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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 
FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL) 

 
 

KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2021 

 Rörelsens intäkter uppgick till 17,2 (13,5) MSEK, en ökning med 3,7 MSEK 
 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 (2,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 

24,2 (15,0) procent 
 Resultat före skatt uppgick till 4,2 (2,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 3,2 

(1,5) MSEK 
 Vinst per aktie uppgick till 0,44 (0,21) kr  

 

HELÅRET 2021 (JANUARI – DECEMBER) 

 Rörelsens intäkter uppgick till 53,3 (41,3) MSEK, en ökning med 12,0 MSEK  
 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,1 (2,0) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på   

17,2 (5,0) procent 
 Resultat före skatt uppgick till 9,1 (2,0) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 7,2 

(1,6) MSEK 
 Vinst per aktie uppgick till 0,99 (0,21) kr 

 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4  

Verksamheten har inga väsentliga händelser att rapportera under kvartal 4. 
 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 Diadrom får en order med ett värde på upp till 16,5 miljoner kronor inklusive 
tilläggsoptioner (se pressmeddelande 17 januari 2022) 

 Diadrom får en ny licensaffär på produkten Diadrom Autotech Bootloader från Nippon 
Seiki (se pressmeddelande 28 januari 2022) 
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ÅRET 2021 I KORTHET 
 
På fordonsmarknaden och i delar av industrin återkom efterfrågan från slutkunderna i snabb 
takt under slutet av 2020. År 2021 inleddes därför med ett positivt momentum, och hela året 
kom att kännetecknas av en stark efterfrågan på Diadroms lösningar. Den starka efterfrågan 
ledde i sin tur till en gynnsam kombination av högre beläggning och lönsammare projekt än 
förväntat.  
 
Utvecklingen inom fordonsindustrin mot allt aktivare förarstöd, elektrisk drivlina och ökad grad 
av digitalisering är en strukturell omställning. Efter en paus under 2020 i samband med den akuta 
fasen i pandemin tog utvecklingen fart med full kraft igen hos våra kunder under 2021. Diadroms 
goda varumärke och våra starka erbjudanden gjorde att vi snabbt kunde återta våra tidigare 
positioner och dessutom vinna flera nya spännande uppdrag och projekt med kopplingar till den 
här utvecklingen. 
 
Ett tecken på detta var att vi inledde året med en order från Scania på expertkonsultation för en 
ny generation av kommunikationsramverk, samt med en order från en världsledande tillverkare 
av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.  
 
Som ett led i att ständigt förbättra och komplettera vårt produkterbjudande för att möta våra 
kunders behov, tecknade Diadrom i början av året ett avtal med Kvaser där vi anslöt oss till 
Kvasers Technical Associate (TA) nätverk.  I samband med detta erbjöd vi våra kunder att ansluta 
alla Kvasers hårdvarugränssnitt till Diadroms testautomationsverktyg Diadrom Dolphin.  
 
Under det andra kvartalet vann vi ett flertal nya konsultuppdrag och Diadrom fick även en order 
från Lynk & Co på ett utvecklingsteam samt en licensavgift för att få återanvända funktionalitet 
i DiagStudio i syfte att tillsammans med Lynk & Co utveckla nya diagnostjänster.  
 
Under tredje kvartalet signerades ett flertal nya konsultuppdrag och Diadrom fick samtidigt den 
då största enskilda ordern i bolagets historia – så långt. Detta från en befintlig kund som är en 
världsledande tillverkare av anläggningsmaskiner och tjänster som ökar kundernas drifttid och 
produktivitet. Ordern avsåg en längre förlängning och upprampning av ett redan pågående 
projekt inom området inbyggd mjukvara, produktkonfiguration och life cycle management.  
 
Diadrom fick även under det tredje kvartalet en order från den tyska underleverantören BCS 
Automotive Interface Solutions för ett utvecklingsprojekt och licens på bolagets produkt 
Diadrom Autotech Bootloader (DAB).  
 
Vi har också välkomnat ett flertal nya medarbetare under året och vi växte från 38 anställda till 
53 anställda vilket är en ökning med över 39%, trots hög konkurrens om personal. Utveckling av 
kompetens och personal har varit ett genomgående tema under året där vi som ett led i att 
ytterligare stärka vår kompetens inom området för Diagnostik av Autotech, påbörjade arbetet 
med att ta fram ett nytt koncept med flera utbildningsmoduler. Dessutom har vi investerat 
mycket i HR, rekrytering och trivsel. 
 
Hög personaltillväxt under det tredje och fjärde kvartalet i kombination med en fortsatt hög 
efterfrågan från våra kunder, ledde till att vi kunde avsluta året starkt med det högsta resultatet 
i bolagets historia för det fjärde kvartalet. 
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UTDELNING 
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 24 mars 2022 att av bolagets disponibla 
vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med totalt 0,95 kr per aktie (föregående år 1,40 
kr) samt återstoden balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas mellan en ordinarie utdelning 
om 0,80 (0,90) kr per aktie, samt en extra utdelning om 0,15 (0,50) 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. 
 
FINANSIELL INFORMATION 
För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna 
8 – 10. 
 
 
RÖRELSENS INTÄKTER 
Nettoomsättningen har under kvartal 4 ökat med 6,2 MSEK jämfört med samma period 
föregående år och uppgick till 17,1 (11,0). Nettoomsättningen har under kvartal 1 - 4 ökat med 
14,2 MSEK jämfört med samma period föregående år och uppgick till 53,1 (38,9) MSEK.  
 
Diadrom har under kvartal 1 - 4 2021 erhållit flera strategiskt viktiga kundorder samt haft flera 
konsulter i uppdrag och till följd av det kunnat redovisa en nettoomsättning som är mycket högre 
än motsvarande period föregående år. Utöver detta har underkonsulter använts i större 
omfattning under kvartal 1 - 4 än under motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen 
kopplad till underkonsulter uppgår under kvartal 1 - 4 till totalt 7,2 (2,0) MSEK, varav under 
kvartal 4 till 1,6 (1,1) MSEK.  
 
Under den pågående COVID-19 pandemin erhöll Diadrom statligt stöd för korttidsarbete under 
2020 om 2,5 MSEK kvartal 2 - 4 till och med 2020-11-30 vilket i resultaträkningen redovisades 
under Övriga intäkter. Efter 2020-11-30 har inga medarbetare på Diadrom berörts av 
korttidsarbete och Diadrom har därmed inte erhållit något stöd efter det. 
 
 
RÖRELSENS KOSTNADER OCH RESULTAT 
Rörelseresultatet (EBIT) för kvartal 4 uppgick till 4,2 (2,0) MSEK med en rörelsemarginal på 24,1 
(15,0) procent. Rörelseresultatet för kvartal 1 - 4 uppgick till 9,1 (2,0) MSEK med en 
rörelsemarginal på 17,2 (5,0) procent.  
 
De totala kostnaderna för kvartal 4 har ökat med totalt 1,6 MSEK jämfört med föregående period 
och uppgick till 13,0 (11,4) MSEK. De totala kostnaderna för kvartal 1 – 4 har ökat med 4,9 MSEK 
jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 44,2 (39,3) MSEK.  
 
Ökningen av de externa kostnaderna beror till störst del på att underkonsulter har använts i 
större omfattning under kvartal 4 jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnader 
kopplade till underkonsulter uppgår under kvartal 1 - 4 till totalt 6,6 (1,9) och under kvartal 4 till 
1,5 (1,1) MSEK och under kvartal 1 – 4 till 7,2 (2,0) MSEK.  
 
Övriga externa – och rörelrelsekostnader samt avskrivningar har ökat med totalt 0,5 MSEK under 
kvartal 4 och minskat med 0,2 MSEK under kvartal 1 – 4 jämfört med motsvarande period 
föregående år.  
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Personalkostnaderna har under kvartal 4 ökat med 0,7 MSEK och under kvartal 1 – 4 minskat 
med 0,1 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Under 2021 har antalet 
medarbetare ökat från 38 personer vid årets ingång till 53 personer vid årets utgång. 
Medelantalet anställda har dock varit lägre under kvartal 1 – 4 jämfört med motsvarande period 
föregående år och uppgått till 43 (49) personer.  
 
Resultat efter skatt för kvartal 4 uppgick till 3,2 (1,5) MSEK och för kvartal 1 – 4 uppgick till 7,2 
(1,6) MSEK.  
 
 
INVESTERINGAR 
Inga investeringar av betydelse har genomförts under året.  
 
 
FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Koncernen visar en fortsatt stark finansiell ställning. Jämfört med motsvarande period 
föregående år har de totala tillgångarna minskat med 1,4 MSEK under kvartal 1 – 4. Koncernens 
anläggningstillgångar har efter avskrivningarna ökat med 0,3 MSEK och totala fordringar har 
minskat med 1,0 MSEK vilket kan härledas till minskade skattefordringar och minskade 
förutbetalda kostnader. Koncernens likvida tillgångar har minskat med 0,7 MSEK jämfört med 
motsvarande perioden föregående år.  
 
Rörelseresultatet (EBIT) för kvartal 4 uppgick till 4,2 (2,0) MSEK med en rörelsemarginal på 24,1 
(15,0) procent. Rörelseresultatet för kvartal 1 - 4 uppgick till 9,1 (2,0) MSEK med en 
rörelsemarginal på 17,2 (5,0) procent.  
 
Koncernens likvida tillgångar uppgick vid slutet av kvartal 4 till 13,5 MSEK. Det är 0,7 MSEK lägre 
än vid 2020 års utgång. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 59 %. Likviditeten har påverkats 
av utdelningen till aktieägarna med 10,2 MSEK för 2021.  
 

Ekonomiska nyckeltal  2021 2020 2019 2018 2017 
Justerat eget kapital 16 594 19 599 18 036 15 814 16 858 
Soliditet (%) 59 68 64 63 62 
Sysselsatt kapital 16 594 19 599 18 036 15 814 16 858 
Rörelsemarginal (%) 17 5 14 12 15 
Avkastning på eget kapital (%) 40 8 37 34 46 

 
 
BOLAGETS AKTIER OCH EGNA KAPITAL  
Diadrom Holding AB (publ) har per 2021-12-31, 7 281 640 stycken utestående aktier, vilket är 
oförändrat antalet utomstående aktier gentemot per den 2020-12-31. Antalet utomstående 
aktier har varit oförändrat de senaste åren vid 7 281 640 stycken.  Medelantalet aktier är därav 
7 281 640 stycken aktier under året 2021, samt även under kvartal 4, vilket är detsamma som 
föregående år. Inga optioner eller konvertibler är utestående. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,25 
kr. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market under namnet DIAH.  
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Summa eget kapital uppgick vid årets ingång till 19,6 MSEK och soliditeten uppgick till 68 
procent. Eget kapital har påverkats av resultatet för perioden efter skatt med 7,2 MSEK samt 
utdelning till aktieägarna med 10,2 Mkr, varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgick till 
16,6 MSEK.  
 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL         

        
KONCERNEN     Aktiekapital Annat eget kapital Summa 
        
Belopp vid 2020 års ingång   1 820  16 216  18 036 

        
Utdelning     0  0 

        
Årets resultat     1 563  1 563 
                

        
Belopp vid 2021 års ingång   1 820  17 779  19 599 

        
Utdelning     -10 194  -10 194 

        
Årets resultat     7 190  7 190 
                

        
Belopp vid 2021 års utgång   1 820  14 775  16 595 

 
 
 
MEDARBETARE 
Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 53 vilket är 7 personer fler jämfört med 
föregående kvartalsslut och 15 personer fler jämfört med motsvarande period föregående år.  
 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER  
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN  

 ÅRSSTÄMMA        24 MARS 2022 
 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022  26 APRIL 2022 
 DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2022   26 AUGUSTI 2022 

 
Årsredovisning för 2021 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor den 10 
mars 2022. Önskas ett tryckt exemplar av årsredovisningen ber vi er maila ert namn och 
adressuppgifter till info@diadrom.se.  
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CERTIFIED ADVISER 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified 
Adviser på Nasdaq First North Growth Market. 
 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorernas granskning.  
 
 
Göteborg den 24 februari 2022 
 
 
Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)  
Första Långgatan 19 
413 27 Göteborg 
Tel: 031-774 11 00 
 
 
KONTAKTPERSONER 
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 och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 08:30 CET.  

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market 
Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency 
of the contact person set out above, at 08:30 on 24th February 2022.  
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RESULTATRÄKNING      

 2021-10-01 2020-10-01  2021-01-01 2020-01-01 

(Belopp i kkr) 2021-12-31 2020-12-31   2021-12-31 2020-12-31 

      
Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning 17 128 10 955  53 070 38 818 
Övriga intäkter 37 2 498   200 2 498 
Summa intäkter 17 165 13 453  53 270 41 316 

      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader -2 588 -1 566  -10 595 -5 448 
Personalkostnader -10 464 -9 707  -33 334 -33 427 
Avskrivningar på inventarier 99 -50  -203 -280 
Övriga rörelsekostnader -61 -113   -64 -113 
Summa kostnader -13 014 -11 436  -44 196 -39 268 

      
Rörelseresultat 4 151 2 017  9 074 2 048 

      
Resultat från finansiella aktiviteter      
Valutakursvinster 18 2  84 0 
Valutakursförluster -8 0   -10 0 
Summa finansnetto 10 2  74 0 

      
Resultat före skatt 4 161 2 019  9 148 2 048 

      
Skatt på periodens resultat -931 -479  -1 958 -485 

      

      
PERIODENS RESULTAT 3 230 1 540   7 190 1 563 
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BALANSRÄKNING     

     
TILLGÅNGAR     
(Belopp i kkr)   2021-12-31   2020-12-31 

     
Anläggningstillgångar     
Inventarier   439   212 
Summa anläggningstillgångar  439  212 

     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  11 490  11 633 
Skattefordringar  0  1 227 
Övriga fordringar  1 662  908 
Förutbetalda kostnader och      
upplupna intäkter   1 088   617 
Summa kortfristiga fordringar  14 240  14 385 

     
     
Likvida tillgångar     
Kassa och bank   13 504   14 205 
Summa likvida tillgångar  13 504  14 205 

     
Summa omsättningstillgångar  27 744  28 590 

     
     
SUMMA TILLGÅNGAR   28 183   28 802 

     

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER   2021-12-31  2020-12-31 
          
     
Eget kapital     
Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640)  1 820  1 820 
Annat eget kapital inkl årets resultat   14 774   17 780 

     
Summa eget kapital  16 594  19 600 

     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  1 677  918 
Skatteskulder  764  0 
Övriga skulder  3 134  2 088 
Upplupna kostnader och      
förutbetalda intäkter  6 014  6 196 

     
          
Summa kortfristiga skulder  11 589  9 202 

     
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   28 183   28 802 
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KASSAFLÖDESANALYS          

   2021-10-01  2020-10-01  2021-01-01  2020-01-01 
(Belopp i kkr)     2021-12-31   2020-12-31   2021-12-31   2020-12-31 

          

          
Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat   4 151  2 017  9 074  2 048 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   -99  50  203  280 
Valutakursvinst   18  0  84  0 
Valutakursförlust   -8  2  -10  0 
Betald inkomstskatt     1 127   147   33   -1 467 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   5 189  2 216  9 384  861 
före förändring av rörelskapital          

          
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital          
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar   359  -4 266  143  2 553 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   -2 088  1 098  -1 225  925 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder   -196  317  759  -675 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder     1 657   -1 106   864   -377 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   4 921  -1 741  9 925  3 287 

          
Investeringsverksamheten          
Förvärv/avyttring av inventarier     86   3   -432   3 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   86  3  -432  3 

          
Finansieringsverksamheten          
Utbetald utdelning     0   0   -10 194   0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0  0  -10 194  0 

          

          
Förändring av likvida medel   5 007  -1 738  -701  3 290 

          
Likvida medel vid periodens början   8 497  15 943  14 205  10 915 

          
Likvida medel vid periodens slut     13 504   14 205   13 504   14 205 

 


