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Årsredovisning 2021

CARL JOHAN ANDERSSON

Utvecklingen inom fordonsindustrin mot allt aktivare

Lynk & Co på ett utvecklingsteam samt en licensavgift

förarstöd, elektrisk drivlina och ökad grad av digitalisering

för att få återanvända funktionalitet i DiagStudio i syfte att

är en strukturell omställning. Efter en paus under

tillsammans med Lynk & Co utveckla nya diagnostjänster.

2020 i samband med den akuta fasen i pandemin tog
utvecklingen fart med full kraft igen hos våra kunder

Under tredje kvartalet signerades ett ﬂertal nya

under 2021. Diadroms goda varumärke och våra starka

konsultuppdrag och Diadrom ﬁck samtidigt den då

erbjudanden gjorde att vi snabbt kunde återta våra tidigare

största enskilda ordern i bolagets historia – så långt.

positioner och dessutom vinna ﬂera nya spännande

Detta från en beﬁntlig kund som är en världsledande

uppdrag och projekt med kopplingar till den här

tillverkare av anläggningsmaskiner och tjänster som

utvecklingen.

ökar kundernas drifttid och produktivitet. Ordern avsåg
en längre förlängning och upprampning av ett redan

Ett tecken på detta var att vi inledde året med en order

pågående projekt inom området inbyggd mjukvara,

från Scania på expertkonsultation för en ny generation

produktkonﬁguration och life cycle management.

av kommunikationsramverk, samt med en order från en
världsledande tillverkare av innovativa produkter och

Diadrom ﬁck även under det tredje kvartalet en order från

lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.

den tyska underleverantören BCS Automotive Interface
Solutions för ett utvecklingsprojekt och licens på bolagets

Som ett led i att ständigt förbättra och komplettera vårt

produkt Diadrom Autotech Bootloader (DAB).

produkterbjudande för att möta våra kunders behov,
tecknade Diadrom i början av året ett avtal med Kvaser

Vi har också välkomnat ett ﬂertal nya medarbetare under

där vi anslöt oss till Kvasers Technical Associate (TA)

året och vi växte från 38 anställda till 53 anställda vilket

nätverk. I samband med detta erbjöd vi våra kunder

är en ökning med över 39%, trots hög konkurrens om

att ansluta alla Kvasers hårdvarugränssnitt till Diadroms

personal. Utveckling av kompetens och personal har varit

testautomationsverktyg Diadrom Dolphin.

ett genomgående tema under året där vi som ett led i
att ytterligare stärka vår kompetens inom området för

Under det andra kvartalet vann vi ett ﬂertal nya

Diagnostik av Autotech, påbörjade arbetet med att ta fram

konsultuppdrag och Diadrom ﬁck även en order från

ett nytt koncept med ﬂera utbildningsmoduler. Dessutom
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har vi investerat mycket i HR, rekrytering och trivsel.

Tack vare vår specialistkompetens inom Diagnostik av
Autotech är vi starkt exponerade mot den här utvecklingen,

Hög personaltillväxt under det tredje och fjärde kvartalet

och ser ﬂera ankommande möjligheter inom både konsult-

i kombination med en fortsatt hög efterfrågan från våra

och produktaﬀären, både lokalt och internationellt.

kunder, ledde till att vi kunde avsluta året starkt med det
högsta resultatet i bolagets historia för det fjärde kvartalet.

Vi räknar därför mot den här bakgrunden med att kunna
fortsätta att växa och förstärka vår marknadsposition

Jag är oerhört stolt över vad vi på Diadrom tillsammans

under 2022, inom alla delar av Diadroms verksamhet –

har lyckats åstadkomma under 2021! Våra medarbetare

konsulttjänster, projekt och produkter.

har gjort fantastiska insatser i mycket krävande projekt,
som inte sällan befunnit sig i framkanten av den tekniska

Som ett tecken på en sådan utveckling inledde vi det

utvecklingen.

nya året med en order på ett arbetspaket från en av
världens ledande leverantörer av hållbara transport- och

Diadrom har återkommande under året fått positiv

infrastrukturlösningar, med ett totalt ordervärde inklusive

feedback från våra kunder. Det gäller även i sammanhang

tilläggsoptioner på 16,5miljoner kronor. Ordern sträcker

där vi arbetat utveckling och integration av våra egna

sig till slutet av år 2022, och är den största i företagets

produkter. Vi hade inte kunnat leverera så bra utan starka

historia. Ordern avser en förlängning och upptrappning

och många gånger innovativa insatser av vår fantastiska

av ett redan pågående samarbete, som omfattar olika

personal.

diagnostisklösningar avsedda för eftermarknaden.

Så nu när vi lämnar ett starkt 2021 bakom oss vill jag

Tack vare vår specialistkompetens inom Diagnostik

rikta ett stort tack till alla våra kompetenta och ambitiösa

av Autotech och våra egna produkter är vi mycket

medarbetare. Det hade aldrig varit möjligt utan er!

konkurrenskraftiga. Dessutom kan vi bygga vidare på vår
kompetens och produktportfölj i nära samarbete med våra

Framtidsutsikter för 2022

kunder, där merparten är ledande inom sina respektive
områden. Det ger oss god visibilitet in i den framtida

År 2021 var ett år präglat av återhämtning med ökad

tekniska utvecklingen och hur vi ska positionera oss inför

optimism hos våra kunder. Detta efter ett mycket

den utvecklingen.

utmanande år 2020 då den globala pandemin skapade en
hel del problem och svårigheter. Vi beﬁnner oss fortfarande

Så för att sammanfatta; vi ser en fortsatt hög

i en pandemi med nya mutationer och hög smittspridning,

investeringsvilja hos våra kunder, många nya och tekniskt

som skapar problem för samhället – trots vaccin och

avancerade projekt och hög aktivitet inom rekrytering. Det

bättre behandlingsmetoder. Dessutom har konﬂikten

gör mig övertygad om att Diadrom kommer att stärka sin

mellan Ryssland och Ukraina utvecklats på ett mycket

marknadsposition ytterligare och fortsätta växa under 2022.

otäckt vis. En utveckling som i skrivande stund ser ut att

Vi kommer att se nya framgångar i form av spännande

få återverkningar på den globala ekonomin och därmed

projekt, innovativa koncept, och ta oss ann nya utmaningar

addera osäkerhet till fordonsindustrin, som redan pressas

och nya kunder. Och i takt med att digitaliseringen och

av störningar i leveranskedjorna. Men trots den bistra

elektriﬁeringen fortgår kommer vi också att se en ökad

utvecklingen i omvärlden känner jag ändå stor optimism för

uppmärksamhet kring Diadroms kärnområde – Diagnostik

det kommande året.

av Autotech.

Vi ser fortsatt stark framtidstro hos våra kunder med

Vi har inlett 2022 med bibehållet positivt momentum, och

tunga investeringar i nya teknologier för elektriﬁering, mer

med vårt starka team av fantastiska medarbetare och

avancerade funktioner för säkerhet och förarassistans.

erfarna ledningsgrupp ser jag fram emot ett 2022 präglat av

Dessutom ser vi en allt bredare digitalisering av

tekniska framgångar och tillväxt!

tjänster och mer uppkopplade produkter. Allt för att
möta den transformation som sker inom fordonsoch transportindustrin mot hållbara, säkra och

Göteborg 2022-03-09

konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Carl Johan Andersson, VD

Årsredovisning 2021
5

TRENDSPANING 2022
Diadrom beﬁnner sig i gränssnittet av fyra mycket kraftfulla
trender
Komplexa produkter med
Internet of things
inbyggd mjukvara

1.

2.

Allt ﬂer saker får alltmer inbyggd datakraft i form av

Allt oftare kopplas saker med inbyggd datakraft upp mot

inbyggda datorer och datorstyrda sensorer, som kopplas

varandra och mot Internet (detta brukar ofta kallas för

samman i alltmer avancerade lokala nätverk.

Internet-of-Things, eller endast ”IoT”).

En bil av idag kan till exempel ha över 100 inbyggda

På så vis blir de kommunicerbara 24/7 och skapar

datorer och över 1 gigabyte mjukvara. Grundläggande är

förutsättningar för helt nya tjänster. Den här utvecklingen

dessutom de strikta kraven på kvalitet, miljö, enhetspris,

ökar i sin tur behovet av lokal datakraft i den aktuella

bandbredd och produktlivslängd.

produkten.

3. Elektriﬁering

4. Cyber security

Elektriﬁering av fordon (EV) eldas på av ett ökat

Det uppkopplade fordonet öppnar upp för många

hållbarhetstänk, utsläppsbestämmelser och framsteg

möjligheter för nya funktioner och attraktiva

inom batteriteknologi. Det är en hård konkurrens om

aﬀärsmodeller, men samtidigt växer också potentialen för

kunderna som gör att fordonstillverkare aggressivt

cyberattacker på fordonets nätverk.

investerar i nya EV-drivlinor och ”e-mobilitets” -lösningar.
Sådana attacker hotar fordonets funktionella säkerhet
och kan skapa stora samhälls- och personskador.
Cybersäkerhet kommer i framtiden att bli en av de
viktigaste säkerhetsfrågorna för hela fordonsindustrin.
Dessa fyra trender när varandra och skapar accelerationseﬀekter inom en mängd områden och utgör tillsammans källan till
den enorma potential som ﬁnns inom Autotech.

DIADROMS MISSON & VISION
Mission

Vision

•

•

”Autotech reliability is our
mission”

”Diadrom shall be the option for
diagnostics of autotech”

because our customers develop, produce and
maintain innovative solutions

•

software and life cycle management systems

where we explore and develop autotech to its full

•

potential
•

for companies with products realized by embedded
for the social techie who thrives in an innovative
environment

for the beneﬁt of improved safety, quality of life, and
environment

Diadroms aﬀärsidé är att leverera produkter och tjänster inom Diagnostik för Autotech och möjliggör
därigenom för företag att realisera och exploatera större potential i sina produkter och tjänster.
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Diadrom och
Marknaden
Diadroms fokus inom Autotech kan delas in i två
kategorier: Life Cycle Management Systems (LCMS)
och Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

1.

2. Advanced Driver Assistance

LCMS är idag ett område med två decennier på nacken

ADAS är ett område som fullkomligen har exploderat de

men som en följd av potentialen i att koppla upp saker mot

senaste åren. Från att inledningsvis handla om passivt

Internet och mot varandra har utvecklingen accelererat de

förarstöd isolerat till enstaka funktioner (t.ex. ABS-bromsar)

senaste åren.

handlar ADAS idag om djupt integrerade och aktiva system

Life Cycle Management
Systems (LCMS)

Systems (ADAS)

som hela tiden bevakar centrala funktioner och parametrar
Det kommer inte minst av att allt ﬂer typer av produkter

för att förenkla och varna eller t.o.m. ta över fordonet

blir aktuella att diagnostisera, bevaka och förbättra genom

från föraren (t.ex. aktiv bromsfunktion). Euro NCAP (2025

datakommunikation och mjukvara. Kombinationen av

Roadmap) betonar att mer avancerade ADAS funktioner

allt ﬂer produkter med allt mer avancerade inbyggda

kommer vara deras fokus och förbättra säkerheten för alla

system med allt större möjligheter att kommunicera med

traﬁkanter.

omgivningen har skapat en mycket komplex och krävande
miljö.

Utvecklingen är fortfarande i sin absoluta linda och det
ﬁnns väldigt mycket kvar att göra i resan mot det helt

Samtidigt ryms här mängder av eﬀektivitetsvinster,

autonoma fordonet. Och precis som för LCMS kan man

kvalitetsförbättringar, och skapande av nya innovativa

räkna med att mycket av det som nu utvecklas inom

tjänster och aﬀärsmodeller.

fordonssektorn kommer att kunna återanvändas och
anpassas för andra sektorer i ett senare skede.

Årsredovisning 2021
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DIADROM
OCH
VÅRA KUNDER
Diadroms erbjudande
riktar sig i första hand
till två kundsegment
1

. Tillverkare av kapitalprodukter och deras

underleverantörer. Dessa producerar avancerade
produkter som helt eller till del styrs av inbyggda system.
Typexempel på sådana kunder är Volvo Cars, CEVT (China
Euro Vehicle Technology) & AB Volvo.

2.

Användare av kapitalprodukter vars tjänster i olika

utsträckning bygger på utnyttjandet av avancerade
kapitalprodukter. Ett typexempel på en sådan kund är
Västtraﬁk.
Diadrom ser en kommande digital upprustning från
ﬂertalet tillverkare för att ta striden mot internetspelare
såsom Google, Uber och Apple. Risken är att ﬂertalet
tillverkare kommer att agera leverantör till dessa
internetspelare om de inte skapar sig en egen
plattform och med egna värdeskapande tjänster för
slutkonsumenten.
Detta kommer innebära stora investeringar i nya IT
system relaterade till bilen, och förtagens konkurrenskraft
kommer att hänga på deras förmåga att exploatera denna
nyckelkunskap. För att kunna lansera nya tjänster som
snabbt möter konsumenternas behov krävs kraftfulla
mjukvaruverktyg och en agil utvecklingsmetod i
kombination med eﬀektiv leverantörssamverkan.

8
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DIADROM OCH

Diadroms erbjudande mot R&D är riktat
mot utveckling och veriﬁering av inbyggd
mjukvara som är en del av själva produkten.
Mjukvaran ﬁnns i de inbyggda datorer (s.k. styrenheter)
som ansvarar för olika funktioner såsom till exempel motor

Denna typ av säkerhetskritiska system för AD och

eller växellåda. De inbyggda datorerna kommunicerar

ADAS kräver en omfattande och rigid veriﬁering och

med varandra och med centralenheter genom olika

certiﬁeringar.

nätverk.
Den växande tekniska komplexiteten får även stor
Diadrom arbetar i regel med vad vi kallar ”base tech”. Base

betydelse i fabrikerna då man måste säkerställa en eﬀektiv

tech omfattar grundläggande funktioner för diagnostik.

produktion och rätt kundkvalitet.

Diadrom bistår här med sin expertis på konsultbasis, plus
ett antal mjukvaruprodukter, hos ﬂertalet OEM:er och T1:er
inom automotive.
Den snabba utvecklingen av ADAS har bl.a. skapat en
situation där alla fordonstillverkare har ett ökat behov av
sensor och bildhantering där allt striktare krav avseende
tillförlitlighet, enhetspris, bandbredd och produktlivslängd
ideligen leder till nya utmaningar. Ett exempel på detta
för Diadroms del var att vi under 2020 genomförde ﬂera
projekt inom aktiv säkerhet såsom radar och head-up
display (HUD).

Årsredovisning 2021
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DIADROM
OCH
EFTERMARKNAD
Eftermarknad har under ﬂera år ökat i betydelse för
tillverkare av kapitalvaror då en växande del av den
löpande intjäningen kommit från just försäljning av
eftermarknadstjänster och reservdelar.
I och med att allt ﬂer kapitalprodukter blir

Diagnossystem som är uppkopplade mot produkterna

uppkopplade skapas en palett av nya aﬀärsmöjligheter

genom lokala nätverk. Inom detta område är Diadrom en

för eftermarknadsbearbetning; allt från rena

betydande leverantör för alla svenska fordonstillverkare av

eﬀektiviseringsvinster till en rad nya tjänster.

rang.

Konceptutveckling pågår för fullt då det är hård

Utöver denna aﬀär som oftast är på konsultbasis har

konkurrens om att fånga kundens intresse. Ett typiskt

Diadrom skapat en egen produktsvit vid namn Diag Studio.

koncept som vunnit allt större framgång är ”enkelhet att

Syftet med Diag Studio är att återanvända vår kunskap

äga”. Tex. Volvo Cars satsning på konceptet ”Care by

på ett kostnadseﬀektivt sätt, gärna för nya kunder utanför

Volvo” för sina slutkunder.

fordonssektorn.

Diadrom är i centrum för denna utveckling och har ﬂera
pågående uppdrag relaterade till uppkopplade produkter
och nya tjänster som möjliggörs genom IoT.
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Diadrom Software har ett fokus på produktaﬀären inom
inbyggd mjukvara och
tillhörande applikationer.

Diadrom Autotech Bootloader (DAB) innehåller OEM

Diadrom Encrypt är en mjukvarukomponent som

speciﬁka Primary- och Secondary bootloader för

implementerar OEM speciﬁka Cyber Security koncept

programmering av mjukvara för olika styrenheter

och möjliggör kommunikation till olika kryptobibliotek.

inom Automotive.
Referenskunder: Nippon Seiki

Referenskunder: CEVT, Nippon Seiki, LG Innotek,
Hikvision.

Diadrom Communication Stack (DCS) är ett bibliotek

Diadrom Dolphin är en mjukvara för automatisering

av komponenter som möjliggör kommunikation

av test och veriﬁering och är en viktig komponent i

till och från en applikation enligt base tech

Diadroms leveranser av mjukvarukomponenter till

speciﬁkationer för tex.diagnostik, signalering och

olika styrenheter.

mjukvarunedladdning.
Referenskunder: CEVT, LG Innotek, LG Electronics,
Referenskunder: CEVT, LG Innotek, Hikvision.

Hikvision, Veoneer, Semcon

Årsredovisning 2021
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Treårsöversikt och nyckeltal
(Belopp i kkr om inget annat anges)
Treårsöversikt koncernen

2021

2020

2019

53 070

38 818

60 768

Rörelseresultat

9 074

2 048

8 497

Resultat efter ﬁnansnetto

9 148

2 048

8 504

Betald skatt

-1 958

-485

-1 912

Nettoresultat

7 190

1 563

6 592

439

212

494

Fordringar

14 240

15 193

16 881

Likvida medel

13 504

14 205

10 915

Eget kapital

16 594

19 600

18 036

Korta rörelseskulder

11 589

10 010

10 254

Balansomslutning

28 183

29 610

28 290

1,50

1,46

2,71

16 594

19 600

18 036

59

66

64

16 594

19 600

18 036

Rörelsemarginal (%)

17

5

14

Avkastning på eget kapital (%)

40

8

37

53

38

60

varav män

42

27

42

varav kvinnor

11

11

18

Resultaträkningar
Nettoomsättning

Balansräkningar
Anläggningstillgångar

Ekonomiska nyckeltal
Kassalikviditet (ggr)
Justerat eget kapital
Soliditet (%)
Sysselsatt kapital

Övriga nyckeltal
Antalet anställda vid årets slut

Deﬁnitioner nyckeltal
Kassalikviditet

=

Omsättningstillgångar / Korta skulder inkl. föreslagen utdelning

Justerat eget kapital

=

Eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver

Soliditet

=

Eget Kapital / Balansomslutning

Sysselsatt kapital

=

Balansomslutning – icke räntebärande krediter

Rörelsemarginal

=

Rörelseresultat /Nettoomsättning

Avkastning på eget kapital

=

Resultat efter skatt/Genomsnittligt EK
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Aktiekapital och ägarstruktur
Aktiekapitalet i Diadrom Holding AB uppgår idag till

Partner Fondkommission AB är bolagets Certiﬁed Adviser

1 820 410 kronor fördelat på 7 281 640 aktier.

på Nasdaq First North Growth Market. Akties kvotvärde
uppgår till 0,25 kronor. Bolaget är avstämningsbolag och

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market.

dess aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB, som för
bolagets aktiebok.

Samtliga aktier har lika rätt i bolagets tillgångar och vinst,
och berättigar till en röst vardera.
Antalet aktieägare med innehav av mer än 500 aktier
uppgick per 2021-12-31 till 457 st enligt följande:

Aktieägare

Aktieinnehav 2021-12-31

Andel av kapital och röster

1 603 372

22,02%

Måns Flodberg

525 000

7.21%

Henrik Kristensen

485 910

6.67%

Henrik Fagrell

396 933

5.45%

Per Dahlberg

362 227

4.97%

Christer Holmer

254 800

3.50%

Tommy Westerberg

216 000

2.97%

Rambas AB

149 766

2.06%

Övriga

3 287 632

45.15%

Summa

7 281 640

100,00%

AB Apprecia

Data per aktie
2021

2020

2019

Vinst per aktie

0,99

0,21 kr

0,91 kr

Eget kapital per aktie

2,28

2,69 kr

2,48 kr

13,95

7,82 kr

12,65 kr

0,95 kr

1,40 kr

0,00 kr

14,13

36,43

13,97

1,91

1,47

1,52

101 579

56 942

92 113

Aktiekurs vid periodens slut
Utdelning per aktie (vid påföljande stämma)
P/E - (Aktiekurs/Vinst per aktie)
P/S - (Aktiekurs/Omsättning per aktie)
Börsvärde (kkr)

Årsredovisning 2021
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Styrelse, revisor och ledande
befattningshavare
STYRELSE

LEDNING 2022

Henrik Fagrell, f 1972, styrelseordförande. Utbildning:

• Carl Johan Andersson, f 1975, VD,

Fil Dr Informatik Aktieinnehav: 396 933 aktier. Andra

Högskoleingenjör Elektroteknik, Aktieinnehav: 80 000

styrelseuppdrag: styrelseledamot i Quality Assurance

aktier.

Instruments International AB.

• Viktor Eliasson, f 1985, vVD o Försäljningschef,

Fredrik Ljungberg, f 1970, styrelseledamot. Utbildning: Fil

Företagsekonom, Aktieinnehav: 68 000 aktier.

Dr och docent informatik, professor tillämpad IT. VD för
RTI Group AB. Aktieinnehav: 1 603 372 aktier gemensamt

• Reka Fodor, f 1981, Ekonomichef,

ägt med Frederik Kämmerer genom bolag. Andra

Företagsekonom, Aktieinnehav: 7 058 aktier.

styrelseuppdrag: styrelseordförande i Reguity Group
AB (publ) samt styrelseledamot i AB Apprecia, Apprecia

• Magnus Larsson, f 1976, Gruppchef,

Foucault AB, RTI Group AB och Quality Assurance

Civilingenjör Elektroteknik, Aktieinnehav: 26 000 aktier.

Instruments International AB.

• Emma Sjöström, f 1983, Gruppchef,

Henrik Kristensen, f 1967, styrelseledamot. Utbildning:

Civilingenjör Molekylär Bioteknik, Aktieinnehav: 0 aktier.

Ek Dr i Företagsekonomi och Fil Dr i Psykologi. CSO för
Reguity Group AB (publ). Aktieinnehav: 485 910 aktier.

• Niclas Rinman, f 1985, Gruppchef,

Andra uppdrag: styrelseledamot i Reguity Group AB (publ)

Civilingenjör Maskinteknik, Aktieinnehav: 1 500 aktier.

och Global23 AB samt VD för AB Apprecia.

• Sandra Baumgartner, f 1988, Gruppchef,

Frederik Kämmerer, f 1968, styrelseledamot. Utbildning:

Civilingenjör Automation och Mekatronik,

Fil Lic informatik, Ekon Mag. Aktieinnehav 1 603 372 aktier

Aktieinnehav: 0 aktier.

gemensamt ägt med Fredrik Ljungberg genom bolag.
Andra styrelseuppdrag: styrelseordförande i AB Apprecia,
Apprecia Foucault AB, Envirochem IEC AB, Envirostripp
Chemicals AB, RTI Group AB, Quality Assurance

REVISOR

Instruments International AB samt styrelseledamot i

PricewaterhouseCoopers AB med Johan Palmgren som

Reguity Group AB (publ).

huvudansvarig revisor.

Håkan Andreasson f 1952, styrelseledamot. Utbildning:
Företagsekonom med 12 års erfarenhet som CFO i
Diadrom. Dessförinnan ekonomi-och ﬁnansdirektör i
Götaverken Arendal AB. Aktieinnehav 17 000 aktier.

DIADROM HOLDING
AB

DIADROM SOFTWARE
AB

DIADROM SYSTEMS
AB

DIADROM KONSULT
AB
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Förvaltningsberättelse
Styrelse och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) får härmed
avge verksamhetsberättelse för perioden 1 januari till 31 december 2021.
DIADROMS VERKSAMHET

samma tidpunkt förra året. Flera av våra kunder genomför

Diadrom, med säte i Göteborg, erbjuder nischade

nu stora teknikdrivna investeringar, som normalt löper över

konsulttjänster och produktlösningar inom Diagnostik

många år. Det är positivt.

av Autotech. Diadroms konsulttjänster, aﬀärsutveckling
och teknisk utveckling, består av en kombination av

Vi förväntar oss att efterfrågan inom Diagnostik av Autotech

tekniskt djup och kunskap om aﬀären och domänen.

kommer att fortsätta att växa under lång tid.

Den kombinationen, inom ramen för det välnischade
aﬀärsområdet, har gjort Diadrom unikt och skapat

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

strategiska konkurrensfördelar.

Moderbolaget och koncernen är inte i någon betydelsefull
utsträckning beroende av några andra valutor än svenska
kronor.

Diadrom betyder en komplett pendelrörelse. Det
symboliserar vår helhetssyn och vår förmåga att alltid
slutföra projekt inom satta ramar, att arbeta hela vägen från

Diadroms kundbas är i fortsatt hög utsträckning inom

krav till driftsatt system.

Autotech. Då vi förväntar oss att efterfrågan inom
Diagnostik av Autotech kommer att fortsätta att växa under
lång tid med möjlighet att ytterligare bredda antalet olika

Bolagets redovisningsvaluta är SEK.

kunder inom Autotech, ser vi för tillfället inget behov av att
prioritera aﬀärer utanför Autotech.

Aﬀärer inom strategiska områden för nya kunder på både
gamla och nya marknader.

Liksom de ﬂesta mindre bolag är Diadroms framgångar
Under året har våra uppdrag liksom tidigare år varit mycket

bl.a beroende av vissa nyckelpersoner inom koncernen.

koncentrerad till fordonsindustrin där Diadroms nisch

Skulle dessa välja att sluta kan det på kort sikt ha en negativ

Diagnostik av Autotech är. Vi arbetar dock kontinuerligt med

inverkan på verksamheten och dess utveckling. Vi arbetar

att bredda antalet olika kunder i segmentet för att minska

dock systematiskt på ﬂera olika sätt för att motverka detta

vår exponering mot enskilda kunder.

bl a genom att skapa delaktighet i företaget, men även att
genom vårt ledningssystem skapa rutiner, dokumentera

RESULTAT OCH STÄLLNING

erfarenheter och sprida kunskap för att minska potentiella

2021 års nettoomsättning för koncernen uppgick till 53,1

eﬀekter.

(38,8) miljoner kronor. Under året har underkonsulter
använts till ett värde om 7,2 (2,0) miljoner kronor.

ÖVRIGT

Resultateﬀekten av detta uppgår till 0,5 Mkr.

Antalet anställda i Diadrom Holding AB (publ) var vid
periodens utgång 4 (4) personer. Medelantalet anställda

Koncernens rörelseresultat uppgick 2021 till 9,1 (2,0)

var under räkenskapsåret 4 (4) personer. Antalet anställda i

miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick 2021 till 7,2 (1,6)

koncernen var vid periodens utgång 53 (38) personer, och

miljoner kronor.

medelantalet anställda var under räkenskapsåret 43 (49)
personer.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Den långsiktiga utvecklingen inom våra aﬀärsområden

Diadroms aktie är listad på Nasdaq First North Growth

bedöms som god. Även om vi fortfarande beﬁnner oss i en

Market. Partner Fondkommission AB är bolagets Certiﬁed

pandemi ser vi en ökad optimism hos våra kunder.

Adviser.

Vi ser i skrivande stund en stabilare efterfrågan än vid

Årsredovisning 2021
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Styrelsens förslag till vinstdisposition
Moderbolaget

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA
UTDELNINGEN

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat

7 455 954

Årets resultat

7 187 285

Kronor

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar
bolagets soliditet till 81 procent och koncernens soliditet till
46 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets och
koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet
betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms
kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

14 643 239

Styrelsen föreslår att vinstmedlen

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen
ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag,
från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej
heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som
anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

disponeras enligt följande::
till aktieägarna utdelas 0,95 kronor per aktie,
totalt

6 917 558

i ny räkning överförs

7 725 681

Kronor

14 643 239

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
KONCERNEN
Belopp vid 2020 års ingång

Aktiekapital

Annat eget kapital

Summa

1 820

16 216

18 036

0

0

1 563

1 563

17 779

19 599

-10 194

-10 194

7 190

7 190

1 820

14 774

16 594

Aktiekapital

Fritt eget kapital

Summa

1 820

16 150

17 970

0

0

1 501

1 501

17 651

19 471

-10 194

-10 194

7 187

7 187

14 643

16 463

Utdelning
Årets resultat
Belopp vid 2021 års ingång

1 820

Utdelning
Årets resultat
Belopp vid 2021 års utgång

MODERBOLAGET
Belopp vid 2020 års ingång
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid 2021 års ingång

1 820

Utdelning
Årets resultat
Belopp vid 2021 års utgång

1 820
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Resultaträkning
(Belopp i kkr om inget annat anges)

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2021-01-01

2020-01-01

2021-01-01

2020-01-01

Not

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

1,2

53 070

38 818

5 506

6 332

3

200

2 498

130

-

53 270

41 316

5 636

6 332

7

-10 595

- 5 448

-2 524

-2 651

4,5,6

-33 334

-33 427

-4 437

- 3 800

10

-203

-280

-37

-64

-64

-113

-

-

-44 196

-39 268

-6 998

-6 515

9 074

2 048

-1 362

-183

84

-

1

-

-10

-

-1

-

74

-

-

-

9 148

2 048

-1 362

-183

10 425

2 100

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från ﬁnansiella
investeringar
Valutakursvinster
Valutakursförluster

Resultat efter ﬁnansiella poster

Bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

9

9 148

2 048

9 063

1 917

-1 958

- 485

-1 876

-416

7 190

1 563

7 187

1 501

Årsredovisning 2021
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Balansräkning
(Belopp i kkr om inget annat anges)

TILLGÅNGAR

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

Not

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

10

439

212

125

49

439

212

125

49

-

-

3 900

3 900

-

-

3 900

3 900

11 490

11 633

-

-

Fordringar hos koncernföretag

-

-

12 192

14 038

Skattefodringar

-

1 227

-

1 095

1 662

908

1 020

457

1 088

1 425

480

616

Summa kortfristiga fordringar

14 240

15 193

13 692

16 206

Kassa och bank

13 504

14 205

1 064

778

SUMMA TILLGÅNGAR

28 183

29 610

18 781

20 933

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella
anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

11

Summa ﬁnansiella
anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

12
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

1 820

1 820

Annat eget kapital inkl årets
resultat

14 774

17 780

Summa eget kapital

16 594

19 600

1 820

1 820

Fria reserver/Balanserad vinst

7 456

16 150

Årets resultat

7 187

1 501

Summa fritt eget kapital

14 643

17 651

Summa eget kapital

16 463

19 471

Not
Eget kapital

Eget kapital - Koncern

14

Aktiekapital

Eget kapital - Moderbolag
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

1 677

918

133

147

764

-

925

-

3 134

2 088

352

299

6 014

7 004

908

1 016

Summa kortfristiga skulder

11 589

10 010

2 318

1 462

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

28 183

29 610

18 781

20 933

Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13
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Kassaﬂödesanalys
Koncernen
2021-01-01

Koncernen
2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

9 074

2 048

203

280

Valutakursvinster

84

-

Valutakursförluster

-10

-

Betald inkomstskatt

33

-1 467

9 384

861

143

2 553

Minskning(+) / ökning(-) av fordringar

-417

117

Minskning(-) / ökning(+) av leverantörsskulder

759

-675

Minskning(-) / ökning(+) av kortfristiga skulder

56

431

9 925

3 287

Förvärv / Avyttring av inventarier

-432

3

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-432

3

Utbetald utdelning

-10 194

-

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

-10 194

-

-701

3 290

Likvida medel vid årets början

14 205

10 915

Likvida medel vid årets slut

13 504

14 205

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar avseende avskrivningar

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Kassaﬂöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+) / ökning(-) av kundfordringar

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel
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Redovisnings- och värderingsprinciper
ALLMÄNT

LEASINGAVTAL

Bolagets årsredovisning och koncernredovisning

Bolagets operationella leasingavtal redovisas som

har upprättats enligt årsredovisningslagen och

hyresavtal. Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1

leasingperioden. Bolaget har endast operationella

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

leasingavtal.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
föregående år.

UTLÄNDSKA VALUTOR
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats
till balansdagens kurs och orealiserade kursvinster och

KONCERNREDOVISNING

kursförluster ingår i resultatet. Förskott från kunder upptas

Koncernredovisningen omfattar Diadrom Holding AB (publ)

till de kurser som rådde när respektive förskott erhölls,

(”Moderbolaget”) med samtliga dotterföretag i Sverige.

eftersom återbetalningsskyldighet inte förutses inträﬀa.
Kursvinster (förluster) på rörelserelaterade fordringar

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden,

och skulder redovisas som övriga rörelseintäkter

vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid

(rörelsekostnader).

förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet.
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter

Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädelsevis

förvärvet.

av inventarier och administrativa datorer, redovisas
till anskaﬀningsvärde med avdrag för ackumulerade

Internvinster och mellanhavanden inom koncernen

avskrivningar.

elimineras i koncernredovisningen.
I Moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

till anskaﬀningsvärde med avdrag för eventuella

Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars

nedskrivningar.

anskaﬀningsvärden och beräknade ekonomiska
livslängder. Ekonomiska livslängder för datorer är 3 år och
för inventarier 5 år.

INTÄKTSREDOVISNING
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster
och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSKOSTNADER

som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets

Kostnader för forskning och utveckling belastar

färdigställandegrad på balansdagen (successiv

rörelseresultatet löpande.

vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms
genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med
beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag
inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter
av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas
omgående som kostnad.
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas
inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag
som intäkt i takt med att arbete utförs och material
levereras eller förbrukas.

Årsredovisning 2021
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Redovisnings- och värderingsprinciper forts.
INKOMSTSKATTER

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska

med undantag för poster med förfallodag mer än 12

betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar

månader efter balansdagen, vilka klassiﬁceras som

av tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar

anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp

värderas till vad som enligt företagets bedömning skall

som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt

erläggas till eller erhållas från skatteverket.

bedömda osäkra fordringar.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag

Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till

eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den

anskaﬀningsvärde.

utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot
överskott vid framtida beskattning.

OFFENTLIGA BIDRAG
Ett oﬀenligt bidrag som inte är förenat med krav på
framtida prestation redovisas som Övrig intäkt när villkoren

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA

för att få bidraget uppfyllts.

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala
avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård
och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en
kostnad och en skuld då det ﬁnns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning.

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som
bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag redovisas
dock som en ökning av andelens redovisade värde.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna
i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån
anskaﬀningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i
balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga
fordringar samt leverantörsskulder.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
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Noter

Not 1. Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på geograﬁska marknader enligt följande:

Sverige
Tyskland
Nederländerna
Totalt

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

50 973

37 475

5 506

6 332

1 843

-

-

-

254

1 343

-

-

53 070

38 818

5 506

6 332

Not 2. Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av moderbolagets totala nettoomsättning 2021 avser 5 506 (6 332 kkr) försäljning till andra bolag inom Diadromkoncernen samt
av de totala inköpen utgör 0 kkr (0 kkr) inköp från andra koncernbolag.

Not 3. Övriga rörelseintäkter

Statliga bidrag relaterade till Covid-19 avser stöd avseende korttidpermitteringar och uppgår till 0 (2 483) kkr. Statliga bidrag
presenteras som en övrig intäkt i resultaträkningen. Det ﬁnns inga ouppfyllda villkor eller eventualförpliktelser som är knutna till
dessa bidrag.
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

-

2 483

-

-

Övrigt

200

15

130

-

Totalt

200

2 498

130

-

Statliga bidrag

Årsredovisning 2021
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Noter

Not 4. Medelantalet anställda
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

Kvinnor

10

16

2

2

Män

33

33

2

2

Totalt

43

49

4

4

Not 5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

5 560

4 305

2 762

2 382

-

-

-

-

Löner och ersättningar till övriga anställda

17 942

18 990

298

211

Summa löner och ersättningar

23 502

23 295

3 060

2 593

816

632

317

282

Pensionskostnader till övriga anställda

1 120

1 478

29

25

Övriga sociala kostnader

7 467

7 141

1 004

887

32 905

32 546

4 410

3 787

Löner och ersättningar till styrelse och
verkställande direktör samt övriga ledande
befattningshavare
- varav tantiem och därmed jämställd ersättning

Pensionskostnader till styrelse och VD samt övriga
ledande befattningshavare

Totala löner, pensioner och sociala kostnader

Styrelsen i moderbolaget består av fem ledamöter. Styrelsearvode har utgått till Håkan Andreasson om 47,6 kkr. Lön till VD har utgått med
1 171 (948 kr). Lön och ersättningar till övriga ledande befattningshavare i koncernen har utgått med 3 681 (3 763 kkr). Gruppen övriga ledande
befattningshavare i koncernen består av 5 (6) personer.

Not 6. Könsfördelning i företagsledningen
Styrelse

2021

2020

Män

100%

100%

Män

57%

67%

Kvinnor

43%

33%

Ledning
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Noter

Not 7. Upplysning om revisorns arvode
Arvode och kostnadsersättning

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

193

180

193

180

-

-

-

-

193

180

193

180

PwC
Revisionsuppdrag
Övrig rådgivning
Summa

Not 8. Bokslutsdispositioner
Moderbolaget

Moderbolaget

2021

2020

Erhållna koncernbidrag

10 425

2 100

Summa

10 425

2 100

Not 9. Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats
20,6 (21,4)%
Skatteeﬀekt av ej avdragsgilla kostnader
Redovisad skattekostnad

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

-1 958

-485

-1 876

-416

9 148

2 048

9 063

1 917

-1 884

-438

-1 867

-410

-74

-47

-9

-6

-1 958

-485

- 1 876

-416
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Not 10. Materiella anläggningstillgångar
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

1 490

1 950

389

389

Inköp

430

-

114

-

Utrangeringar

-194

-460

-66

-

1 726

1 490

437

389

- 1 278

-1 456

-341

-277

-203

-280

-37

-64

194

458

66

-

-1 287

-1 278

-312

-341

439

212

125

48

Ingående anskaﬀningsvärden

Utgående ackumulerade
anskaﬀningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
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Not 11. Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Moderbolaget

2021

2020

Ingående anskaﬀningsvärde

3 900

1 800

Aktieägartillskott under året

-

2 100

3 900

3 900

Ingående nedskrivning

-

-

Utgående nedskrivning

-

-

3 900

3 900

Diadrom Systems AB

Diadrom Software AB

Diadrom Konsult AB

556603-4426

556849-8637

559018-7596

Göteborg

Göteborg

Göteborg

500 000

50 000

50 000

Kapitalandel (Röstandel)

100%

100%

100%

Bokfört värde

3 800

50

50

Aktier och andelar i dotterbolag

Utgående anskaﬀningsvärde

Utgående bokfört värde

Aktier och andelar i dotterbolag
Organisationsnummer
Säte
Antal aktier
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Not 12. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

1 088

1 425

480

616

-

-

-

-

1 088

1 425

480

616

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2021

2020

2021

2020

4 261

3 974

628

544

Övriga interimsposter

898

1 629

280

472

Förutbetalda kundintäkter

855

1 401

-

-

6 014

7 004

908

1 016

Förutbetalda kostnader
Upplupna konsultintäkter
Summa

Not 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter

Summa
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Not 14. Styrelsens förslag till vinstdisposition
Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat

7 455 954

Årets resultat

7 187 285

Kronor

14 643 239

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
till aktieägarna utdelas 0,95 kronor per aktie, totalt

6 917 558

i ny räkning överförs

7 725 681

Kronor

14 643 239

Not 15. Ställda panter och eventualförpliktelser
2021-12-31

2020-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga
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Resultat- och balansräkningar kommer föreläggas årsstämman 2022-03-24 för fastställelse.
Göteborg den 9 mars 2022

Henrik Fagrell

Fredrik Ljungberg

Henrik Kristensen

Håkan Andreasson

Carl Johan Andersson, VD

Styrelseordförande

Frederik Kämmerer

Vår revisionsberättelse har angivits den 9 mars 2022
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Diadrom Holding AB (publ), org.nr 556676-4857
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den

Uttalanden

informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och

med årsredovisningen och koncernredovisningen.

koncernredovisningen för Diadrom Holding Aktiebolag

Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap

(publ) för år 2021. Bolagets årsredovisning och

vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer

koncernredovisning ingår på sidorna 1-3 och 15-30 i detta

om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga

dokument.

felaktigheter.

information som identiﬁeras ovan och överväga om

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och

denna information, drar slutsatsen att den andra

koncernredovisningen upprättats i enlighet med

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga

skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i

avseenden rättvisande bild av moderbolagets och

det avseendet.

koncernens ﬁnansiella ställning per den 31 december
2021 och av dessas ﬁnansiella resultat och koncernens

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

kassaﬂöde för året enligt årsredovisningslagen.

Det är styrelsen och verkställande direktören

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens

som har ansvaret för att årsredovisningen och

och koncernredovisningens övriga delar.

koncernredovisningen upprättas och att de ger en

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och

resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget

verkställande direktören ansvarar även för den interna

och koncernen.

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som inte

Grund för uttalanden

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa

Vi har utfört revisionen enligt International Standards

beror på oegentligheter eller på fel.

on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i

Vid upprättandet av årsredovisningen och

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande

koncernredovisningen ansvarar styrelsen och

till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed

verkställande direktören för bedömningen av bolagets

i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar

och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.

enligt dessa krav.

De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och

Annan information än årsredovisningen och

verkställande direktören avser att likvidera bolaget,

koncernredovisningen

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt

Detta dokument innehåller även annan information än

alternativ till att göra något av detta.

årsredovisningen och koncernredovisningen och återﬁnns
på sidorna 4-14. Det är styrelsen och verkställande

Revisorns ansvar

direktören som har ansvaret för denna andra information.

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och

huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen

koncernredovisningen omfattar inte denna information

som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,

och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och

denna andra information.

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

I samband med vår revision av årsredovisningen och
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ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan ﬁnns.

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets

eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt

och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att

eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

bolagets organisation är utformad så att bokföringen,

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska

årsredovisningen och koncernredovisningen.

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen

förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar

av årsredovisningen och koncernredovisningen

och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för

ﬁnns på Revisorsinspektionens webbplats: www.

att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse

revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna

med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett

beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

betryggande sätt.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Revisorns ansvar

Uttalanden

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

Utöver vår revision av årsredovisningen och

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna

koncernredovisningen har vi även utfört en revision av

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för

direktören i något väsentligt avseende:

Diadrom Holding Aktiebolag (publ) för år 2021 samt av

* företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

förslaget till dispositioner beträﬀande bolagets vinst eller

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet

förlust.

mot bolaget

Vårt mål beträﬀande revisionen av förvaltningen, och

* på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

Vårt mål beträﬀande revisionen av förslaget till

räkenskapsåret.

dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet

Grund för uttalanden

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka

moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i

åtgärder eller försummelser som kan föranleda

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till

enligt dessa krav.

dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga

med aktiebolagslagen.

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

förvaltningen ﬁnns på Revisorsinspektionens webbplats:

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna

dispositioner beträﬀande bolagets vinst eller förlust.

beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med

Göteborg den 9 mars 2022

hänsyn till de krav som bolagets och koncernens

PricewaterhouseCoopers AB

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken
av moderbolagets och koncernens egna kapital,

Johan Palmgren

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Auktoriserad revisor
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Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg
Tel
031 - 774 11 00
info@diadrom.se
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