DIADROM HOLDING AB (PUBL)
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2020
KVARTAL 2 (APRIL – JUNI) 2020








Omsättningen uppgick till 7,5 (16,8) Mkr en minskning med 9,3 Mkr eller 55,2 procent
Rörelseresultatet (EBIT) minskade med -3,5 Mkr till -1,4 (2,1) Mkr
Rörelsemarginalen uppgick till -18,0 (12,8) procent
Resultat före skatt uppgick till -1,4 (2,1) Mkr
Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (1,7) Mkr
Vinst per aktie för kvartal 2 uppgick till -0,15 (0,23) kr
Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 44 st vilket är 13 personer mindre
jämfört med det senaste kvartalsslut och 12 personer mindre jämfört med motsvarande
period föregående år

KVARTAL 1 - 2 (JANUARI – JUNI) 2020








Omsättningen uppgick till 20,1 (32,2) Mkr en minskning med 12,1 Mkr eller 37,5 procent
Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 4,4 Mkr till 0,1 (4,5) Mkr
Rörelsemarginalen uppgick till 0,3 (14,0) procent
Resultat före skatt uppgick till 0,1 (4,5) Mkr
Resultat efter skatt uppgick till 0,0 (3,6) Mkr
Vinst per aktie för kvartal 1-2 uppgick till 0,01 (0,49) 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 2





Diadrom har nått en överenskommelse med berörda fackförbund att införa korttidsarbete,
som leder till en minskning av arbetstiden för cirka 30 medarbetare (se pressmeddelande
3 april 2020).
Diadrom erhåller betydande tilläggsorder från Nippon Seiki avseende ett
utvecklingsprojekt för att utöka stödet för bolagets produkt Diadrom Autotech Bootloader
(DAB) (se pressmeddelande 13 maj 2020).
Diadrom verkställer uppsägningar efter avslutade fackliga förhandlingar (se
pressmeddelande 19 maj 2020).
Diadrom förutser ett lägre rörelseresultat för andra kvartalet 2020 jämfört med
motsvarande period 2019 (se pressmeddelande 28 maj 2020).
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG



Efter periodens utgång var 16 medarbetare berörda av korttidsarbete. Per 1 september
berörs 6 medarbetare av korttidsarbete.
Diadrom fortsätter följa händelseutvecklingen noga och vidtar nödvändiga åtgärder för
att minimera påverkan som orsakas av COVID-19.

INFORMATION OM ANDRA HALVÅRET 2020


Bolaget förutser en fortsatt svag efterfrågan under andra halvåret 2020 och resultatet för
dessa kvartal förväntas bli lägre jämfört med motsvarande period 2019.
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VD-KOMMENTARER:
Den globala avmattningen inom fordonsindustrin i spåren av COVID-19-pandemin fortgick in i
kvartal 2 med en kraftig inbromsning i efterfrågan på konsulttjänster hos bolagets huvudkunder.
Dessutom var efterfrågan på nya produktrelaterade projekt och licensaffärer avvaktande. Till följd
av detta minskade nettoomsättningen under kvartalet med 9,3 Mkr.
Med anledning av rådande omständigheter tvingades bolaget under kvartalet att anpassa
verksamheten genom implementering av korttidsarbete, men även till åtgärder som minskade
personalstyrkan genom uppsägningar på grund av arbetsbrist. Dessa åtgärder har minskat bolagets
kostnader och risk.
Kostnader för avslutade anställningar togs i sin helhet under andra kvartalet och uppgick till 1,6
Mkr. De nu tagna kostnaderna för avslutade uppsägningar som verkställs först under kvartal 3 och
4, 2020 uppgår till 0,9 Mkr.
Personalkostnaderna har under kvartalet även reducerats med hjälp av statliga stödåtgärder,
primärt kopplade till korttidsarbete, om 1,5 Mkr.
Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2020 uppgick till -1,4 Mkr (2,1 Mkr).
Diadroms finansiella ställning är fortsatt mycket stark med en kassa på 17,9 Mkr. De åtgärder
som tagits under första halvåret ger bolaget mycket goda förutsättningar att anpassa verksamheten
till den nya marknadssituationen och samtidigt öka satsningen på de egna produkterna.
Trots den tuffa marknadssituationen erhöll bolaget en betydande tilläggsorder från Nippon Seiki
under kvartalet. Ordern avser ett utvecklingsprojekt som syftar till att utöka stödet för produkten
Diadrom Autotech Bootloader (DAB). Flertalet av företagets produkter har under senaste tiden
fått mer uppmärksamhet internationellt, vilket bör leda till nya produktkopplade affärer när
marknadsläget successivt förbättrats.
Marknaden och den framtida konjunkturutvecklingen bedöms dock fortsatt som osäker, med ökad
konkurrens i och med färre projekt och med en svårare arbetssituation på grund av de
extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av COVID-19. Bolaget
förutser därför en fortsatt avvaktande efterfrågan under andra halvåret 2020 och resultatet för
dessa kvartal förväntas bli lägre jämfört med motsvarande period 2019.
På längre sikt är dock förutsättningarna 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
8 – 10 i denna rapport.
NETTOOMSÄTTNING
Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 7,5 (16,8) Mkr, en minskning med 9,3 Mkr eller 55,2
procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för kvartal 1 och 2 uppgick
till 20,1 (32,2) Mkr, en minskning med 12,1 Mkr eller 37,5 procent jämfört med motsvarande
period föregående år.
Nettoomsättningens minskning under kvartal 1 och 2 beror till stor del på att en nyckelkund för
vår verksamhet har under kvartal 1 beslutat om neddragningar till följd av effekten av COVID19. Åtgärden har fortsatt under kvartal 2 och bidragit till avslutade konsultavtal och därmed en
lägre beläggningsgrad under kvartal 1 och 2 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 och 2 till 9,9 Mkr.
En ytterligare orsak till nettoomsättningens minskning är att underkonsulter inte har använts i
samma omfattning under kvartal 1 och 2 som under motsvarande period föregående år.
Nettoomsättningens minskning kopplat till underkonsulter uppgår till 2,2 Mkr.
RESULTAT
Rörelseresultatet (EBIT) för kvartal 2 uppgick till -1,4 (2,1) Mkr med en rörelsemarginal på -18,0
(12,8) procent. Rörelseresultatet för kvartal 1 och 2 uppgick till 0,1 (4,5) Mkr med en
rörelsemarginal på 0,3 (14,0) procent.
De totala kostnaderna för kvartal 1 och 2, såsom det framgår i koncernens resultaträkning nedan,
har minskat med 7,6 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. De totala övriga externa
kostnaderna har under kvartal 1 minskat med 1,2 Mkr och under kvartal 2 med 1,7 Mkr, dvs en
total minskning med 2,9 Mkr under kvartal 1 och 2. 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 kostnader på att
underkonsulterna inte har använts i samma omfattning under kvartal 1 och 2 som under
motsvarande period föregående år. Kostnadsminskningen kopplad till underkonsulterna uppgår
till 2,1 Mkr.
Personalkostnaderna har minskat med 0,7 Mkr under kvartal 1 och med 1,8 Mkr under kvartal 2
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. Samtliga kostnader för de avslutade
anställningar togs i sin helhet under kvartal 2 och uppgick till 1,6 Mkr. De nu tagna kostnaderna
för avslutade uppsägningar som verkställs först under kvartal 3 och 4, 2020 uppgår till 0,9 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 2,1 Mkr erhållits över en fyramånadersperiod som har bidragit till ytterligare minskade
personalkostnader på 1,5 Mkr under kvartal 2 och med 0,6 Mkr under kvartal 3. Efter periodens
utgång var 16 medarbetare berörda av korttidsarbete. Per 1 september berörs 6 medarbetare av
korttidsarbete.
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Under kvartal 2, 2019 genomfördes en konferensresa som belastade kvartalet med 0,7 Mkr. En
konferensresa genomförs normalt varannat år och då ingen konferensresa gjorts under 2020 har
motsvarande kostnad ej belastat kvartal 2, 2020. Personalkostnaderna har under kvartal 1 och 2,
2020 minskat med totalt 4,7 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.
Resultat efter skatt för kvartal 2 uppgick till -1,1 (1,7) 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.
Skatteeffekten under 2020 kommer således inte ha någon jämförbar påverkan mot motsvarande
period föregående år.
INVESTERINGAR
Inga investeringar av betydelse har genomförts under perioden.
FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Koncernen visar en fortsatt stark finansiella ställning. Tillgångarna har ökat med 4,2 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 2 till 17,9 Mkr. Det är 7,0 Mkr högre
än vid 2019 års utgång och 10,0 Mkr högre jämfört med kvartal 2 föregående år. Soliditeten
uppgick vid periodens slut till 60 %. Ingen utdelning har lämnats för 2019.
BOLAGETS AKTIER OCH EGNA KAPITAL
Diadrom Holding AB (publ) har per 2020-06-30, 7 281 640 stycken utestående aktier, vilket är
oförändrat antalet utomstående aktier gentemot per den 2019-06-30. Antalet utomstående aktier
har varit oförändrat de senaste åren vid 7 281 640 stycken. Medelantalet aktier är därav 7 281 640
stycken aktier under perioden kvartal 1 och 2, samt även under kvartal 2, 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
EGET KAPITAL (MKR)

Kvartal 1-2
2020
AktieAnnat
kapital eget kapital

Eget kapital vid årets ingång
Utdelning
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens slut
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1,8

1,8

16,2
0,0
0,0
16,2

Kvartal 1-2
2019
Totalt
18,0
0,0
0,0
18,0

AktieAnnat
Totalt
kapital eget kapital
1,8

1,8

14,0
-4,4
3,6
13,2

15,8
-4,4
3,6
15,0
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ÅRSSTÄMMA
Den 23 mars 2020 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se
kommuniké årsstämma (se pressmeddelande 2020-03-23).

REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
23 oktober 2020
Delårsrapport Q3 2020
26 februari 2021
Bokslutskommuniké 2020
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 28 augusti 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 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 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 and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency
of the contact person set out above, at 08:00 on 28th of August 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

Diadrom Holding AB (publ)
556676-4857

7

RESULTATRÄKNING
2020-04-01

2019-04-01

2020-01-01

2019-01-01

2019-01-01

2020-06-30

2019-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

7 512
7 512

16 770
16 770

20 141
20 141

32 202
32 202

60 768
60 768

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar på inventarier
Summa kostnader

-1 007
-7 776
-83
-8 866

-2 723
-11 807
-94
-14 624

-2 131
-17 788
-168
-20 087

-4 994
-22 515
-187
-27 696

-8 769
-43 122
-380
-52 271

Rörelseresultat

-1 354

2 146

54

4 506

8 497

0
0
0

1
-4
-3

0
-1
-1

17
-4
13

10
-3
7

-1 354

2 143

53

4 519

8 504

290

-459

-11

-967

-1 912

-1 064

1 684

42

3 552

6 592

(Belopp i tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter

Resultat från finansiella aktiviteter
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

PERIODENS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
(Belopp i tkr)
Anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

334
334

555
555

494
494

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

8 148
1 343
678

15 545
197
536

14 186
245
823

1 853
12 022

1 321
17 599

1 627
16 881

Likvida tillgångar
Kassa och bank
Summa likvida tillgångar

17 866
17 866

7 902
7 902

10 915
10 915

Summa omsättningstillgångar

29 888

25 501

27 796

SUMMA TILLGÅNGAR

30 222

26 056

28 290

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

1 820
16 259
18 079

1 820
13 176
14 996

1 820
16 216
18 036

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640)
Annat eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 116
2 077

1 425
2 572

1 593
2 798

7 950
12 143

7 063
11 060

5 863
10 254

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

30 222

26 056

28 290
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KASSAFLÖDESANALYS
2020-04-01

2019-04-01

2020-01-01

2019-01-01

2019-01-01

2020-06-30

2019-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

-1 354
83
0
-1
-499

2 146
94
1
-4
-597

54
168
0
-1
-1 109

4 506
187
17
-4
-1 300

8 497
380
10
-3
-2 293

-1 771

1 640

-888

3 406

6 591

4 250
-249
1 690
1 721
5 641

814
943
-472
1 768
4 693

6 038
-81
523
1 366
6 958

-810
1 128
-288
2 031
5 467

549
535
-120
1 057
8 612

Investeringsverksamheten
Förvärv av
inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten

9
9

-75
-75

-7
-7

-159
-159

-291
-291

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
0

0
0

0
0

-4 369
-4 369

-4 369
-4 369

5 650

4 618

6 951

939

3 952

Likvida medel vid periodens början

12 216

3 284

10 915

6 963

6 963

Likvida medel vid periodens slut

17 866

7 902

17 866

7 902

10 915

(Belopp i tkr)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Förändring av likvida medel
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