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Göteborg 2014-02-14 

Bokslutskommuniké 20Bokslutskommuniké 20Bokslutskommuniké 20Bokslutskommuniké 2011113333    för Diadrom Holding AB (publ)för Diadrom Holding AB (publ)för Diadrom Holding AB (publ)för Diadrom Holding AB (publ)    

Kvartal 4Kvartal 4Kvartal 4Kvartal 4    

• Omsättningen uppgick till 14,0  (14,9) Mkr en minskning med 6 procent 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 (3,4) Mkr 
• Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (22,5) procent 
• Resultat före skatt uppgick till 0,9 (3,4) Mkr 
• Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (2,7) Mkr 
• Vinst per aktie uppgick till 0,08 (0,37) kr  
• Antalet anställda vid periodens utgång var 58 st vilket är lika med senaste kvartalsslut 

men 3 st fler än vid motsvarande tid föregående år. 

Helåret 20Helåret 20Helåret 20Helåret 2011113333    (januari (januari (januari (januari ––––    december)december)december)december)    

• Omsättningen uppgick till 57,0 (56,3) Mkr, en ökning med 0,7 Mkr  
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,5 (13,3) Mkr en minskning med 3,7 Mkr 
• Rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (23,6) procent 
• Resultat före skatt uppgick till 9,7 (13,4) Mkr 
• Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (10,1) Mkr 
• Vinst per aktie uppgick till 1,03 (1,39) kr 
• Antalet anställda vid periodens utgång var 58 st (55)  
 

Händelser efter periodens utgångHändelser efter periodens utgångHändelser efter periodens utgångHändelser efter periodens utgång    

• Verksamheten har hittills i år inga väsentliga händelser att rapportera 
• Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 20 mars 2014 en utdelning om 1,40 kr per 

aktie (1,00 kr)  

År 20År 20År 20År 2011113333    i kortheti kortheti kortheti korthet    

 
Resultatet för kvartal 1 och 2 är de högsta i Diadroms historia medan kvartal 3 och 4 blev sämre, 
med lägre omsättning och resultat. Problemen under andra halvåret beror dels på att vi i början 
av kvartal 3 levererade flera stora projekt samtidigt, vilket gjorde att resursutnyttjandet under 
sommaren blev lägre än beräknat. En annan anledning är att marknaden försämrades under 
sommaren och att läget inte har förbättrats under hösten. Ytterligare en orsak är att vår satsning i 
Mälardalen ännu ej är lönsam utan påverkar årets resultat negativt. Ovanstående har lett till en 
svacka under andra hälften av 2013 och vi går in i 2014 med en mer avvaktande marknad 
jämfört med för ett år sedan.  
 
Ovanstående utveckling är naturligtvis mindre positiv i det korta perspektivet, men diagnostik-
områdets utveckling i det långa perspektivet bedömer vi som fortsatt stark. Produkter som 
tidigare varit mekaniska får allt fler digitala inslag och kräver därför diagnostiklösningar t.ex. 
för reparation och underhåll. Det betyder inte att alla produkter blir komplexa hård- och 
mjukvarusystem som kräver avancerade diagnostiklösningar men att antalet produkter som 
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kräver någon form av diagnostiklösning blir allt fler. Vår marknad kommer följaktligen att 
fortsätta att växa långsiktigt. Samtidigt upplever vi att den traditionella konsultaffären blir allt 
mer konkurrensutsatt med lägre marginaler som följd. Vi arbetar därför ständigt med att 
utveckla vår förmåga att leverera komplexa åtaganden med hög leveransprecision, vilket vi tror 
kommer att bli en allt större del av vår affär i framtiden.  
 
Under 2014 kommer vi därför att satsa ännu hårdare på försäljning samt intensifiera arbetet med 
att vidareutveckla vårt erbjudande. Vidare kommer vi att fortsätta vårt långsiktiga arbete med att 
etablera oss i Mälardalen vilket bl.a. syftar till bredda bolagets kundbas. Vi är medvetna om att 
en etablering kräver både fokus och tålamod, men vi har bestämt oss för att lyckas.  
 
Vi ser alltså i skrivande stund en något svalare marknad än tidigare. Även om flera av våra 
kunder bedriver stora FoU-satsningar som normalt varar över flera år så bedömer vi läget som 
lite mer osäkert än tidigare. Vi vet av erfarenhet att både positiva och negativa förändringar kan 
komma snabbt, och vi måste vara förberedda. Oavsett vad som händer så har vi som alltid 
ambitionen att utvecklas bättre än våra konkurrenter.  
 

Händelser efter periodens utgångHändelser efter periodens utgångHändelser efter periodens utgångHändelser efter periodens utgång    

Inga väsentliga händelser i verksamheten hittills 2014 finns att rapportera. 

Utdelningspolicy 

”Diadroms policy för ordinarie utdelning är att överföra 50 % till 80 % av resultatet till 

aktieägarna förutsatt att en passande kapitalstruktur kan bibehållas. 

 
Målsättningen är också att åstadkomma en utdelning med jämn tillväxt över tiden” 

Utdelning 

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 20 mars 2014 att av bolagets disponibla 
vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske med en ordinarie utdelning om 0,80 kr per aktie, 
samt en extra utdelning om 0,60 kr per aktie, totalt 1,40 kr per aktie (föregående år 1,00 kr) samt 
återstoden balanseras i ny räkning. Den extra utdelningen motiveras med att styrelsen gör 
bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god med hänsyn till dagens 
kapitalbehov. Verksamheten har även efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och 
den totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn. 
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Finansiell information Finansiell information Finansiell information Finansiell information     

För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna  
5 - 7 i denna rapport.  

Nettoomsättningen 

Omsättningen för kvartal 4 uppgick till 14,0 Mkr (14,9 Mkr). Det innebär en minskning på 6 
procent jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för år 2013 uppgick till 57,0 
(56,3) Mkr en ökning med 0,7 Mkr eller 1 procent jämfört med 2012.  

Resultat 

Rörelseresultat (EBIT) för kvartal 4 uppgick till 0,8 Mkr (3,4 Mkr). Rörelseresultat (EBIT) för 
2013 uppgick till 9,5 (13,3) Mkr, med en rörelsemarginal på 16,7 (23,6) procent.  
 
Resultat efter skatt för kvartal 4 uppgår till 0,6 (2,7) Mkr och 7,5 (10,1) Mkr för helåret 2013. 

Investeringar 

Inga investeringar av betydelse har genomförts under året.  

Finansiell ställning och likviditet 

 
Ekonomiska nyckeltal    2013    2012    2011 
Justerat eget kapital 21 034 20 828 16 923 
Soliditet (%)        60        61        60 
Sysselsatt kapital 21 034 20 828 16 923 
Rörelsemarginal (%)        17        24        22 
Avkastning på eget kapital (%)        36        53        50 

Bolagets aktier och egna kapital  

Diadrom Holding AB (publ) har vid periodens in- och utgång 7 281 640 aktier utestående vilket 
överensstämmer med året innan. Inga optioner eller konvertibler är utestående. Aktiens 
kvotvärde uppgår till 0,25 kr. Aktien är listad på NASDAQ OMX First North under namnet 
DIAH. Summa eget kapital var vid årets ingång 20,8 Mkr. Eget kapital har påverkats av 
utdelning till aktieägarna med 7,3 Mkr samt med resultatet för perioden efter skatt med 7,5 Mkr, 
varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgår till 21,0 Mkr.  
 
Förändring i eget kapital 
(Mkr) 2013   2012 

Aktie- Bundna Fria   Aktie- Bundna Fria 

kapital reserver reserver Totalt kapital reserver reserver Totalt 

 
   
Eget kapital vid årets 
ingång 1,82 5,60 13,41 20,83 1,82        2,80 12,30 16,92 

Utdelning -7,28 -7,28 -6,19 -6,19 

Förskjutning mellan bundna   

o fria reserver -1,52 1,52 0,00 2,80 -2,80 0,00 

Periodens resultat 7,48 7,48 10,10 10,10 
Eget kapital vid 
periodens slut 1,82 4,08 15,13 21,03 1,82 5,60 13,41 20,83 
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Kommande rapporttillfällen  

Årsredovisning för 2013 publiceras den 6 mars 2014 och kommer att finnas tillgänglig på 
bolagets hemsida samt kontor. 
 
Årsstämma är planerad till 20 mars 2014 kl 15.00 (se separat kallelse). 
 
Delårsrapport perioden januari - mars 2014 publiceras den 17 april 2014.  
 
Eyer Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.eyer.se) är bolagets Certified Adviser 
på NASDAQ OMX First North.  
 
Göteborg den 14 februari 2014 
 
 
Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ) 
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg 
Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774 11 12 
 
För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta: 
Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10  
Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 17 
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Koncernens Resultaträkning               

2013-10-01 2012-10-01 2013-01-01 2012-01-01 

(Belopp i kkr)   2013-12-31 2012-12-31   2013-12-31 2012-12-31   

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 13 967 14 915 57 020 56 287 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -2 781 -2 817 -9 985 -9 184 
Personalkostnader -10 289 -8 652 -37 166 -33 504 
Avskrivningar på inventarier   -81 -86   -338 -328   
Summa kostnader -13 151 -11 555 -47 489 -43 016 

Rörelseresultat före finansnetto 816 3 360 9 531 13 271 

Resultat från finansiella aktiviteter 
Ränteintäkter 74 58 204 167 
Räntekostnader   0 0   0 -6   
Summa finansnetto 74 58 204 161 

 

Resultat före skatt 890 3 418 9 735 13 432 

Skatt -301 -704 -2 247 -3 338 
                

PERIODENS RESULTAT   589 2 714   7 488 10 094   
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Koncernens Balansräkning            
TILLGÅNGAR 
(Belopp i kkr)     2013-12-31   2012-12-31 

Anläggningstillgångar 
Inventarier     339   513 
Summa anläggningstillgångar 339 513 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 21 007 22 451 
Övriga fordringar - 10 
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter     585   707 
Summa kortfristiga fordringar 21 592 23 168 

Likvida tillgångar 
Kassa och bank     13 019   10 543 

Summa omsättningstillgångar 34 611 33 711 
            

SUMMA TILLGÅNGAR     34 950   34 224 

      
EGET KAPITAL OCH SKULDER  2013-12-31   2012-12-31 
            

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640) 1 820 1 820 
Bundna reserver 4 084 5 600 

Fritt eget kapital 

Fria reserver 7 642 3 314 
Periodens resultat     7 488   10 094 

Summa eget kapital 21 034 20 828 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 1 067 1 494 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 3 596 3 078 
Skatteskuld 561 428 
Övriga skulder 3 687 4 093 
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter     5 005   4 303 
Summa kortfristiga skulder 12 849 11 902 
            

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER   34 950   34 224 
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Koncernens Kassaflödesanalys                 

2013-10-01 2012-10-01 2013-01-01 2012-01-01 
(Belopp i kkr)       2013-12-31   2012-12-31   2013-12-31   2012-12-31 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 816 3 360 9 531 13 271 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 81 86 338 328 
Erhållen ränta 74 58 204 167 
Erlagd ränta 0 0 0 -6 
Betald inkomstskatt       -1 008   -571   -2 541   -2 743 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -37 2 933 7 532 11 017 
före förändring av rörelskapital 

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -8 669 -5 321 1 444 -2 091 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 259 969 132 -202 
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 1 319 599 518 1 506 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga 
skulder   674   519   296   -142 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 454 -301 9 922 10 088 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av 
inventarier -37   -39   -164   -234 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 -39 -164 -234 

Finansieringsverksamheten 
Utbetald utdelning 0 0 -7 282 -6 189 
Kortfristig placering       0   0   -   3 309 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 -7 282 -2 880 

                        

Förändring av likvida medel -6 491 -340 2 476 6 974 

Likvida medel vid periodens 
början 19 510 10 883 10 543 3 569 

Likvida medel vid periodens slut     13 019   10 543   13 019   10 543 

 
 
 
 
 
 
 


