagen uppgick till 5,5 mkr.
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Det förvärvade bolaget ingår i
Invajokoncernens resultat- och
balansräkning från den dagen då förvärvet
genomfördes och kontrollen övertogs, den
5 november. Förvärvet genererar ett
koncernmässigt övervärde på ca 5,2 mkr,
före uppskjuten skatt. Övervärdet har
allokerats till programvaror om ca 1,4 mkr
och goodwill om ca 3,8 mkr. Under fjärde
kvartalet har Memlin AB bidragit till
koncernens nettoomsättning med 0,2 mkr
och -0,2 mkr i rörelseresultat exkluderat
förvärvskostnader. Om Memlin AB hade
konsoliderats från den 1 januari 2020 hade
det bidragit till koncernens
nettoomsättning med ytterligare 1,4 mkr
och till koncernens rörelseresultat med 0,9 mkr.

Appinconf Holding AB
Den 5 november 2020 förvärvades 100 %
av aktiekapitalet och tillika röstandelar i
Appinconf Holding AB med tillhörande 100
% ägda dotterbolag Appinconf AB.
Appinconf skräddarsyr unika konferens- &
eventappar med alla nödvändiga
funktioner för att ge deltagarna på
konferensen det bästa stödet. Appinconf
tillhanda har även abstractsystem och
digitala mötesverktyg som breddar
koncernens produktportfölj och möjliggör
att Invajo kan erbjuda befintlig kundbas
skräddasydda eventappar och öka
intäkterna på befintlig abonnemangsbas
utan några större investeringar. Appinconf
är idag starkt positionerade inom
läkemedelsindustrin och medtech.
Koncernen ser stora expansionsmöjligheter

till andra branscher och marknader som
behöver samma funktionalitet.
Förvärvspriset uppgick till 10,5 mkr och
erlagts genom en riktad nyemission om
sammanlagt 2 058 820 aktier i Invajo.
Samtliga aktier är föremål för 24 månaders
lock-up från datumet av transaktionen
slutförande. Vidare är säljarna av
Appinconf berättigade till en
tilläggsköpeskilling om ca 2,6 mkr under
förutsättning att koncernen uppnår 5 mkr i
EBITDA 2022. Invajo är förbehållen rätten
att välja om tilläggsköpeskillingen i sådant
fall ska erläggas kontant eller genom aktier
i en riktad nyemission.
Det förvärvade bolaget redovisas som
andelar i dotterföretag i moderbolagets
balansräkning från den dag då förvärvet
genomfördes och det redovisade värdet
per förvärvsdagen uppgick till 10,5 mkr.
Det förvärvade bolaget ingår i
Invajokoncernens resultat- och
balansräkning från den dagen då förvärvet
genomfördes och kontrollen övertogs, den
5 november. Förvärvet genererar ett
koncernmässigt övervärde på ca 9,2 mkr.
Övervärdet har allokerats till goodwill om
ca 9,2 mkr. Under fjärde kvartalet har
Appinconf bidragit till koncernens
nettoomsättning med 0,6 mkr och 0,2 mkr
i rörelseresultat exkluderat
förvärvskostnader. Om Appinconf Holding
AB hade konsoliderats från den 1 januari
2020 hade det bidragit till koncernens
nettoomsättning med ytterligare 3,0 mkr
och till koncernens rörelseresultat med 0,3
mkr.
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Flerårsöversikt
Flerårsjämförelse*, koncernen
belopp i Tkr
Nettoomsättning
EBITDA
Periodens resultat
Resultat per aktie (kr)
Balansomslutning
Skuldsättningsgrad (%)
Soliditet (%)

2020
6 659
-9 598
-16 742
-2,05
57 191
30,6%
76,5%

2019
5 288
-1 704
-3 808
-1,26
24 360
122,8%
44,9%

2018
4 266
-13 868
-15 397
-7,15
17 367
na
na

2017
2 356
-7 289
-8 295
-4,58
10 669
77,7%
22,3%

2020
5 807
-9 648
-15 436
-1,89
56 928
26,3%
79,2%

2019
5 288
-1 704
-3 808
-1,26
24 360
122,8%
44,9%

2018
4 266
-13 868
-15 397
-7,15
17 367
na
na

2017
2 356
-7 289
-8 295
-4,58
10 669
77,7%
22,3%

*Definitioner av nyckeltal, se noter.

Flerårsjämförelse*, moderbolaget
belopp i Tkr
Nettoomsättning
EBITDA
Periodens resultat
Resultat per aktie (kr)
Balansomslutning
Skuldsättningsgrad (%)
Soliditet (%)
*Definitioner av nyckeltal, se noter.
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Förändring i eget kapital, koncern
belopp i kronor

Aktiekapital Överkursfond

Belopp vid årets ingång
Nyemission

977 089

46 771 263

2 135 558

49 889 710

Bundet eget
kapital

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

21 354 167

-58 170 215

10 932 304
52 025 268

Emissionsutgifter
Teckningsoptioner
Fond för
utvecklingsutgifter

3 918 966

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

3 112 647

96 660 973

25 273 133

-2 646 402

-2 646 402

183 878

183 878

-3 918 966

0

-16 741 500

-16 741 500

-81 293 205

43 753 548

Förändring i eget kapital, moderbolag
belopp i kronor

Aktiekapital Överkursfond

Belopp vid årets ingång
Nyemission

977 089

46 771 263

2 135 558

49 889 710

Bundet eget
kapital

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

21 354 167 -58 170 215*

10 932 304
52 025 268

Emissionsutgifter
Teckningsoptioner
Fond för
utvecklingsutgifter

3 894 966

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

3 112 647

96 660 973

25 249 133

-2 646 402

-2 646 402

183 878

183 878

-3 894 966

0

-15 436 273

-15 436 273

-79 963 977

45 058 776
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Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står
belopp i kronor
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat

-64 527 705
96 660 973
-15 436 273
16 696 996

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

16 696 996
16 696 996

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Koncernens resultaträkning
belopp i Tkr

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

3
2

Rörelseresultatet

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

6 659
1 264
173
8 096

5 288
2 461
112
7 861

-7 780
-9 914
-5 682

-2 002
-7 563
-1 095

-23 376

-10 660

-15 280

-2 799

35
-422
-387

3
-1 012
-1 009

-15 667

-3 808

-1 075

0

-16 742

-3 808

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Skatt årets resultat

4

Periodens resultat
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Koncernens balansräkning
belopp i Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Balanserade utgifter

5
6

13 210
26 603

0
21 645

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

7

47

77

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

8

0

0

39 860

21 722

1 867
1 062
318
3 247

1 593
156
170
1 919

Kassa och bank
Likvida medel

14 084

719

Summa omsättningstillgångar

17 331

2 638

SUMMA TILLGÅNGAR

57 191

24 360

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9
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Koncernens balansräkning
belopp i Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

10

3 113
25 273
106 916
-91 548
43 754

977
21 354
30 821
-42 219
10 933

66
66

0
0

11

500
500

0
0

12

1 500
3 354
2 308
5 709
12 871

1 460
2 750
3 663
5 554
13 427

57 191

24 360

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för uppskjutna skatter
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13
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Koncernens kassaflödesanalys
2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

-15 280
5 682
-226
-9 824

-2 799
1 118
-1 009
-2 690

-1 329
9 210
-1 944

163
-3 675
-6 202

-9 032
0
707
-8 325

-8 336
2
0
-8 334

Nyemissioner
Teckningsoption
Förändring av kortfristiga finansiella skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

31 734
184
-8 284
23 634

18 522
0
-4 040
14 482

Periodens kassaflöde

13 365

-54

Likvida med vid periodens början
Likvida med vid periodens slut

719
14 084

773
719

belopp i Tkr

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultatet
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

14

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassa från förvärvade dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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Moderbolagets resultaträkning
belopp i Tkr

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

3
2

Rörelseresultatet
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Skatt årets resultat

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

5 807
1 263
28
7 098

5 288
2 461
112
7 861

-7 482
-9 264
-5 388

-2 002
-7 563
-1 095

-22 134

-10 660

-15 036

-2 799

18
-418
-400

3
-1 012
-1 009

-15 436

-3 808

0

0

-15 436

-3 808

4

Periodens resultat
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Moderbolagets balansräkning
belopp i Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Balanserade utgifter

5
6

0
25 249

0
21 645

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

7

20

77

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

8

16 000

0

41 269

21 722

1 325
250
995
277
2 847

1 593
0
156
170
1 919

Kassa och bank
Likvida medel

12 812

719

Summa omsättningstillgångar

15 659

2 638

SUMMA TILLGÅNGAR

56 928

24 360

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9
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Moderbolagets balansräkning
belopp i Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

10

3 113
25 249
102 064
-85 367
45 059

977
21 354
30 821
-42 219
10 933

0
0

0
0

11

0
0

0
0

12

1 500
3 039
1 941
5 389
11 869

1 460
2 750
3 663
5 554
13 427

56 928

24 360

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för uppskjutna skatter
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13
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Moderbolagets kassaflödesanalys
2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

-15 036
5 388
-239
-9 887

-2 799
1 118
-1 009
-2 690

-928
8 209
-2 607

163
-3 675
-6 202

-8 934
0
-8 934

-8 336
2
-8 334

Nyemissioner
Teckningsoption
Förändring av kortfristiga finansiella skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

31 734
184
-8 284
23 634

18 522
0
-4 040
14 482

Periodens kassaflöde

12 093

-54

Likvida med vid periodens början
Likvida med vid periodens slut

719
12 812

773
719

belopp i Tkr

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultatet
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

14

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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Immateriella anläggningstillgångar

Noter
Not 1: Redovisnings- och
värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med
föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp
varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och
skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
har värderats till anskaffningsvärden om
inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet
av vad som erhållits eller kommer att
erhållas. Abonnemangsintäkterna
periodiseras över avtalets löptid. Övriga
inkomstkällor intäktsredovisas vid leverans.
Intäkterna från konsulttjänster
intäktsredovisas när tjänsten tillhandahålls.
Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas
till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt
över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per varje balansdag. Följande
nyttjandeperioder tillämpas:
Inventarier till 3 år.

Immateriella anläggningstillgångar
redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna
skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per varje balansdag. Pågående
projekt skrivs inte av utan
nedskrivningsprövas årligen. Följande
nyttjandeperioder tillämpas:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten till 5 år
Goodwill 5 år
Företaget tillämpar den s.k.
“aktiveringsmodellen” avseende internt
upparbetade immateriella
anläggningstillgångar. Metoden innebär att
samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i
BFNAR 2012:1 aktiveras som immateriell
anläggningstillgångar och skrivs av under
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. En
omföring från fritt eget kapital till fond för
utvecklingsavgifter inom bundet eget
kapital görs för motsvarande belopp som
aktiverats under året. Återföring från
fonden till fritt eget kapital sker med
motsvarande belopp som redovisade
avskrivningar / nedskrivningar.

Leasing
Företaget redovisar samtliga leasingavtal,
såväl finansiella som operationella, som
operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad
linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för
innevarande räkenskapsår som avser årets
skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som
ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika
beloppet enligt de skattesatser och
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skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för
skattepliktigt resultat avseende framtida
räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.

annat sätt har ett bestämmande
inflytande. Bestämmande inflytande
innebär en rätt att utforma ett företags
finansiella och operativa strategier i syfte
att erhålla ekonomiska fördelar.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära
skillnader. En temporär skillnad finns när
det redovisade värdet på en tillgång eller
skuld skiljer sig från det skattemässiga
värdet. Temporära skillnader beaktas ej i
skillnader hänförliga till investeringar i
dotterföretag, filialer, intresseföretag eller
joint venture om företaget kan styra
tidpunkten för återföring av de temporära
skillnaderna och det inte är uppenbart att
den temporära skillnaden kommer att
återföras inom en överskådlig framtid.
Skillnader som härrör från den första
redovisningen av goodwill eller vid den
första redovisningen av en tillgång eller
skuld såvida inte den hänförliga
transaktionen är ett rörelseförvärv eller
påverkar skatt eller redovisat resultat utgör
inte heller temporära skillnader.
Uppskjuten skattefordran avseende
underskottsavdrag eller andra framtida
skattemässiga avdrag redovisas i den
omfattning det är sannolikt att avdragen
kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.

Redovisningen av rörelseförvärv bygger på
enhetssynen. Det innebär att
förvärvsanalysen upprättas per den
tidpunkt då förvärvaren får bestämmande
inflytande. Från och med denna tidpunkt
ses förvärvaren och den förvärvade
enheten som en redovisningsenhet.
Tillämpningen av enhetssynen innebär
vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill)
och skulder samt intäkter och kostnader
medräknas i sin helhet även för delägda
dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag
beräknas till summan av verkligt värde vid
förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar
med tillägg av uppkomna och övertagna
skulder samt emitterade
egetkapitalinstrument, utgifter som är
direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt
eventuell tilläggsköpeskilling.

Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har
värderats till balansdagens kurs.
Kursvinster och kursförluster på
rörelsefordringar och rörelseskulder
redovisas i rörelseresultatet medan
kursvinster och kursförluster på finansiella
fordringar och skulder redovisas som
finansiella poster.

I förvärvsanalysen fastställs det verkliga
värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade
identifierbara tillgångar och övertagna
skulder samt minoritetsintresse.
Minoritetsintresse värderas till verkligt
värde vid förvärvstidpunkten. Från och
med förvärvstidpunkten inkluderas i
koncernredovisningen det förvärvade
företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder liksom
eventuell uppkommen goodwill eller
negativ goodwill.

Koncernredovisning

Goodwill

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka
moderföretaget direkt eller indirekt
innehar mer än 50 % av röstetalet eller på

Koncernmässig goodwill uppkommer när
anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i
dotterföretag överstiger det i
förvärvsanalysen fastställda värdet på det
förvärvade företagets identifierbara
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nettotillgångar. Goodwill redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuell
nedskrivning.

Koncerninterna fordringar och skulder,
intäkter och kostnader och orealiserade
vinster eller förluster som uppkommer vid
transaktioner mellan koncernföretag,
elimineras i sin helhet.

Eliminering av transaktioner mellan
koncernföretag
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Not 2: Ersättning till anställda m.m
Koncernen
belopp i kronor

2020

Moderbolaget
2019
2020

2019

Löner - VD & styrelse
Löner - övriga anställda

1 441 883
5 860 288
7 302 171

1 170 000
4 289 163
5 459 163

1 441 883
5 400 766
6 842 649

1 170 000
4 289 163
5 459 163

Pensioner - VD & styrelse
Pensioner - övriga anställda
Övriga sociala avgifter

0
414 582
1 994 439
2 409 021

0
210 273
1 769 244
1 979 517

0
377 900
1 845 596
2 223 496

0
210 273
1 769 244
1 979 517

13

10

11

10

Medelantal anställda

Not 3: Ersättning revisorer
Koncernen
2020

belopp i kronor
Ersättning Grant Thornton

340 452
340 452

Moderbolaget
2019
2020
121 006
121 006

Årsredovisning 2020 Invajo Technologies AB (publ)
Transaktion 09222115557445179030
09222115557445132935

340 452
340 452

2019
121 006
121 006

S i d a | 26
Signerat MK
EW, HI, LC, SRA, FB, MM

Not 4: Skatt
Koncernen
2020

belopp i tkr
Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat i dotterbolag

Moderbolaget
2019
2020

2019

-51
-51

0
0

0
0

0
0

Förändring uppskjuten skatt

-1 024
-1 024

0
0

0
0

0
0

Redovisad skatt

-1 075

0

0

0

Koncernen
belopp i tkr

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

-15 667

-3 808

-15 436

-3 808

3 451

837

3 303

837

- Ej avdragsgilla kostnader

-951

-81

-945

-81

- Ej skattepliktiga intäkter

0

0

0

0

-2 500

-756

-2 358

-756

-1 024

0

0

0

-51

0

0

0

-1 075

0

0

0

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats 21,4%

- Skattemässigt underskott för vilka ingen
uppskjuten skattefordran redovisats
-Värdering av tidigare års underskottsavdrag
-Skattekostnad dotterbolag
Redovisad skatt
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Not 5: Goodwill
belopp i kronor
Ingående anskaffningsvärde
Årets förvärv
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående ack. avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående redovisat värde

Koncernen
2020

2019

Moderbolaget
2020

2019

0
13 433 564
13 433 564

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
-223 893
-223 893

0
0
0

0
0
0

0
0
0

13 209 671

0

0

0

Not 6: Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Koncernen
2020

2019

Moderbolaget
2020

2019

Ingående ack. anskaffningsvärden
Årets investeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden

27 522 751
10 338 741
37 861 492

19 186 778
8 335 973
27 522 751

27 522 751
8 934 601
36 457 352

19 186 778
8 335 973
27 522 751

Ingående ack. Nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ack. Nedskrivningar

0
-4 300 239
-4 300 239

0
0
0

0
-4 300 239
-4 300 239

0
0
0

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

-5 877 333
-1 080 614
-6 957 947

-4 816 523
-1 060 810
-5 877 333

-5 877 333
-1 030 646
-6 907 979

-4 816 523
-1 060 810
-5 877 333

Utgående redovisat värde

26 603 306

21 645 418

25 249 134

21 645 418

belopp i kronor

Balanserade utgifter avser interna och förvärvade upparbetade immateriella anläggningstillgångar hänförbart till
Bolagets produktutveckling.
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Not 7: Materiella anläggningstillgångar
belopp i kronor

Koncernen
2020

2019

Moderbolaget
2020

2019

168 858
37 825
-23 938
182 745

193 449
0
-24 591
168 858

168 858
0
-23 938
144 920

193 449
0
-24 591
168 858

-91 481
0
-44 104
-135 585

-67 545
9 836
-33 772
-91 481

-91 481
0
-33 772
-125 253

-67 545
9 836
-33 772
-91 481

47 161

77 377

19 668

77 377

Antal
aktier Kap. andel%
1231
100%
50
100%

2020
Redovisat
värde
5 500 000
10 500 000
16 000 000

2019
Redovisat
värde
0
0
0

Ingående ack. anskaffningsvärden
Årets investeringar
Utrangerade inventarier
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 8: Andelar i koncernföretag
Företag, org nr
Memlin AB, 559079-6727
Appinconf Holding AB, 559225-3107

Säte
Lund
Lund

Not 9: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
2020

belopp i kronor
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

277 766
40 386
318 152

Moderbolaget
2019
2020
121 922
48 001
169 923
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Not 10: Antal aktier
Datum
2020-01-01
2020-04-30
2020-10-13
2020-11-05
2020-11-05
2020-11-06
2020-12-31

Händelse
Antal aktier vid årets ingång
Nyemission, Notering Nasdaq First North Growth Market
Kvittningsemission som betalning av utvecklingsarbete
Nyemission som betalning för förvärv Memlin
Nyemission som betalning för förvärv Appincong Holding AB
Nyemission
Antal aktier vid årets utgång

Förändring
2 664 444
240 532
1 078 428
2 058 820
2 500 008

Antal aktier
3 908 357
6 572 801
6 813 333
7 891 761
9 950 581
12 450 589
12 450 589

Bolaget har teckningsoptioner av serie TO1 som uppgår till 2 664 444 st. Om samtliga teckningsoptioner av serie
TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 1 332 222 aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital
kommer därmed att öka med ytterligare 333 0555,50 SEK.
Bolaget har teckningsoptioner av serie 2020/2021 som uppgår till 1 071 432 st. Om samtliga teckningsoptioner
av serie 2020/2021 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 1 071 432 aktier att emitteras och
Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 267 858,00 SEK.
Bolaget har teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2020/2023 serie 1 för ledning, övriga anställda och
konsulter genom utgivande av 380 000 teckningsoptioner, samt incitament 2020/2023 serie 2 för Bolagets
styrelse genom utgivande av 200 000 teckningsoptioner. Vid full utnyttjande av båda incitamentsprogrammen
kommer 580 000 aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer öka med ytterligare 145 000,00 SEK.

Not 11: Långfristiga skulder
Koncernen
2020

belopp i kronor
Amortering inom 2 till 5 år

500 000
500 000

Moderbolaget
2019
2020
0
0

2019

0
0

0
0

Moderbolaget
2019
2020

2019

Not 12: Kortfristiga räntebärandeskulder
belopp i kronor
Banklån

Koncernen
2020
1 500 000
1 500 000

1 460 000
1 460 000

1 500 000
1 500 000
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Not 13: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2020

belopp i kronor
Personalrelaterade kostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

1 475 331
791 711
3 442 261
5 709 303

Moderbolaget
2019
2020
1 433 524
376 775
3 744 146
5 554 445

1 316 787
720 291
3 352 097
5 389 175

2019
1 433 524
376 775
3 744 146
5 554 445

Not 14: Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Koncernen
2020

belopp i kronor
Avsk. & nedsk. av immat. och mat.
anläggningstillgångar
Betald inkomstskatt
Övriga justeringar

Moderbolaget
2019
2020

2019

5 682 199

1 107 837

5 388 094

1 107 837

0
0

15 111
-5 000

0
0

15 111
-5 000

5 682 199

1 117 948

5 388 094

1 117 948
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Not 15: Ställda säkerhet
belopp i kronor
Företagsinteckning

Koncernen
2020

2019

Moderbolaget
2020

2019

2 060 000
2 060 000

0
0

1 560 000
1 560 000

0
0

Not 16: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget genomförde en kvittningsemission
den 18 mars 2021 då man emitterade
263 743 st aktier till en teckningskurs som
fastställdes till 4,51 SEK per aktie. Den
totala emissionslikviden uppgick till
1 189 480,93 SEK. Kvittningsemissionen va
en del av betalningen för det
utvecklingsarbete som EPTI AB har
genomför under perioden oktober till och
med mars. Bolaget ökade antalet aktier
från 12 450 589 till 12 714 332, Bolagets
aktiekapital ökade med 65 935,75 SEK från
3 112 647,25 SEK till 3 178 583,00 SEK.
Utspädningen för befintliga aktieägare va
cirka 2,1%.

Den 22 mars enades Bolagets styrelse och
Bolagets dåvarande Verkställande Direktör
Fredrik Berglund att ta nästa steg i
Bolagets utveckling genom att inleda en
rekryteringsprocess av en ny Verkställande
Direktör. Fredrik avgick med omedelbar
verkan från sin position som Verkställande
Direktör och Love Carlsson tillträdde som
tillförordnad Verkställande Direktör
omgående. Den 12 april beslutade
styrelsen att avskeda Fredrik Berglund med
omedelbar verkan och utan rätt till lön och
övriga förmåner under uppsägningstiden.
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Not 17: Definition av
nyckeltal
Rörelseresultatet (EBIT)
Resultatet för perioden inklusive av- och
nedskrivningar på materiella och
immateriella anläggningstillgångar innan
finansiella poster och skatt.

EBITDA
Rörelseresultatet exklusive av- och
nedskrivningar av immateriella- och
materiella anläggningstillgångar.

omstruktureringsposter eller vid ändrad
beräkningsmetod.

Resultatet per aktie
Periodens resultat dividerat på
genomsnittligt antal utestående aktier vid
periodens utgång.

Genomsnittligt antal utestående
aktier vid periodens utgång
Antalet aktier i bolaget vid periodens
ingång adderat med antalet aktier i bolaget
vid periodens utgång, dividerat med två
(2).

Soliditet%

EBITDA%
EBITDA i förhållande till summa rörelsens
intäkter.

Eget kapital i förhållande till
balansomslutning.

Skuldsättningsgrad%

Justerat EBITDA
EBITDA justerat för påverkan av
jämförelsestörande poster. Syftet är att
visa EBITDA exklusive poster som stör
jämförelsen med andra perioder.

Justerat EBIT
Rörelseresultatet enligt resultaträkningen
exklusive jämförelsestörande poster. Syftet
är att visa EBIT exklusive poster som stör
jämförelsen med andra perioder.

Jämförelsestörande poster
Avser poster som särredovisas då de av
väsentlig karaktär, försvårar
jämförelsesyftet och anses främmande
från den ordinarie kärnverksamheten.
Exempelvis förvärvsrelaterade poster,
kostnader för börsnotering,

Totala skulderna i förhållande till Eget
kapital.

Nettoskuld / Nettokassa
Nettoskuld visar förhållandet mellan
bolagets räntebärande skulder och dess
räntebärande tillgångar samt likvida medel.
Negativ nettoskuld = nettokassa.

Organisk nettoomsättningstillväxt
(%)
Moderbolagets nettoomsättningstillväxt
mellan jämförbara perioder i procentsats.
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Stockholm 2021-04-13

Erik Wikström
Styrelseledamot och Ordförande

Fredrik Berglund
Styrelseledamot

Hans Isoz
Styrelseledamot

Susanne Rönnqvist Ahmadi
Styrelseledamot

Mikael Malm
Styrelseledamot

Love Carlsson
Tillförordnad Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2021-04Grant Thornton Sweden AB

Mattias Kjellman
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Invajo Technologies AB
Org.nr. 556737–5489
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

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 misstag.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Invajo Technologies AB för räkenskapsåret
2020-01-01 -- 2020-12-31. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 7–34 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 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för 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.

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 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.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen, och koncernredovisningen och återfinns på sidorna
3–5. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för denna andra information.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

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.

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller 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.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en

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

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,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. 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.

• 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.

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.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

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.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

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.

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 Invajo Technologies AB för
räkenskapsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31 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.

Grant Thornton Sweden AB

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.

Mattias Kjellman
Auktoriserad revisor

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 bolagets
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
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