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Göteborg 2018-02-15 

Bokslutskommuniké 2017 för Diadrom Holding AB (publ) 

Kvartal 4 (oktober – december) 2017 
 Omsättningen uppgick till 17,0 (13,6) Mkr en ökning med 3,4 Mkr 
 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 (2,2) Mkr en ökning med 0,6 Mkr 
 Rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (16,3) procent 
 Resultat före skatt uppgick till 2,8 (2,2) Mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till 2,1 (1,7) Mkr 
 Vinst per aktie uppgick till 0,29 (0,23) kr  
 Antalet anställda vid periodens utgång var 54 st vilket är lika med senaste kvartalsslut 

och 8 st fler än vid motsvarande tid föregående år. 

Helåret 2017 (januari – december) 
 Omsättningen uppgick till 61,6 (46,6) Mkr, en ökning med 15,0 Mkr  
 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,5 (7,1) Mkr en ökning med 2,4 Mkr 
 Rörelsemarginalen uppgick till 15,4 (15,2) procent 
 Resultat före skatt uppgick till 9,5 (7,1) Mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till 7,3 (5,5) Mkr 
 Vinst per aktie uppgick till 1,00 (0,75) kr 
 Antalet anställda vid periodens utgång var 54 (46) st 
 

Händelser efter periodens utgång 
 Inga väsentliga händelser från verksamheten hittills i år finns att rapportera 
 Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 15 mars 2018 en utdelning om 0,90 (0,75) kr 

per aktie  

År 2017 i korthet 

År 2017 var ett bra år för Diadrom, där vi om och om igen visade vår förmåga att kombinera 
expertis med leveransförmåga i krävande och nydanande projekt. Hos våra befintliga kunder 
pågår flera projekt att utveckla diagnostiksystem för nästa generations fordon och vi är väl 
positionerade i detta arbete. Internationellt tog vi nya projekt för krävande OEM:er och tier-one-
underleverantörer inom fordonsindustrin. Ett talande exempel för vår förmåga att leverera i 
komplexa och innovativa projekt är Lynk & Co 01, som under slutet av 2017 blev världens 
snabbast säljande bil. Där var nämligen Diadrom inblandad i flera centrala utvecklingsprojekt. 

Under året sålde vi dessutom flera produktlicenser av vår egen lösning för system- och 
mjukvaruverifikation för nästa generations fordon (Diadrom Dolphin). Två av licenserna var till 
kunder utanför Sverige. Under året växte vi dessutom på alla plan; i omsättning, i resultat och i 
antal anställda. Vår förmåga att leverera projekt och produkter inom Autotech har aldrig varit 
bättre. Det känns bra med tanke på att området blivit alltmer centralt. 
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För helåret ökade omsättning och resultat (EBIT) med över 30 % till 61 Mkr respektive 9,5 Mkr, 
vilket gav en vinst per aktie om 1,00 kr (0,75). Antalet anställda ökade med 8 personer till 54 
från årsskiftet innan. 

Under Q2 2017 genomfördes en ägarspridning (försäljning av befintliga aktier), vilket fått som 
effekt att handeln i aktien har ökat. Antalet aktier har varit oförändrat sedan noteringen 2007. 
Diadrom har heller inga banklån, goodwill eller andra immateriella tillgångar (all utveckling av 
egna produkter är så här långt helt kostnadsförd och tagen över resultaträkningen).  

Vi står således starka inför 2018, och det är bra för att fordonsindustrin genomgår just nu en 
snabb och mycket investeringsintensiv förändringsprocess; drivlinan elektrifieras, graderna av 
aktiv förarassistans ökar (med målet riktat mot helt autonoma fordon) och tjänsteinnehållen 
breddas. Med få undantag är mjukvara i centrum för själva utvecklingen inom Autotech. Även 
inom elektrifiering och batteriteknologi är mjukvara och diagnostik centralt för att optimera 
utnyttjandegrad och livslängd. Precis som vi konstaterade förra året befinner sig Diadrom mitt i 
den här transformativa processen med vår nischade expertkompetens, växande kundreferenser 
och med allt starkare egna produkter. 

Men även om utgångsläget är väldigt bra så står vi också inför stora utmaningar. De största 
utmaningarna just nu är att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och att vår växande 
organisation måste hantera mer komplexa projekt och leveranssituationer. Vi har idag flera olika 
typer av leveransformer, där en allt större del av produktionen går på export. Därtill har vi en 
egen produktportfölj som ska utvecklas och underhållas. Att alltid prioritera kunden är 
självklart, men den mer heterogena projektmiljön ställer höga krav på vår personal.  

Utdelning 

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 15 mars 2018 att av bolagets disponibla 
vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 0,90 kr per aktie (föregående år 0,75 
kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas mellan en ordinarie utdelning 
om 0,80 (0,60) kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,10 (0,15) kr per aktie. Den extra 
utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är 
mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en 
fortsatt stark finansiell beredskap och den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn 
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Finansiell information  
För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna  
5 - 7 i denna rapport.  

Nettoomsättningen 

Omsättningen för kvartal 4 uppgick till 17,0 Mkr (13,6 Mkr). Det innebär en ökning med 3,4 
Mkr jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för år 2017 uppgick till 61,6 
(46,6) Mkr en ökning med 15,0 Mkr jämfört med 2016.  

Resultat 

Rörelseresultat (EBIT) för kvartal 4 uppgick till 2,8 Mkr (2,2 Mkr) en ökning med 0,6 Mkr. 
Rörelseresultat (EBIT) för 2017 uppgick till 9,5 (7,1) Mkr en ökning med 2,4 Mkr eller 34     
procent. Rörelsemarginalen för året uppgick till 15,4 (15,2) procent.  
 
Resultat efter skatt för kvartal 4 uppgår till 2,1 (1,7) Mkr och 7,3 (5,5) Mkr för helåret 2017. 

Investeringar 

Inga investeringar av betydelse har genomförts under året.  

Finansiell ställning och likviditet 

 
Ekonomiska nyckeltal     2017     2016    2015 
Justerat eget kapital  16 858  15 031 14 668 
Soliditet (%)         62         64        58 
Sysselsatt kapital  16 858  15 031 14 668 
Rörelsemarginal (%)         15         15        11 
Avkastning på eget kapital (%)         46         37        24 

Bolagets aktier och egna kapital  

Diadrom Holding AB (publ) har vid periodens in- och utgång 7 281 640 aktier utestående vilket 
överensstämmer med året innan. Inga optioner eller konvertibler är utestående. Aktiens 
kvotvärde uppgår till 0,25 kr. Aktien är listad på Nasdaq First North under namnet DIAH. 
Summa eget kapital var vid årets ingång 15,03 Mkr. Eget kapital har påverkats av utdelning till 
aktieägarna med 5,46 Mkr samt med resultatet för perioden efter skatt med 7,29 Mkr, varvid det 
egna kapitalet vid periodens slut uppgår 16,86 Mkr.  
 

Förändring i eget kapital 
(Mkr)   2017    2016  

  Aktie- Annat   Aktie- Annat  

  kapital eget kapital   Totalt kapital eget kapital   Totalt 
Eget kapital vid årets 
ingång  1,82 13,21 15,03 1,82 12,85 14,67 

Utdelning   -5,46 -5,46  -5,10 -5,10 

Periodens resultat   7,29 7,29  5,46 5,46 
Eget kapital vid 
periodens slut  1,82 15,04 16,86 1,82 13,21 15,03 
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Kommande rapporttillfällen  

Årsredovisning för 2017 publiceras den 2 mars 2018 och kommer att finnas tillgänglig på 
bolagets hemsida samt kontor. Önskas ett eget exemplar av årsredovisningen skicka ett mail 
till info@diadrom.se med adressuppgifter. 
 
Årsstämma är planerad till 15 mars 2018 kl 15.00 (se dagens separata kallelse). 
 
Delårsrapport perioden januari - mars 2018 publiceras den 20 april 2018.  
 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets 
Certified Adviser på Nasdaq First North.  
 
Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor. 
 
Göteborg den 15 februari 2018 
 
 
 
Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ) 
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg 
Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12 
 
 
För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta: 
Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10  
Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17 
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Koncernens Resultaträkning             

  2017-10-01 2016-10-01  2017-01-01 2016-01-01 

(Belopp i kkr)   2017-12-31 2016-12-31   2017-12-31 2016-12-31 

Rörelsens intäkter       
Nettoomsättning  16 992 13 584  61 572 46 563 

       
Rörelsens kostnader       
Övriga externa kostnader  -3 940 -3 061  -14 518 -8 720 
Personalkostnader  -10 137 -8 258  -37 275 -30 577 
Avskrivningar på inventarier   -85 -52   -295 -201 
Summa kostnader  -14 162 -11 371  -52 088 -39 498 

       
Rörelseresultat före finansnetto  2 830 2 213  9 484 7 065 

       
Resultat från finansiella aktiviteter       
Ränteintäkter  1 4  4 11 
Räntekostnader   0 0   0 0 
Summa finansnetto  1 4  4 11 

       
Resultat före skatt  2 831 2 217  9 488 7 076 

       
Skatt  -734 -547  -2 199 -1 616 
              

       
PERIODENS RESULTAT   2 097 1 670   7 289 5 460 
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Koncernens Balansräkning            

TILLGÅNGAR      
(Belopp i kkr)     2017-12-31   2016-12-31 

      
Anläggningstillgångar      
Inventarier     671   397 
Summa anläggningstillgångar   671  397 

      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   20 548  13 727 
Skattefordringar   0  880 
Övriga fordringar   7  6 
Förutbetalda kostnader och       
upplupna intäkter     1 225   978 
Summa kortfristiga fordringar   21 780  15 591 

      
      
Likvida tillgångar      
Kassa och bank     4 872   7 442 

      
Summa omsättningstillgångar   26 652  23 033 
            
      
SUMMA TILLGÅNGAR     27 323   23 430 

      

         
EGET KAPITAL OCH SKULDER    2017-12-31   2016-12-31 
            
      
Eget kapital      
Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640)   1 820  1 820 
Annat eget kapital inkl årets resultat     15 038   13 211 

      
Summa eget kapital   16 858  15 031 

      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   2 983  2 421 
Skatteskulder   288  0 
Övriga skulder   1 675  1 695 
Upplupna kostnader och       
förutbetalda intäkter     5 519   4 283 
Summa kortfristiga skulder   10 465  8 399 
            
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER   27 323   23 430 
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Koncernens Kassaflödesanalys                 

     2017-10-01  2016-10-01  2017-01-01  2016-01-01 

(Belopp i kkr)       2017-12-31   2016-12-31   2017-12-31   2016-12-31 

            
            

Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat    2 830  2 213  9 484  7 065 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 85  52  295  201 

Erhållen ränta    1  4  4  11 

Erlagd ränta    0  0  0  0 

Betald inkomstskatt       -530   349   -1 031   -1 964 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 386  2 618  8 752  5 313 

före förändring av rörelskapital          
            
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital        
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -2 618  -1 320  -6 821  2 062 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  -422  -280  -248  -117 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  359  820  562  369 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   -84   203   1 216   -2 620 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -379  2 041  3 460  5 007 

            
Investeringsverksamheten          
Förvärv av inventarier    -260   -109   -569   -286 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -260  -109  -569  -286 

            
Finansieringsverksamheten          
Utbetald utdelning    0   0   -5 462   -5 097 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  -5 462  -5 097 

                        

            
Förändring av likvida medel   -639  1 932  -2 570  -376 

            
Likvida medel vid periodens början   5 511  5 510  7 442  7 818 

            
Likvida medel vid periodens slut     4 872   7 442   4 872   7 442 

            
 


