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DIADROM HOLDING AB (PUBL) 

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2020 

 KVARTAL 3 (JULI – SEPTEMBER) 2020  

 Omsättningen uppgick till 7,7 (12,9) Mkr en minskning med 5,2 Mkr eller 40,3 procent  
 Rörelseresultatet (EBIT) minskning med 2,3 Mkr till 0,0 (2,3) Mkr  
 Rörelsemarginalen uppgick till -0,3 (18,2) procent 
 Resultat före skatt uppgick till 0,0 (2,3) Mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till 0,0 (1,8) Mkr 
 Vinst per aktie för kvartal 3 uppgick till 0,00 (0,25) kr 
 Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 39 vilket är 5 personer mindre jämfört 

med det senaste kvartalsslut och 21 personer mindre jämfört med motsvarande period 
föregående år 

 

KVARTAL 1 - 3 (JANUARI – SEPTEMBER) 2020  

 Omsättningen uppgick till 27,9 (45,1) Mkr en minskning med 17,2 Mkr eller 38,1 procent  
 Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 6,9 Mkr till 0,0 (6,9) Mkr 
 Rörelsemarginalen uppgick till 0,1 (15,2) procent 
 Resultat före skatt uppgick till 0,0 (6,9) Mkr 
 Resultat efter skatt uppgick till 0,0 (5,4) Mkr 
 Vinst per aktie för kvartal 1–3 uppgick till 0,00 (0,74) kr 
 Årsstämma genomfördes den 23 mars 2020 där årsstämman beslutade om att godkänna 

styrelsens förslag om att ingen utdelning skall lämnas för 2019. Styrelsens tidigare förslag 
om 0,80 kr per aktie i utdelning återtogs därmed. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 3 

 Diadroms VD, Carl Johan Andersson förvärvar 70 000 aktier i Diadrom och delar av 
ledningsgruppen förvärvar ytterligare 25 000 aktier av de fyra säljande storägarna (se 
pressmeddelande 9 september 2020). 

 Diadrom förutse ett lägre rörelseresultat för tredje kvartalet 2020 jämfört med 
motsvarande period 2019 (se pressmeddelande 25 september 2020). 

 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  

 Diadrom fortsätter följa händelseutvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder för 
att minimera påverkan som orsakas av COVID -19.  
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VD-KOMMENTAR: 

 
Den globala avmattningen inom fordonsindustrin i spåren av COVID-19-pandemin fortgick in i 
kvartal 3 med en fortsatt låg efterfrågan på konsulttjänster hos bolagets huvudkunder. Även 
efterfrågan på nya produktrelaterade projekt och licensaffärer var fortsatt avvaktande även om 
bolaget haft flera pågående produktkopplade projekt in-house under kvartalet. Som en konsekvens 
minskade nettoomsättningen under kvartalet med 5,2 Mkr.   
 
Som en följd av den låga efterfrågan tvingades bolaget under våren anpassa verksamheten genom 
implementering av korttidsarbete och minskning av personal. Dessa åtgärder minskade bolagets 
kostnader och risk. 
 
Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 0,0 Mkr (2,3 Mkr). Det tredje kvartalet 
2019 var dock ett ovanligt bra kvartal jämfört med tidigare år. 
 
Under det tredje kvartalet levererade vi, mot bakgrund av den snabba inbromsningen och de stora 
omställningar vi gjort under kvartal två och tre, över våra egna förväntningar. Att åstadkomma 
detta har krävt stora insatser och starkt engagemang av medarbetare och ledning. 
 
Diadroms finansiella ställning är fortsatt mycket stark med en kassa på 15,9 Mkr. De åtgärder 
som tagits under de tre första kvartalen har gett bolaget mycket goda förutsättningar att anpassa 
verksamheten till den nya marknadssituationen och samtidigt öka satsningen på de egna 
produkterna. 
 
Marknaden och den framtida konjunkturutvecklingen bedöms dock fortsatt som osäker, med ökad 
konkurrens i och med försiktigare kunder och med en svårare arbetssituation på grund av de 
extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av COVID-19. En ökad 
spridning av COVID-19 kan leda till nya extraordinära samhällsåtgärder som i sin tur kan leda till 
sämre förutsättningar för bolagets kunder. Bolaget förutser därför en fortsatt något avvaktande 
efterfrågan under det fjärde kvartalet 2020 och resultatet för dessa kvartal förväntas bli lägre 
jämfört med motsvarande period 2019. 
 
Företaget ser dock en ökad framtidstro hos våra kunder vilket speglas i en försiktigt ökad 
efterfrågan av företagets tjänster, även om de bibehåller en hård kostnadskontroll. Flera av 
företagets produkter har också fått fortsatt uppmärksamhet av flera befintliga och potentiella 
kunder, vilket har god möjlighet att leda till nya produktkopplade affärer. 
 
På längre sikt bedömer ledningen att förutsättningarna är goda. Fordonsindustrin står inför stora 
utmaningar med ökade krav på miljöskydd, elektrifiering, mobilitetstjänster, utveckling av nya 
fordonsplattformar och allt mer avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans (ADAS). 
Det är därför ledningens fortsatta övertygelse att Diadroms fokusområde, som är diagnostik av 
Autotech (on/off -board mjukvara, diagnostik och verifiering), med vår nischkompetens och 
fokuserade produkterbjudande inom Autotech är mycket aktuellt och eftertraktat. 
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FINANSIELL INFORMATION 
För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna   
7 – 9 i denna rapport.  

NETTOOMSÄTTNING 

Omsättningen för kvartal 3 uppgick till 7,7 (12,9) Mkr, en minskning med 5,2 Mkr eller 40,3 
procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för kvartal 1 - 3 uppgick 
till 27,9 (45,1) Mkr, en minskning med 17,2 Mkr eller 38,1 procent jämfört med motsvarande 
period föregående år.  
 
Nettoomsättningens minskning under kvartal 1 – 3 beror till stor del på att en nyckelkund för vår 
verksamhet under kvartal 1 har beslutat om neddragningar till följd av effekten av COVID-19. 
Åtgärden har fortsatt under kvartal 3 och bidragit till avslutade konsultavtal och därmed en lägre 
beläggningsgrad under kvartal 1 – 3 jämfört med motsvarande period föregående år. Även 
uppskjutna inköp av produktlicenser och färre produktaffärer har påverkat omsättningen 
negativt. Nettoomsättningens minskning kopplat till konsultavtalen, produktlicenser och färre 
produktaffärer uppgår under kvartal 1 – 3 till 15,1 Mkr.  
 
En ytterligare orsak till nettoomsättningens minskning är att underkonsulter inte har använts i 
samma omfattning under kvartal 1 – 3 som under motsvarande period föregående år. 
Nettoomsättningens minskning kopplat till underkonsulter uppgår till 2,1 Mkr. 
 

RESULTAT 

Rörelseresultatet (EBIT) för kvartal 3 uppgick till 0,0 (2,3) Mkr med en rörelsemarginal på -0,3 
(18,2) procent. Rörelseresultatet för kvartal 1 - 3 uppgick till 0,0 (6,9) Mkr med en rörelsemarginal 
på 0,1 (15,2) procent.  
 
De totala kostnaderna för kvartal 1 – 3, såsom det framgår i koncernens resultaträkning nedan, 
har minskat med 10,4 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. De totala övriga 
externa kostnaderna har under kvartal 1 – 3 minskat med totalt 2,9 Mkr. Kostnadsminskningen 
har dels berott på diverse åtgärder för kostnadsbesparingar som har implementerats främst under 
kvartal 2 som har uppgått till 0,8 Mkr. Därutöver beror minskningen av de övriga externa 
kostnaderna att underkonsulterna inte har använts i samma omfattning under kvartal 1 – 3 som 
under motsvarande period föregående år. Kostnadsminskningen kopplad till underkonsulterna 
uppgår till 2,0 Mkr. 
 
Personalkostnaderna har under kvartal 1 – 3 minskat med totalt 4,4 Mkr jämfört med motsvarande 
period föregående år. Under den pågående COVID-19 pandemin har Diadrom omgående tvingats 
anpassa personalstyrkan med både permanenta och temporära åtgärder, vilket har resulterat i 
avslutade anställningar. Antalet anställda vid periodens utgång var 21 personer mindre än vid 
motsvarande period föregående år. Samtliga kostnader för de avslutade anställningar togs i sin 
helhet under kvartal 2 och uppgick till 1,6 Mkr. De redan tagna kostnaderna under kvartal 2 för 
avslutade uppsägningar, vilka verkställs först under kvartal 3 uppgår till 0,6 Mkr och de under 
kvartal 4 uppgår till 0,3 Mkr.  
 
Utöver de minskade personkostnaderna relaterade till de avslutade anställningarna, har Diadrom 
infört korttidsarbete för cirka 30 medarbetare (se pressmeddelande 3 april 2020). Ett statligt stöd 
på 2,4 Mkr erhållits under perioden kvartal 2 - 3, som har bidragit till ytterligare minskade 
personalkostnader på 1,5 Mkr under kvartal 2 och med 0,9 Mkr under kvartal 3. Per 30 september 
berörs 5 medarbetare av korttidsarbete. 
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Totalt har personalkostnaderna minskat med totalt 7,5 Mkr under kvartal 1 - 3 jämfört med 
motsvarande period föregående år.  
 
Resultat efter skatt för kvartal 3 uppgick till 0,0 (1,8) Mkr.  
 
Bolagsskattesatsen har från och med 1 januari 2019 sänkts från 22 procent till 21,4 procent. 
Fortsatt sänkning kommer att ske först under 2021 då bolagsskattesatsen sänks till 20,6 procent. 
  

INVESTERINGAR 

Inga investeringar av betydelse har genomförts under perioden.  
 
 
FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Koncernen visar en fortsatt stark finansiella ställning. Jämfört med motsvarande period 
föregående år har de totala tillgångarna ökat med 1,6 Mkr under kvartal 1 – 3. Koncernen totala 
fordringar minskade med 1,9 Mkr vilket till stor del kan härledas till minskad försäljning under 
COVID-19 pandemin och därmed minskade fordringar. Samtidigt har koncernens likvida 
tillgångar ökat med 3,8 Mkr jämfört med motsvarande perioden föregående år. Det beror till stor 
del på att den genomförda utdelningen under 2020 har uteblivit, jämfört med genomförd utdelning 
på 4,4 Mkr under 2019. Koncernens likvida tillgångar uppgick vid slutet av kvartal 3 till 15,9 
Mkr. Det är 5,0 Mkr högre än vid 2019 års utgång och 3,8 Mkr högre jämfört med kvartal 3 
föregående år. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 64 %. Ingen utdelning har lämnats för 
2019.  
 
 
BOLAGETS AKTIER OCH EGNA KAPITAL  
Diadrom Holding AB (publ) har per 2020-09-30, 7 281 640 stycken utestående aktier, vilket är 
oförändrat antalet utomstående aktier gentemot per den 2019-09-30. Antalet utestående aktier har 
varit oförändrat de senaste åren vid 7 281 640 stycken.  Medelantalet aktier är 7 281 640 stycken 
aktier under perioden kvartal 1 – 3, samt även under kvartal 3, vilket är detsamma som 
motsvarande perioder föregående år. Inga optioner eller konvertibler är utestående. Aktiens 
kvotvärde uppgår till 0,25 kr. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market. Summa eget 
kapital var vid årets ingång 18,0 Mkr. Eget kapital har påverkats av resultatet för perioden efter 
skatt med 0,0 Mkr varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 18,0 Mkr. Ingen 
utdelning har lämnats under perioden.  
 
 
 
FÖRÄNDRING I 

  

Kvartal 1 - 3 
  2020 

    
Kvartal 1 - 3 

  2019 
 

EGET KAPITAL (MKR) 

  

Aktie- 
kapital 

Annat 
eget kapital 

Totalt  
Aktie- 
kapital 

Annat 
eget kapital 

Totalt 

Eget kapital vid årets ingång  1,8 16,2 18,0 1,8 14,0 15,8 

Utdelning   0,0 0,0  -4,4 -4,4 

Periodens resultat   0,0 0,0  5,4 5,4 

Eget kapital vid periodens slut  1,8 16,2 18,0 1,8 15,0 16,8 
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ÅRSSTÄMMA  
Den 23 mars 2020 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se 
kommuniké årsstämma (se pressrelease 2020-03-23). 
 

REDOVISNINGSPRINCIPER  

Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN  
12 mars 2021  Bokslutskommuniké 2020 
15 april 2021  Årsstämma 
14 maj 2021  Delårsrapport Q1 2021 
 
 
CERTIFIED ADVISER 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified 
Adviser på Nasdaq First North Growth Market. 
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.  
 
 
 
 
Göteborg den 23 oktober 2020 
 
 
Carl Johan Andersson, VD 
Diadrom Holding AB (publ) 
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg 
Tel: 031-774 11 00  
 
För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta: 
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13 
Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36 
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08.00.  

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market 
Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out 
above, at 08:00 on 23rd October 2020.  

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech 
utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq 
First North Growth Market (ticker DIAH). www.diadrom.se 
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RESULTATRÄKNING        

 2020-07-01 2019-07-01  2020-01-01 2019-01-01  2019-01-01 

(Belopp i kkr) 2020-09-30 2019-09-30   2020-09-30 2019-09-30   2019-12-31 

        
Rörelsens intäkter        
Nettoomsättning 7 722 12 899   27 863 45 101   60 768 

Summa intäkter 7 722 12 899  27 863 45 101  60 768 

        
Rörelsens kostnader        
Övriga externa kostnader -1 751 -1 777  -3 882 -6 771  -8 769 
Personalkostnader -5 932 -8 683  -23 720 -31 198  -43 122 
Avskrivningar på inventarier -62 -97   -230 -284   -380 

Summa kostnader -7 745 -10 557  -27 832 -38 253  -52 271 

        
Rörelseresultat -23 2 342  31 6 848  8 497 

        
Resultat från finansiella aktiviteter        
Ränteintäkter 0 0  0 10  10 
Räntekostnader -2 -7   -2 -4   -3 

Summa finansnetto -2 -7  -2 6  7 

        
Resultat före skatt -25 2 335  29 6 854  8 504 

        
Skatt på periodens resultat 5 -500  -6 -1 467  -1 912 

        
PERIODENS RESULTAT -20 1 835   23 5 387   6 592 
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BALANSRÄKNING        

        
TILLGÅNGAR        
(Belopp i kkr)     2020-09-30   2019-09-30   2019-12-31 

        
Anläggningstillgångar        
Inventarier     264   543   494 

Summa anläggningstillgångar   264  543  494 
        

Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar   7 368  10 840  14 186 
Skattefordringar   1 853  303  245 
Övriga fordringar   720  618  823 
Förutbetalda kostnader och         
upplupna intäkter     1 903   1 976   1 627 

Summa kortfristiga fordringar   11 844  13 737  16 881 
        

Likvida tillgångar        
Kassa och bank     15 943   12 139   10 915 

Summa likvida tillgångar   15 943  12 139  10 915 

        
Summa omsättningstillgångar   27 787  25 876  27 796 

        
SUMMA TILLGÅNGAR     28 051   26 419   28 290 

        
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
                
        
Eget kapital        
Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640)   1 820  1 820  1 820 
Annat eget kapital     16 240   15 011   16 216 

Summa eget kapital   18 060  16 831  18 036 
        

        
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder   601  1 176  1 593 
Övriga skulder   2 394  2 892  2 798 
Upplupna kostnader och         
förutbetalda intäkter     6 996   5 520   5 863 

Summa kortfristiga skulder   9 991  9 588  10 254 
        

        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 051   26 419   28 290 
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KASSAFLÖDESANALYS            
              
     2020-07-01  2019-07-01  2020-01-01  2019-01-01  2019-01-01 

(Belopp i kkr)       2020-09-30   2019-09-30   2020-09-30   2019-09-30   2019-12-31 

              
              

Den löpande verksamheten            
Rörelseresultat    -23  2 342  31  6 848  8 497 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 62  97  230  284  380 
Erhållen ränta    0  -7  0  10  10 
Erlagd ränta    -1  0  -2  -4  -3 
Betald inkomstskatt       -505   -606   -1 614   -1 906   -2 293 

Kassaflöde från den löpande verksamheten           
före förändringar i rörelsekapital  -467  1 826  -1 355  5 232  6 591 

              
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital          
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  781  4 705  6 819  3 895  549 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  -92  -737  -173  391  535 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  -1 515  -249  -992  -537  -120 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   -637   -1 223   729   808   1 057 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 930  4 322  5 028  9 789  8 612 

              
Investeringsverksamheten            
Förvärv av 
inventarier       7   -85   0   -244   -291 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  7  -85  0  -244  -291 

              
Finansieringsverksamheten            
Utbetald utdelning       0   0   0   -4 369   -4 369 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  0  -4 369  -4 369 

              
              
Förändring av likvida medel   -1 923  4 237  5 028  5 176  3 952 

              
Likvida medel vid periodens början   17 866  7 902  10 915  6 963  6 963 

              
Likvida medel vid periodens slut     15 943   12 139   15 943   12 139   10 915 

 
 
 


