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Aktiviteterna inom Autotech under 2017 var mycket omfattande i
både Sverige och internationellt. Flera ambitiösa projekt har startats
hos våra kunder och de kommer fortgå under flera år.
I tider med stor teknisk förändring sker alltid påfrestningar då
organisationer stöps om och kapacitetsutnyttjandet förändras. I stort
är detta positivt för Diadrom som har förmågan att anpassa sig med
sin agila organisation.
mjukvaruverifikation för nästa generations
fordon (Diadrom Dolphin). Två av licenserna
var till kunder utanför Sverige.

VD har ordet
År 2017 var ett bra år för Diadrom, där vi om
och om igen visade vår förmåga att kombinera
expertis med leveransförmåga i krävande
och nydanande projekt. Hos våra befintliga
kunder pågår flera projekt att utveckla
diagnostiksystem för nästa generations fordon
och vi är väl positionerade i detta arbete.
Internationellt tog vi nya projekt för krävande
OEM:er och tier-one-underleverantörer inom
fordonsindustrin.

År 2017 växte vi på alla plan; i omsättning,
i resultat och i antal anställda. Vår förmåga
att leverera projekt och produkter inom
Autotech har aldrig varit bättre. Det känns
bra med tanke på att området blivit allt mer
centralt. En andra våg av digitalisering och
elektrifiering löper genom hela samhället, och
ingen annanstans är det lika tydligt som inom
automotive; drivlinan elektrifieras, graderna av
aktiv förarassistans ökar och tjänsteinnehållen
utvecklas. Avancerade inbyggda datorer (av
typen NVIDA Xavier) för att möjliggöra allt
mer autonoma köregenskaper förväntas öka
med hela 50 gånger till och med år 2025 (JP
Morgan). Med allt mer avancerad hårdvara

Vi är mycket stolta över att ha varit del av
centrala utvecklingsprojekt kopplat till Lynk
& Co modell 01, som under slutet av 2017
blev världens snabbast säljande bil. Under
året sålde vi dessutom flera produktlicenser
av vår egen lösning för system- och
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följer förstås behovet av mer och bättre
mjukvara och mitt i den processen finns
Diadrom med expertkompetens, växande
kundreferenser och med egna produkter.
Under året genomfördes en lyckad
ägarspridning av Diadromaktien, vilket
resulterade i ett ökat intresse för bolaget
och en ökad likviditet i handeln av
bolagets aktie. Vi genomgick en ISO9001revision med feedbacken att Diadroms
tillämpning var på toppnivå. Vi fortsatte
att utveckla våra produkter och att ta alla
kostnader för produktutveckling direkt över
resultaträkningen. Vi kunde trots det stoltsera
med starka marginaler. Vår finansiella ställning
är också mycket god. Jag tycker därför inte
att det är en överdrift att säga att vi står väl
rustade för framtiden. Det gäller inte minst
med tanke på det team Diadrom har. Mina
fantastiska medarbetare överträffade återigen
högt ställda förväntningar 2017 och jag är
väldigt stolt över vad vi åstadkom tillsammans
under det gångna året!
När jag blickar in i 2018 ser jag utmaningar
av samma karaktär som för det gångna året,
dvs. fler krävande projekt, innovativa koncept,
nya kunder, fler exportaffärer och större
uppmärksamhet kring Diadroms kärnområde –
Diagnostik av Autotech. Med det starka team
vi har idag ser jag med stor tillförsikt fram mot
dessa utmaningar!
Göteborg 1 mars 2018
Henrik Fagrell, VD
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DIADROM OCH
TRENDSPANING
Diadrom befinner sig i gränssnittet
av två mycket kraftfulla trender
1. Komplexa produkter

2. Internet of Things

Allt fler saker får allt mer inbyggd datakraft i form
av inbyggda datorer och datorstyrda sensorer,
som kopplas samman i allt mer avancerade lokala
nätverk.

Allt oftare kopplas saker med inbyggd datakraft upp
mot varandra och mot Internet (detta brukar ofta
kallas för Internet-of-Things, eller endast ”IoT”).
På så vis blir de kommunicerbara 24/7 och skapar
förutsättningar för helt nya tjänster. Den här
utvecklingen ökar i sin tur behovet av lokal datakraft i
den aktuella produkten.

En bil av idag kan till exempel ha över 100
inbyggda datorer och över 1 gigabyte mjukvara.
Grundläggande är dessutom de strikta kraven
på kvalitet, miljö, enhetspris, bandbredd och
produktlivslängd.

Dessa två trender skapar accelerationseffekter inom
en mängd områden och utgör tillsammans källan till
den enorma potential som finns inom Autotech.

Diadroms affärside 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 är ett mjukvarubolag som erbjuder tjänster
och egna produkter inom diagnostik av Autotech.
Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad
elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn.

Diadroms fokus inom #Autotech kan
delas in i två kategorier
1.

2. Advanced Driver Assistance

LCMS är idag ett område med två decennier på
nacken men som en följd av potentialen i att koppla
upp saker mot Internet och mot varandra (”IoT”) har
utvecklingen accelererat de senaste åren.

ADAS är ett område som fullkomligen har exploderat
de senaste åren. Från att inledningsvis handla om
passivt förarstöd isolerat till enstaka funktioner
(t.ex. ABS-bromsar) handlar ADAS idag om djupt
integrerade och aktiva system som hela tiden
bevakar centrala funktioner och parametrar för
att förenkla och varna eller t.o.m. ta över fordonet
från föraren (t.ex. aktiv bromsfunktion). Euro NCAP
(2025 Roadmap) betonar att mer avancerade ADAS
funktioner kommer vara deras fokus och förbättra
säkerheten för alla trafikanter.

Life Cycle Management
Systems (LCMS)

Det kommer inte minst av att allt fler typer av
produkter blir aktuella att diagnostisera, bevaka och
förbättra genom datakommunikation och mjukvara.
Kombinationen av allt fler produkter med allt mer
avancerade inbyggda system med allt större
möjligheter att kommunicera med omgivningen har
skapat en mycket komplex och krävande miljö.
Samtidigt ryms här mängder av effektivitetsvinster,
kvalitetsförbättringar, och skapande av nya innovativa
tjänster och affärsmodeller.

Systems (ADAS)

Utvecklingen är fortfarande i sin absoluta linda och
det finns väldigt mycket kvar att göra i resan mot
det helt autonoma fordonet. Och precis som för
LCMS kan man räkna med att mycket av det som nu
utvecklas inom fordonssektorn kommer att kunna
återanvändas och anpassas för andra sektorer i ett
senare skede.
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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 som 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 man inte skapar sig en egen plattform
och 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 en
agil utvecklingsmetod i kombination med effektiv
leverantörssamverkan.
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DIADROM
OCH
R&D
Diadroms erbjudande mot R&D är riktat mot
utveckling och verifiering av inbyggd mjukvara och
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 eller växellåda. De inbyggda
datorerna kommunicerar med varandra och med
centralenheter genom olika nätverk.

Denna typ av säkerhetskritiska system för ADAS
kräver en omfattande och rigid verifiering och
certifieringar.
Den växande tekniska komplexiteten får även stor
betydelse i fabrikerna då de måste säkerställa en
effektiv produktion och rätt kundkvalitet.

Diadrom arbetar i regel med vad vi kallar ”base tech”.
Base tech omfattar grundläggande funktioner för
diagnostik.
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 2017 genomförde flera projekt inom
infotainment, kameror och passiv säkerhet.
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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 uppkopplade skapas en palett av nya
affärsmöjligheter för eftermarknadsbearbetning;
allt från rena effektiviseringsvinster till en rad nya
tjänster.

Diagnossystem som är uppkopplade mot
produkterna genom lokala nätverk är fortfarande
i majoritet. Inom detta område är Diadrom
en betydande leverantör för alla svenska
fordonstillverkare av rang.

Konceptutveckling pågår för fullt då det är hård
konkurrens om att fånga kundens intresse. Ett
typiskt koncept som vunnit allt större framgång är
”enkelhet att äga”. Lynk & Co har visat långtgående
ambitioner inom just detta område.

Utöver denna affär som oftast är på konsultbasis har
Diadrom skapat en egen produktsvit vid namn Diag
Studio.
Syftet med Diag Studio är att återanvända vår
kunskap på ett kostnadseffektivt sätt, gärna för nya
kunder utanför 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
DOLPHIN
Diadrom Dolphin - det
intelligenta verktyget för
helt automatiserad testning
och verifiering av inbyggd
mjukvara
En av dagens viktigaste utmaningar inom mjukvaruoch produktutveckling är förkortningen av ledtider.
Ett sätt att bidra till att öka utvecklingshastighet är
att genomföra en agile process där utveckling och
verifikation kan genomföras parallellt under projektets
gång. Testautomatisering mot kravspecifikationer och
rapportering från leverantörer till kunder (OEM) bidrar
till att projektarbetet fortskrider i rätt riktning utan
onödiga stopp och kvalitetsbrister.
Diadrom Dolphin är specifikt framtaget för att vara ett
flexibelt verktyg för att hantera test och verifiering på
system- och enhetsnivå. Det kan hantera de flesta
diagnostisk- och maskinvaruprotokoll som används
för att hantera kontrollenhetens signal och diagnos
data. Diadrom Dolphin har varit, och kommer vara, en
viktig komponent i Diadroms leveranser av inbyggd
mjukvara till olika styrenheter.
Kundreferenser: CEVT, LG Electronics, LG Innotek.
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Treårsöversikt och nyckeltal
(Belopp i kkr om inget annat anges)
Treårsöversikt koncernen

2017

2016

2015

61 572

46 563

45 947

Rörelseresultat

9 484

7 065

5 174

Resultat efter finansnetto

9 488

7 076

5 197

Betald skatt

-2 199

-1 616

-1 217

Nettoresultat

7 289

5 460

3 980

671

397

312

21 780

15 591

17 188

4 872

7 442

7 818

Eget kapital

16 858

15 031

14 668

Korta rörelseskulder

10 465

8 399

10 650

Balansomslutning

27 323

23 430

25 318

1,57

1,66

1,59

16 858

15 031

14 668

62

64

58

16 858

15 031

14 668

Rörelsemarginal (%)

15

15

11

Avkastning på eget kapital (%)

46

37

24

54

46

47

varav män

37

33

33

varav kvinnor

17

13

14

Resultaträkningar
Nettoomsättning

Balansräkningar
Anläggningstillgångar
Fordringar
Likvida medel

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

Övriga nyckeltal
Antalet anställda vid årets slut

Definitioner nyckeltal
Kassalikviditet			
Justerat eget kapital		
Soliditet 		
Sysselsatt kapital
Rörelsemarginal 		
Avkastning på eget kapital

=
=
=
=
=

Omsättningstillgångar / Korta skulder inkl. föreslagen utdelning
Eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver
Eget Kapital / Balansomslutning
Balansomslutning – icke räntebärande krediter
Rörelseresultat /Nettoomsättning
Resultat efter skatt/Genomsnittligt EK
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Aktiekapital och ägarstruktur
Aktiekapitalet i Diadrom Holding AB uppgår idag till 1
820 410 kronor fördelat på 7 281 640 aktier.
Aktien är listad på Nasdaq First North. Samtliga
aktier har lika rätt i bolagets tillgångar och vinst, och
berättigar till en röst vardera.
Partner Fondkommission AB är bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North. Akties kvotvärde
uppgår till 0,25 kronor. Bolaget är avstämningsbolag
och dess aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB,
som för bolagets aktiebok.
Aktieägare

Antalet aktieägare med innehav av mer än 500 aktier
uppgick per 2017-12-31 till 531 st enligt följande:

Aktieinnehav 2017-12-31

Andel av kapital och röster

1 656 872

22,75%

Henrik Kristensen

502 410

6,90%

Henrik Fagrell

409 933

5,63%

Per Dahlberg

374 227

5,14%

Christer Holmer

170 000

2,33%

Tommy Westerberg

110 509

1,55%

Lynx Investment AS

92 133

1,27%

Fredric Eliasson

91 358

1,25%

Övriga

3 874 198

53,21%

Summa

7 281 640

100,00%

AB Apprecia

						

Data per aktie
2017

2016

2015

Vinst per aktie

1,00 kr

0,75 kr

0,55 kr

Eget kapital per aktie

2,32 kr

2,06 kr

2,01 kr

Aktiekurs vid periodens slut

17,45 kr

12,50 kr

11,00 kr

Utdelning per aktie (vid påföljande stämma)

0,90 kr

0,75 kr

0,70 kr

P/E - (Aktiekurs/Vinst per aktie)

17,43

16,67

20,26

P/S - (Aktiekurs/Omsättning per aktie)

2,06

1,95

1,74

127 065

91 021

80 098

Börsvärde (kkr)
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Styrelse, revisor och ledande befattningshavare
STYRELSE

LEDNING

Fredrik Ljungberg, f 1970, styrelseordförande.
Utbildning: Fil Dr och docent informatik, professor
tillämpad IT. VD för RTI Group AB. Aktieinnehav:
1 656 872 aktier gemensamt ägt med Frederik
Kämmerer genom bolag. Andra styrelseuppdrag:
styrelseledamot i AB Apprecia, Apprecia
Foucault AB, RTI Group AB, Quality Assurance
Instruments International AB samt Nordiska
Värdepappersregistret AB (publ).

DIADROM HOLDING AB
• Henrik Fagrell, f 1972, VD. Fil Dr Informatik
Aktieinnehav: 409 933 aktier.
• Håkan Andreasson, f 1952, Ekonomichef.
Aktieinnehav: 11 000 aktier.
DIADROM INFORMATICS AB
• Henrik Fagrell, f 1972, VD. Fil Dr Informatik.
DIADROM KONSULT AB
• Henrik Fagrell, f 1972, Fil Dr Informatik.

Fredric Eliasson, f 1968, styrelseledamot. Utbildning:
Fil Kand Systemvetenskap. VP Sales & Business
Development RTI Group AB. Aktieinnehav inklusive
närstående: 91 358 aktier. Andra styrelseuppdrag:

DIADROM SYSTEMS AB
• Henrik Fagrell, f 1972, VD. Fil Dr Informatik

styrelseledamot i rt-labs AB, Quality Assurance
Instruments International AB, RTI Group AB

• Carl Johan Andersson, f 1975, Gruppchef,
Civilingenjör Elektroteknik, Aktieinnehav: 0 aktier.
• Viktor Eliasson, f 1985, Försäljningschef,
Företagsekonom, Aktieinnehav: 5 982 aktier
• Anna Hellring, f 1977, Gruppchef, Civilingenjör
Datateknik, Aktieinnehav: 0 aktier.
• Teresia Persson, f 1980, Gruppchef, Civilingenjör
Teknisk Fysik, Aktieinnehav: 0 aktier.
• Kent Tarrach, f 1970, Gruppchef, Civilingenjör
Datateknik, Aktieinnehav: 0 aktier.

Henrik Kristensen, f 1967, styrelseledamot.
Utbildning: Ek Dr i Företagsekonomi och Fil Dr i
Psykologi. VD Nordiska Värdepappersregistret
AB (publ). Aktieinnehav: 502 410 aktier. Andra
styrelseuppdrag: styrelseledamot i Nordiska
Värdepappersregistret AB (publ).
Frederik Kämmerer, f 1968, styrelseledamot.
Utbildning: Fil Lic informatik, Ekon Mag. Aktieinnehav
1 656 872 aktier gemensamt ägt med Fredrik
Ljungberg genom bolag. Andra styrelseuppdrag:
styrelseordförande i AB Apprecia, Apprecia Foucault
AB, Envirochem IEC AB, Envirostripp Chemicals AB,
Nordiska Värdepappersregistret AB (publ), RTI Group
AB, Quality Assurance Instruments International.

REVISOR
PricewaterhouseCoopers AB med Johan Palmgren,
Göteborg som huvudansvarig.

DIADROM
HOLDING AB

DIADROM
INFORMATICS AB

DIADROM
SYSTEMS AB
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DIADROM
KONSULT AB

Förvaltningsberättelse
Styrelse och verkställande direktören för
Diadrom Holding AB (publ) får härmed avge
verksamhetsberättelse för perioden 1 januari till 31
december 2017.
DIADROMS VERKSAMHET
Diadrom, med säte i Göteborg, erbjuder nischade
konsulttjänster och mjukvarulösningar av diagnostik
– Autotech. Diadroms konsulttjänster, affärsutveckling
och teknisk utveckling, består av en kombination av
tekniskt djup och kunskap om affären och domänen.
Den kombinationen, inom ramen för det välnischade
affärsområdet, har gjort Diadrom unikt och skapat
strategiska konkurrensfördelar.
Diadrom betyder en komplett pendelrörelse. Det
symboliserar vår helhetssyn och vår förmåga att alltid
slutföra projekt inom satta ramar, att arbeta hela
vägen från krav till driftsatt system.
Affärer inom strategiska områden för nya kunder på
både gamla och nya marknader
Under året har våra uppdrag liksom tidigare varit
mycket koncentrerade till fordonsindustrin. Dock
har antalet olika kunder i segmentet kraftigt ökat
under året varför vår exponering mot enskilda kunder
minskat.
RESULTAT OCH STÄLLNING
2017 års nettoomsättning för koncernen uppgick
till 61,6 (46,6 ) miljoner kronor. Under året har
underkonsulter använts till ett värde om 10,4 (5,6)
miljoner kronor. Resultateffekten av detta är ringa. Vår
bedömning är att användandet av underkonsulter
under 2018 kommer att vara på en något lägre nivå än
2017.
Koncernens rörelseresultat uppgick 2017 till 9,5 (7,1)
miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick 2017 till
7,3 (5,5) miljoner kronor.

förra året. Flera av våra kunder genomför nu stora
teknikdrivna investeringar, som normalt löper över
många år. Det är positivt. Mot detta står en hög grad
av geopolitisk oro och en global ekonomi som visar
många svaghetstecken. Vad som än händer kommer
vi som tidigare att agera snabbt och fortsätta rida på
de långsiktiga trenderna – länge.
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Moderbolaget och koncernen är inte i någon
betydelsefull utsträckning beroende av några andra
valutor än svenska kronor.
Diadroms kundbas är i fortsatt hög utsträckning inom
Autotech. Då antalet olika kunder inom Autotech,
med delvis olika karaktär, kraftigt ökat under senaste
åren ser vi för tillfället inget behov av att prioritera
affärer utanför Autotech.
Liksom de flesta mindre bolag är Diadroms
framgångar bl.a beroende av vissa nyckelpersoner
inom koncernen. Skulle dessa välja att sluta kan det
på kort sikt ha en negativ inverkan på verksamheten
och dess utveckling. Vi arbetar dock systematiskt på
flera olika sätt för att motverka detta bl a genom att
skapa delaktighet i företaget, men även att genom
vårt ledningssystem skapa rutiner, dokumentera
erfarenheter och sprida kunskap för att minska
potentiella effekter.
ÖVRIGT
Antalet anställda i Diadrom Holding AB (publ) var
vid periodens utgång 3 (3) personer. Medelantalet
anställda var under räkenskapsåret 3 (3) personer.
Antalet anställda i koncernen var vid periodens
utgång 54 (46) personer, och medelantalet anställda
var under räkenskapsåret 51 (45) personer.
Diadroms aktie är listad på Nasdaq First North.
Partner Fondkommission AB är bolagets Certified
Adviser.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Den långsiktiga utvecklingen inom våra affärsområden bedömer vi som god. Vi förväntar oss att
efterfrågan inom diagnostikområdet kommer att
fortsätta att växa under lång tid. Vi ser i skrivande
stund en stabilare efterfrågan än vid samma tidpunkt
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Styrelsens förslag till vinstdisposition
Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat			
Årets resultat				
Kronor 				

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA
UTDELNINGEN
Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar
bolagets soliditet till 90 procent och koncernens
soliditet till 50 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.

7 678 162
7 288 774
14 966 936

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att:
till aktieägarna utdelas 0,90 kronor per aktie,
totalt				
6 553 476
i ny räkning överförs		
8 413 460
Kronor				
14 966 936

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).

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
KONCERNEN

Aktiekapital

Annat eget kapital

Summa

1 820

12 848

14 668

-5 097

-5 097

5 460

5 460

13 211

15 031

-5 462

-5 462

7 289

7 289

1 820

15 038

16 858

Aktiekapital

Fritt eget kapital

Summa

1 820

12 778

14 598

-5 097

-5 097

5 460

5 460

13 140

14 960

-5 462

-5 462

7 289

7 289

14 967

16 787

Belopp vid 2016 års ingång

Utdelning
Årets resultat
Belopp vid 2017 års ingång

1 820

Utdelning
Årets resultat
Belopp vid 2017 års utgång

MODERBOLAGET
Belopp vid 2016 års ingång
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid 2017 års ingång

1 820

Utdelning
Årets resultat
Belopp vid 2017 års utgång

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

2017

2016

2017

2016

Not

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

1,2

61 572

46 563

5 013

4 650

61 572

46 563

5 013

4 650

6

-14 518

-8 720

-3 171

-2 243

3,4,5

-37 275

-30 577

- 2 317

- 2 416

9

-295

-201

-37

-34

-52 088

-39 498

-5 525

-4 693

9 484

7 065

-512

-43

Ränteintäkter

4

11

-

3

Räntekostnader

-

-

-

-

4

11

-

3

9 488

7 076

-512

-40

-

-

9 872

7 041

9 488

7 076

9 360

7 001

-2 199

-1 616

-2 071

-1 542

7 289

5 460

7 289

5 459

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella
investeringar

Resultat efter finansiella
poster

Bokslutsdispositioner

7

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

8
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Balansräkningar

TILLGÅNGAR

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Not

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

9

671

397

148

39

671

397

148

39

-

-

1 800

1 800

-

-

1 800

1 800

20 548

13 727

0

0

Fordringar hos koncernföretag

-

-

14 790

10 665

Skattefordringar

-

880

-

819

Övriga fordringar

7

6

2

0

1 225

978

467

593

21 780

15 591

15 259

12 078

4 872

7 442

776

1 977

27 323

23 430

17 983

15 894

Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella
anläggningstillgångar

Finansiella
anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

10

Summa finansiella
anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

11

18

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

1 820

1 820

15 0138

13 211

16 858

15 031

1 820

1 820

Fria reserver/Balanserad vinst

7 678

7 680

Årets resultat

7 289

5 460

Summa fritt eget kapital

14 967

13 140

Summa eget kapital

16 787

14 960

Not
Eget kapital

Eget kapital - Koncern
Aktiekapital
Annat eget kapital inkl årets
resultat
Summa eget kapital

Eget kapital - Moderbolag
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

2 983

2 421

342

308

288

-

265

-

1 675

1 695

96

161

5 519

4 283

493

465

Summa kortfristiga skulder

10 465

8 399

1 196

934

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

27 323

23 430

17 983

15 894

Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12
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Kassaflödesanalys
Koncernen
2017-01-01

Koncernen
2016-01-01

2017-12-31

2016-12-31

9 484

7 065

295

201

Erhållen ränta mm

4

11

Erlagd ränta

-

-

- 1 031

- 1 964

8 752

5 313

-6 821

2 062

-248

-117

Minskning(-) / ökning(+) av leverantörsskulder

562

369

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

1 216

-2 620

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 461

5 007

Förvärv av inventarier

-569

-286

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-569

-286

Utbetald utdelning

- 5 462

- 5 097

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

- 5 462

- 5 097

Förändring av likvida medel

-2 570

-376

Likvida medel vid årets början

7 442

7 818

Likvida medel vid årets slut

4 872

7 442

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar avseende avskrivningar

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+) / ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+) / ökning(-) av fordringar

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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Bokslutskommentarer
ALLMÄNT
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning
har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

UTLÄNDSKA VALUTOR
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats
till balansdagens kurs och orealiserade kursvinster
och kursförluster ingår i resultatet. Förskott från
kunder upptas till de kurser som rådde när respektive
förskott erhölls, eftersom återbetalningsskyldighet
inte förutses inträffa. Kursvinster (förluster) på
rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas
som övriga rörelseintäkter (rörelsekostnader).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år.
KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar Diadrom Holding AB
(publ) (”Moderbolaget”) med samtliga dotterföretag i
Sverige och utlandet.
Koncernens bokslut är upprättat enligt
förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens
egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden,
elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital
ingår härigenom endast den del av dotterbolagens
egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Förvärvad goodwill aktiveras och skrivs av enligt
plan som huvudprincip. Den ekonomiska livslängden
på återstående goodwill värderas vid varje
bokslutstillfälle och eventuellt nedskrivningsbehov
resultatförs.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar, bestående
företrädelsevis av inventarier och administrativa
datorer, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade avskrivningar.

Internvinster och mellanhavanden inom koncernen
elimineras i koncernredovisningen.

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN
Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars
anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska
livslängder. Ekonomiska livslängder för datorer är 3 år
och för inventarier 5 år.

I Moderbolagets bokslut redovisas andelar i
dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuella nedskrivningar.
INTÄKTSREDOVISNING
Fakturerad försäljning omfattar främst försäljning
av konsulttimmar på löpande räkning. För
fastprisuppdrag tillämpas successiv vinstavräkning
i förhållande till uppdragets färdigställandegrad,
utifrån antal nedlagda timmar.

FORSKNINGS- OCH
UTVECKLINGSKOSTNADER
Kostnader för forskning och utveckling belastar
rörelseresultatet löpande.
INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som
ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år
samt justeringar av tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas
från skatteverket.

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal
(operationell leasing). Leasingavgiften kostnadsförs
linjärt över leasingperioden.
FORDRINGAR
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar,
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas
till det belopp, som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas
i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
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Noter
Not 1.

Nettoomsättningens fördelning			

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

2 090

-

-

-

59 362

46 181

5 013

4 650

120

382

-

-

61 572

46 563

5 013

4 650

Kina
Sverige
Sydkorea
Totalt

Not 2.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag					

Av moderbolagets totala nettoomsättning 2017 avser 4 973 kkr (4 650 kkr) försäljning till andra bolag
inom Diadromkoncernen samt av de totala inköpen utgör 0 kkr (0 kkr) inköp från andra koncernbolag.

Not 3.

Medelantalet anställda
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Kvinnor

16

12

1

1

Män

35

33

2

2

Totalt

51

45

3

3

Not 4		

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

		

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

4 547

4 414

-

-

-

-

Löner och ersättningar till övriga anställda

20 041

16 164

51

333

Summa löner och ersättningar

24 588

20 578

1 307

1 531

710

707

312

309

Pensionskostnader till övriga anställda

1 503

1 156

21

21

Övriga sociala kostnader

8 550

7 185

526

581

35 551

29 626

2 166

2 442

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

1 256

1 198

Styrelsen i moderbolaget består av fyra ledamöter. Inga styrelsearvoden har utgått. Lön till VD har utgått med
637 kkr (606 kkr). Lön och ersättningar till övriga ledande befattningshavare i koncernen har utgått med 3 910 kkr
(3 808 kkr). Gruppen övriga ledande befattningshavare i koncernen består av 6 (6) personer.
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Not 5.		

Könsfördelning i företagsledningen

			

Styrelse

2017

2016

Män

100%

100%

Män

78%

78%

Kvinnor

22%

22%

Ledning

Not 6.

Upplysning om revisorns arvode

Arvode och kostnadsersättning

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

162

165

162

165

-

7

-

7

162

172

162

172

PwC
Revisionsuppdrag
Övrig rådgivning
Summa

Not 7.

Bokslutsdispositioner
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Erhållna koncernbidrag

-

-

9 872

7 041

Summa

-

-

9 872

7 041

Not 8.

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande
skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader
Redovisad skattekostnad

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

- 2 199

- 1 616

-2 071

-1 542

9 488

7 076

9 360

7 002

-2 087

-1 556

-2 059

-1 540

-112

-60

-12

-2

-2 199

-1 616

-2 071

-1 542

Årsredovisning 2017
23

Noter (forts.)
Not 9.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

1 510

1 224

379

379

569

286

146

-

-302

-

-62

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 777

1 510

463

379

Ingående avskrivningar

-1 113

-912

-340

-306

-295

-201

-37

-34

302

-

62

-

-1 106

-1 113

-315

-340

671

397

148

39

Moderbolaget

Moderbolaget

Aktier och andelar i dotterbolag

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde

1 800

5 250

Investeringar under året

-

-

Likviderat dotterbolag

-

-3 450

1 800

5 250

Ingående nedskrivning

-

-2 257

Likviderat dotterbolag

-

+2 257

Utgående nedskrivning

0

0

Utgående bokfört värde

1 800

1 800

Diadrom
Systems AB

Diadrom
Informatics 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

1 700

50

50

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utrangeringar

Årets avskrivningar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 10.

Aktier i dotterbolag

Utgående anskaffningsvärde

Aktier och andelar i dotterbolag
Organisationsnummer
Säte
Antal aktier
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Not 11.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Förutbetalda kostnader

662

814

467

593

Upplupna konsultintäkter

563

164

-

-

1 225

978

467

593

Summa

Not 12.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

3 809

3 160

334

300

Sociala avgifter

773

630

43

37

Övriga interimsposter

409

243

116

128

Förutbetalda kundintäkter

528

250

-

-

5 519

4 283

493

465

Semesterlöneskuld inkl. sociala
avgifter

Summa

NOT 13.

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat

7 678 162

Årets resultat

7 288 774

Kronor

14 966 936

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
till aktieägarna utdelas 0,90 kronor per aktie, totalt

6 553 476

i ny räkning överförs

8 413 460

Kronor

14 966 936
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Noter (forts.)
NOT 14.

Ställda panter och eventualförpliktelser
2017-12-31

2016-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Resultat- och balansräkningar kommer föreläggas årsstämman 2018-03-15 för fastställelse.
Göteborg 2018-03-01

Fredrik Ljungberg		
Styrelseordförande		

Fredric Eliasson 			

Frederik Kämmerer			

Henrik Fagrell, VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2018-03-02
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor

26

Henrik Kristensen

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Diadrom Holding AB (publ), org.nr 556676-4857

Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Diadrom Holding AB
(publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 1-3 och 15-26 i
detta dokument.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets
och koncernens finansiella ställning per den
31 december 2017 och av dessas finansiella
resultat och koncernens kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ än att göra något av detta.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, och 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
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information
än årsredovisningen, koncernredovisningen och
återfinns på sidorna 4-14. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna
andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen och koncernredovisningen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar
för revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen finns på Revisorsnämndens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
revisorsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Diadrom Holding AB (publ) för år
2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar
för revisionen av förvaltningen finns på
Revisorsnämndens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/revisorsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.

Göteborg den 2 mars 2018
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens ekonomiska situation, och
att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören
ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
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