
OFULLBORDAD CGR-EXAMEN 5.9.2020 

DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER 
(7 timmar) 100 poäng 

Lös följande uppgifter (1–2) utifrån gällande författningar, god revisionssed och god bokföringssed. 
Du kan svara på uppgifterna enligt det uppdaterade verket Kansainväliset tilintarkastusalan 
standardit 2018, som ges ut av Finlands Revisorer rf. I svaren kan revisorsrapporterna upprättas 
enligt de modeller som ingår i det uppdaterade verket Tilintarkastajan raportointi 2019, som ges ut 
av Finlands Revisorer rf. 

I uppgiftslösningen är det inte av betydelse att de företag, personer och identifikationsuppgifter vilka 
nämns i uppgiften är fiktiva. Delar av IFRS-bokslutsuppgifter av existerande börsnoterade bolag har 
använts till grund för uppgiften. Bakgrundsuppgifter, fel och brister har lagts till i uppgiften, men 
dessa har inte något att göra med företagen i fråga eller deras bokslutsuppgifter. Förvaltnings- och 
bokföringshandlingar som inte lagts fram i samband med uppgifterna eller bilagor som nämns i 
uppgifterna men inte lagts fram är inte av betydelse för uppgiftslösningen. I uppgiftslösningen är det 
inte av betydelse att avrundade bokslutsuppgifter anges i vissa punkter. I uppgiftslösningen är det 
inte av betydelse på vilka veckodagar datumen inträffar. 

Vissa delar som nämns separat i uppgiften har avlägsnats från uppgiften. De avlägsnade delarna 
påverkar inte uppgiftslösningen. Vid bedömningen ges inte poäng för omständigheter som hänför 
sig till teknisk addition i anknytning till resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen 
(eller finansieringsanalysen), kalkylen över ändringar i eget kapital, noterna eller tabellerna i 
uppgifterna. När du svarar kan du lita på att det som lagts fram i bakgrundsuppgifterna för uppgiften 
(s. 2) stämmer. 

I uppgiften har moderföretagets resultaträkning, balansräkning och noter i viss utsträckning 
presenterats i kortare form än vad som krävs enligt minimikraven i bokföringsförordningen. Vid 
bedömningen ges ingen poäng för omständigheter som gäller omfattningen på presentationen av 
moderföretagets resultaträkning, balansräkning och noter. Det är möjligt att få plus- och minuspoäng 
i bedömningen av svaren. Grammatik- och stavfel och dispositionsfel i de rapporter som krävs i 
uppgifterna kan leda till minuspoäng. Det är förbjudet att direkt kopiera lagparagrafer, IFRS-
standarder och andra bestämmelser. 

I uppgifterna avses med bokslut enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) ett bokslut 
som upprättats enligt internationella bokslutsstandarder i enlighet med kapitel 7 a i bokföringslagen. 
Med bokslut enligt FAS (Finnish Accounting Standards) avses ett enligt den i Finland gällande 
bokföringslagen upprättat annat bokslut än de i lagens 7 a kapitel avsedda boksluten som upprättas 
enligt internationella bokslutsstandarder.  

Använd de svarsbotten som finns på datorns skrivbord (desktop) i mappen ”KHT 2-osa” när du 
besvarar uppgifterna. Spara uppgifterna genom att använda din identifikationsnummer och 
uppgiftens rubrik i det namn som du sparar. Till exempel en examinand vars identifikationsnummer 
är 123456 sparar sitt svar enligt följande: 

123456 Uppgift 1 
123456 Uppgift 2 osv. 

Uppgiftsduplikatet behöver inte returneras. 
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Bakgrundsuppgifter 

Diagomega Abp har sedan 1998 varit ett offentligt noterat aktiebolag på NASDAQ OMX Helsinki. 
Diagomega Abp:s och dess dotterföretags räkenskapsperiod är 1.7–30.6. I uppgiften avses med 
”Diagomega-koncernen” och ”Diagomega” den koncern som moderföretaget Diagomega Abp och 
dess dotterföretag bildar. Med ”Diagomega Abp” avses moderföretaget.  

Koncernens bokslut har upprättats med tillämpande av IFRS-standarderna. Moderföretagets 
bokslut har upprättats med iakttagande av de finländska bokslutsbestämmelserna (FAS).  

CGR Niilo Näppärä från revisionssammanslutningen Tilintarkastus ABC Ab (Revisorsgatan 12 A, 
00100 HELSINGFORS) har sedan 1.7.2016 varit huvudansvarig revisor för Diagomega Abp. Till 
CGR Niilo Näppäräs revisorsteam hör även Tiina Täsmäyttäjä och Risto Raportti. Täsmäyttäjä 
och Raportti har upprättat en sammanfattning av sina observationer under revisionsarbetet.  

Ansvaret för revisionen av de utländska dotterbolagen bärs i huvudsak av revisorerna i 
Tilintarkastus ABC Ab:s lokala samarbetsföretag, som rapporterar sina observationer till CGR 
Niilo Näppärä. CGR Niilo Näppärä ansvarar för koordineringen av revisionen och för styrningen 
av revisionsarbetet. Din uppgift är att upprätta ett förslag till revisionsberättelse för CGR Niilo 
Näppärä utifrån det bokslut som du granskat, revisorernas sammanfattning och annat material 
som är tillgängligt vid revisionen.  

För att förenkla bedömningen ska följande väsentlighetsgränser användas när du löser 
uppgiften: koncernbokslutet 700 000 euro och moderbolagets bokslut 400 000 euro. Om 
ett enskilt fel i uppgiften överstiger väsentlighetsgränsen, ska det redovisas i 
revisionsberättelsen (uppgift 2). Gränsen för de fel som ska rapporteras är 5 procent av 
väsentlighetsgränsen, dvs. 35 000 euro i koncernbokslutet och 20 000 euro i 
moderbolagets bokslut. De fel som bör rapporteras ska rapporteras till ledningen (uppgift 
1), men enskilt inverkar de inte på revisionsberättelsen.  

Uppgift 1 (80 poäng) 

Vilka fel och/eller brister finns det i Diagomega Abp:s verksamhetsberättelse, bokföring, bokslut, 
koncernbokslut och/eller förvaltning? Uppge penningbeloppet och arten av eventuella fel och/eller 
briser och ge detaljerade motiveringar till dina slutsatser. Redogör också för på vilket sätt felen 
och/eller bristerna kan korrigeras.  

Ta i ditt svar ställning till på vilket sätt varje fel eller brist som du observerat skulle inverka på 
revisorns rapportering, såvida felet eller bristen inte korrigeras. Upprätta ditt svar i form av 
arbetspapper enligt följande modell, så att det av arbetspappren framgår vilken omständighet som 
granskats, granskningsobservationen och en motiverad bedömning av den samt 
korrigeringsförfarandet för felet och/eller bristen. Om det är fråga om ett bokföringsmässigt 
fel, redogör för korrigeringsförfarandet även i formen Debet konto Kredit konto. Redogör 
också för huruvida observationen ska tas upp i revisorns rapportering, huruvida det är fråga om 
ett ärende som ska tas upp i revisionsberättelsen enligt 3 kap. 5 § i revisionslagen, eller om det 
är ett ärende som ska ingå i revisorns övriga rapportering, såvida felet eller bristen inte korrigeras. 
Ge i ditt svar även ett sammandrag av felen.  

Använd svarsunderlaget för uppgift 1 då du besvarar uppgiften. 
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SVARSMODELL 

Revision av Diagomega Abp, räkenskapsperiod 1.7.2019–30.6.2020 
Datum: 5.9.2020  
Identifikationsnummer: 123456  

Granskad omständighet Granskningsobservation, 
motiverad bedömning och 
korrigeringsförfarande  

Inverkan på rapporteringen 
(Uppge vad, var och hur detta 
rapporteras, om felaktigheten 
eller bristen inte korrigeras)  

Svarsexempel 

1. Verksamhetsberättelse

Svarsexempel  
I verksamhetsberättelsen har det 
inte i enlighet med ABL 8:7.1 
redogjorts för att företaget har 
blivit koncernens moderbolag 
under räkenskapsperioden.  
Korrigeringsförfarande:  
Verksamhetsberättelsen ska 
korrigeras så att den uppgift som 
förutsätts enligt aktiebolagslagen 
läggs till.  

Svarsexempel  
Om felet inte korrigeras, ska 
saken rapporteras skriftligt till 
styrelsen.  

Uppgift 2 (20 poäng) 

Upprätta ett förslag till revisionsberättelse daterad 5.9.2020 för Diagomega Abps:s revisor att 
underteckna under förutsättning att företagets bokföring, förvaltning och bokslutshandlingar inte 
ändras till någon del. 

Förslaget till revisionsberättelse ska ha en synlig rubrik ”För revisionen särskilt 
betydelsefulla områden”. I svaret behöver du inte fastställa eller beskriva de för revisionen 
särskilt betydelsefulla områdena. 

Använd svarsunderlaget för uppgift 2 då du besvarar uppgiften. 

Bilaga 1 Diagomega Abp:s bokslut och verksamhetsberättelse 1.7.2019–30.6.2020 
Bilaga 2 Protokoll från styrelsemötet 4/2019–2020 15.10.2019 

Protokoll från styrelsemötet 7/2019–2020 15.1.2020 
Protokoll från styrelsemötet 10/2019–2020 20.4.2020 
Protokoll från styrelsemötet 11/2019–2020 13.5.2020 
Protokoll från styrelsemötet 12/2019–2020 22.6.2020 
Protokoll från styrelsemötet 13/2019–2020 29.6.2020 
Protokoll från styrelsemötet 2/2020–2021 15.7.2020 
Börsmeddelande 17.8.2020 
Sammanfattning av revisionen för räkenskapsperioden 1.7.2019–30.6.2020 

Bilaga 1: Finansieringsavtal 
Handelsregisterutdrag för Diagomega Abp 
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Bilaga 1 

DIAGOMEGA ABP 

Bokslut och verksamhetsberättelse 
 1.7.2019–30.6.2020 

Diagomega Abp 

Diagnostikvägen 15 

00100 Helsingfors 

FO-nummer 1234567-8 
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Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

Diagomega-koncernen  
 
STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.7.2019–
30.6.2020 
  
Diagomega-koncernen utvecklar, tillverkar och säljer screening- och analysutrustning och  
-system som används av aktörer inom hälso- och sjukvården samt inom livsmedels- och 
processindustrin. Screening- och analyssystemen består av provhanterings- och mätutrustning, 
identifieringsämnen som används vid mätning samt tillämpningsprogramvara. 
 
Diagomega-koncernen är uppdelad i två affärsverksamhetsområden, som utöver moderbolaget 
består av koncernens dotterbolag som utövar självständig affärsverksamhet. Dotterbolagen 
producerar olika produkter och tjänster. Vartdera affärsverksamhetsområdet bildar ett segment 
som ska rapporteras enligt IFRS 8-standarden. Dessa segment är: 
 
Hälsa – utveckling och försäljning av utrustning och system som är avsedda för hälso- och 
sjukvårdens behov 
 
Industri – utveckling och försäljning av analysutrustning och system som används inom industrin 
 
I bägge segmenten ingår också underhåll av levererad utrustning och levererade system. 
 
Verksamhetsmiljö och utveckling av affärsverksamheten  
 
Omsättningen inom Diagomegas segment Hälsa utvecklades mycket gynnsamt och bolaget 
uppnådde en stark marknadsposition i Mellaneuropa som leverantör av innovativ IVD-analytisk 
utrustning. Covid 19-pandemin inverkade kännbart på verksamheten särskilt under 
räkenskapsperiodens sista kvartal. Efterfrågan på apparater i COPDA-produktfamiljen som 
används vid infektionsundersökning ökade avsevärt mot slutet av räkenskapsperioden, men på 
grund av produktionsrelaterade begränsningar har man inte kunnat svara helt och hållet på 
efterfrågan på dessa apparater. Efterfrågan på hjälpämnen och förnödenheter var fortsatt mycket 
god. Pandemin har mångfaldigat efterfrågan på vissa förnödenheter och Diagomega har svarat 
på efterfrågan genom att utöka tillverkningsvolymerna av desinfektionsmedel.  
 
Inom segmentet Industri minskade efterfrågan på nya apparater avsevärt under 
räkenskapsperiodens sista kvartal och till följd av detta var produktionskapaciteten underutnyttjad 
de senaste månaderna under räkenskapsperioden. Värdet av de inkomna beställningarna under 
räkenskapsperiodens senare hälft 1.1–30.6.2020 var ungefär 52 procent av värdet av de inkomna 
beställningarna under perioden 1.7–31.12.2019. Den minskade efterfrågan på nya apparater 
kompenserades delvis av den ökade efterfrågan på underhållstjänster.  
 
Resultat  
Under räkenskapsperioden 2020 ökade koncernens omsättning med 15,7 procent (13,8 procent) 
jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. I euro ökade omsättningen med 34 500 tusen 
euro och var sammanlagt 254 238 (219 712) tusen euro.  Ungefär 6 000 tusen euro av 
omsättningsökningen berodde på Diagomega China International Ltd, som förvärvats under det 
tredje kvartalet räkenskapsperioden 2019. 
 
Diagomega-koncernens rörelseresultat uppgick till 10 219 (11 479) tusen euro.  Koncernens 
resultat efter skatter var 6 662 (7 877) tusen euro.  
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Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Orderstock  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Diagomega-koncernens viktigaste nyckeltal  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Balansräkning, kassaflöde och finansiering 
Diagomega-koncernens balansomslutning 30.6.2020 var 161 473 (146 261) tusen euro. Eget 
kapital uppgick till 28 236 (25 104) tusen euro. Diagomega Abp betalade för räkenskapsperioden 
2019 en utdelning på 4 526 (4 323) tusen euro.  
 
Koncernens räntebärande finansiella skulder 30.6.2020 uppgick till 68 751 (68 916) tusen euro.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 30.6.2020 uppgick till 12 421 (14 424) tusen euro. 
Bolaget har investerat kraftigt, och därmed var kassaflödet från investeringsverksamheten  
-14 170 (-11 116) tusen euro. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -7 398 (4 266) 
tusen euro. 
 
Tvistemål  
Diagomega Abp är inte delaktigt i några pågående tvister eller rättegångar som enligt styrelsens 
uppfattning skulle ha väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning.  
 
Forskning och utveckling  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Jämförelsestörande poster  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Segmentinformation  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Personal  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Företagsansvar  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Ändringar i koncernstrukturen  
 
Det amerikanska dotterbolaget Smart Analysis LLC såldes för en köpesumma på 4 500 tusen 
euro i november 2019. Köpesumman erlades i sin helhet som en penningprestation i samband 
med affären, vilket förbättrade moderbolagets likviditet. Vid försäljningstidpunkten hade Smart 
Analysis LLC kund- och andra fordringar på 1 695 tusen euro, varulager på 1 000 tusen euro 
samt immateriella tillgångar på 603 tusen euro och materiella tillgångar på 1 197 tusen euro bland 
bestående aktiva. Vid försäljningstidpunkten uppgick Smart Analysis LLC:s kontanta medel till 
865 tusen euro och kortfristiga leverantörs- och övriga skulder till sammanlagt 860 tusen euro. 
 
Under räkenskapsperioden gjordes inga företagsförvärv. Moderbolaget och samtliga dotterbolag 
har samma räkenskapsperiod. 
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Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

 
Händelser efter rapporteringsperioden  
 
Diagomega fortsätter med sina åtgärder för att utveckla lönsamheten i verksamheten och 
effektivisera funktionerna. Som ett led i planen har styrelsen 3.8.2020 fattat beslut om att sälja de 
underhållstjänster för processanalysteknik som hör till segmentet Industri. Man har sökt en köpare 
sedan augusti 2020 och man bedömer att försäljningsprocessen kan slutföras före utgången av 
den innevarande räkenskapsperioden. 
 
En brand som inträffade 16.8.2020 förstörde ungefär en tredjedel av produktionslokalerna i 
Diagomega Deutschland GmbH:s fabrik i Frankfurt. De återstående lokalerna fick rök-, sot- och 
vattenskador. I branden förstördes också största delen av hälsoverksamhetens lager av 
diagnostikapparater som fanns i fabriken. De förstörda lokalerna, produktionsmaskinerna och 
apparater samt omsättningen och verksamhetsavbrottet var försäkrade. Förhandlingar med 
försäkringsbolaget pågår. Egendomsskadorna har uppskattats till 33,5 miljoner euro, som i 
huvudsak täcks av försäkringen. Arbetet med att reparera skadorna på fabriken pågår och enligt 
ledningens bedömning kan produktionen i fabriken i Frankfurt återupptas före slutet av oktober. 
Bedömningen är att fabrikens produktionskapacitet kommer upp till samma nivå som före branden 
senast i februari 2021. Fabriken i Frankfurt svarar för merparten av hälsoverksamhetens 
leveranser av utrustning till Mellaneuropa. Under produktionsavbrottet kan cirka 18 procent av 
hälsoverksamhetens beställningar levereras från koncernens fabriker i Finland. 
 
Diagomega Abp:s styrelseledamot Riitta Lähi-Kotola har frånsagt sig uppdraget som 
styrelseledamot från och med 2.9.2020. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer inom en nära framtid  
 
De nuvarande ekonomiska utsikterna på Diagomegas huvudmarknad är förenade med 
betydande osäkerhetsfaktorer på grund av Covid 19-pandemin. Under den första halvan av 
räkenskapsperioden inverkar pandemin negativt på den globala affärsverksamheten. Efter 
årsskiftet närmar sig affärsverksamheten stegvis normala förhållanden. Osäkerheten i 
världsekonomin och nedskärningarna av budgetfinansieringen till kunderna inom den offentliga 
sektorn samt företagens förändrade investeringspolicy kan minska eller fördröja efterfrågan på 
Diagomegas produkter och tjänster särskilt när det gäller vissa apparater i industriverksamhetens 
produktportfölj. 
 
Stormakternas tullar och andra handelskrigsåtgärder kan inverka negativt på 
anskaffningskedjorna för komponenter. Flera konkurrenter på affärsverksamhetsområdet är 
amerikanska, så konkurrenskraften påverkas av eurons kurs i förhållande till den amerikanska 
dollarn. 
 
I Diagomegas strategi ingår förväntningar på fortsatt utvidgning av hälsoaffärsverksamheten. 
Analysutrustningar utvecklas systematiskt och den forskningspanel som erbjuds utvidgas. Tillväxt 
eftersträvas med branschens mest tillförlitliga mätresultat, bästa kundupplevelse, snabb 
leveransförmåga samt utmärkta förmågor inom försäljning och tjänster. Diagomega måste också 
säkerställa tillräcklig finansiering för att genomföra tillväxtstrategin. 
 
Utsikter  
 
Diagomega beräknar att rörelseresultatet för det första halvåret av räkenskapsperioden 2020–
2021 blir klart sämre än under jämförelseperioderna. Marknadsefterfrågan beräknas återhämta 
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Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

sig under våren 2021. Omsättningen och rörelseresultatet för koncernens kvarvarande 
verksamheter under hela räkenskapsperioden 2020–2021 beräknas bli ungefär en femtedel lägre 
än under räkenskapsperioden 2019–2020.  
 
På diagnostikens område erövrar nya tekniker mark från de traditionella diagnostikmetoderna 
inom processindustrin, och detta beräknas öka bolagets marknadsandel. Bolaget fortsätter med 
sin utvecklingsverksamhet och under den påbörjade räkenskapsperioden förväntar man sig 
kunna lansera två nya apparathelheter. 
 
Omsättningen för segmentet Hälsa väntas bli lägre under räkenskapsperioden 1.7.2020–
30.6.2021 än under föregående räkenskapsperiod på grund av produktionsavbrottet till följd av 
branden i fabriken i Frankfurt, men rörelseresultatet beräknas fortfarande bli positivt. 
 
När det gäller segmentet Industri fortgår den marknadssituation som rådde i slutet av 
räkenskapsperioden under den första halvan av den räkenskapsperiod som började 1.7.2020. De 
statliga stödåtgärderna förutspås stimulera industrins investeringsförmåga under 
räkenskapsperiodens senare hälft. Det allmänna ekonomiska läget medför dock utmaningar när 
det gäller att prognostisera affärsverksamhetens utveckling. Trots det allmänna ekonomiska läget 
och den utmanande marknadssituationen förlitar sig Diagomega på en positiv utveckling genom 
fortlöpande produktutveckling, lanseringar av nya produkter och effektivisering av verksamheten.  
 
Nyckeltal  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Aktieägare  
 
Fördelningen av aktieinnehavet  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Antal aktier enligt aktieslag och huvudsakliga bestämmelser om varje aktieslag  
Bolaget har en aktieserie, och alla aktier medför lika rättigheter. Diagomega Abp hade 30.6.2020 
sammanlagt 4 850 000 aktier antecknade i handelsregistret. Bolagets styrelse och medlemmarna 
i ledningsgruppen ägde 30.6.2020 direkt eller via den närmaste kretsen 87 766 aktier i bolaget.  
 
Egna aktier  
Bolaget innehade 30.6.2020 sammanlagt 74 006 (86 072) aktier i Diagomega Abp, vilket 
motsvarar ungefär 1,5 procent (1,8 procent) av alla aktier i bolaget. Under räkenskapsperioden 
har inga egna aktier förvärvats. 
 
Bolagsstyrningsrapport  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Transaktioner med närstående 
Verkställande direktören och styrelseledamöterna har inte beviljats några skuldebrevslån och 
inga säkerheter eller ansvarsförbindelser har getts för verkställande direktörens och 
styrelseledamöternas räkning. 
 
Ordinarie bolagsstämma och styrelsens gällande befogenheter  
Diagomega Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 20.9.2019. Bolagsstämman beslutade i enlighet 
med styrelsens förslag att för räkenskapsperioden 1.7.2018–30.6.2019 betala en utdelning på 
0,95 euro per aktie, dvs. sammanlagt cirka 4 526 tusen euro. Bolagsstämman fastställde bokslutet 
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Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsperioden 1.7.2018–30.6.2019. Stämman beslutade hålla styrelsens arvoden 
oförändrade. Styrelsen beslutade att till styrelsens ordförande betala ett arvode på 3 000 euro i 
månaden och till ledamöterna ett arvode på 1 500 euro i månaden.  
 
Till bolagets revisor valdes revisionssammanslutningen Tilintarkastus ABC Ab, som utnämnt CGR 
Niilo Näppärä till huvudansvarig revisor. Räkenskapsperioden som börjar 1.7.2019 är 
revisionssammanslutningens fjärde mandatperiod som Diagomega Abp:s revisor.  
 
Bolagsstämman 20.9.2019 befullmäktigade styrelsen att besluta om ett riktat förvärv av högst 
20 000 av bolagets egna aktier i en eller flera poster med tillgångar som ingår i bolagets egna fria 
kapital. De köpta egna aktierna används för att belöna nyckelpersonerna enligt principer som man 
avtalar om senare. Bemyndigandet gäller tills följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock 
högst fram till 31.12.2020. 
 
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av högst 10 000 av bolagets 
egna aktier. De egna aktierna kan överlåtas på ett sätt som avviker från aktieägarnas 
företrädesrätt till teckning (riktad emission). Vid riktad överlåtelse kan aktier överlåtas 
vederlagsfritt som en del av bolagets aktiebaserade incitamentsystem. Aktiernas teckningspris 
kan också betalas helt eller delvis med apportegendom i stället för pengar. Bemyndigandet gäller 
fram till 31.12.2020. 
 
 
Styrelsens förslag till vinstutdelning  
Vid utgången av räkenskapsperioden 1.7.2019–30.6.2020 är koncernens moderbolags 
utdelningsbara egna kapital 16 578 tusen euro. Bolagets styrelse föreslår för den ordinarie 
bolagsstämman att det betalas en utdelning av vinsten för räkenskapsperioden 1.7.2019–
30.6.2020 på 0,87 euro per aktie, dvs. sammanlagt 4 155 115 euro. Utdelning betalas emellertid 
inte för de aktier som bolaget innehar på avstämningsdagen för utdelning 27.11.2020. 
Utdelningen betalas 4.12.2020.  
 
Det har inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter 
räkenskapsperiodens utgång. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsen äventyrar den 
föreslagna utdelningen inte bolagets solvens.  
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 
TILLGÅNGAR Noter 30.6.2020 30.6.2019 

      
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR      
      
Immateriella tillgångar 9 8 020 10 794 
Goodwill 9 9 272 10 875 
Materiella anläggningstillgångar 10 30 168 19 150 
Nyttjanderätter 11 9 726 0 
Andelar i intresseföretag 28 993 900 
Fordringar 13, 23 4 187 4 891 

  62 365 46 609 
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR      
      
Varulager 12 33 954 30 185 
Kundfordringar 14, 23 40 370 37 115 
Övriga fordringar 14, 23 7 276 8 352 
Aktuella skattefordringar 24, 25 1 764 552 
Likvida medel 20, 23 13 811 23 448 

  97 176 99 651 
      

Tillgångar klassificerade som att de innehas 
för försäljning 27 1 932 0 

      
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT  161 473 146 261 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER Noter 30.6.2020 30.6.2019 
      
EGET KAPITAL      
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
ägare 

 
    

Aktiekapital  4 850 4 850 
Fond för inbetalt fritt eget kapital  442 437 
Övriga fonder  3 517 3 390 
Omräkningsdifferenser  802 474 
Egna aktier  -3 272 -3 654 
Balanserade vinstmedel  21 498 19 247 
      
Innehav utan bestämmande inflytande  399 360 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 18 28 236 25 104 
      
      
SKULDER      
LÅNGFRISTIGA SKULDER      
Uppskjutna skatteskulder 25 3 055 3 276 
Räntebärande leasingskulder 21, 22, 23 5 257 0 
Finansiella skulder 21, 22, 23 34 470 34 591 
Övriga långfristiga skulder  4 334 5 338 
  47 116 43 204 
      
KORTFRISTIGA SKULDER      
Avsättningar 16 1 989 1 996 
Kortfristiga finansiella skulder 21, 22, 23 34 281 34 325 
Räntebärande leasingskulder 21, 22, 23 1 860 0 
Leverantörsskulder och övriga skulder 21, 22, 23 46 793 40 739 
Aktuella skatteskulder 24, 25 497 893 
  85 419 77 953 
 
Skulder som hänför sig till tillgångar 
klassificerade som att de innehas för 
försäljning 27 702 0 
      
SKULDER SAMMANLAGT  133 238 121 157 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
SAMMANLAGT 

 
161 473 146 261 
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KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 
 
 
1 000 EUR 

Not 
Aktie- 

kapital 

Fond för  
inbetalt 

 fritt  
eget 

 kapital  
Övriga 
fonder 

Omräknings- 
differenser 

Egna 
aktier 

Balanserade 
vinstmedel 

Eget kapital 
hänförligt till 

moder-
företagets 

ägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Samman-

lagt 
Eget kapital 1.7.2018   4 850 437 3 395 339 -3 654 15 584 20 951 330 21 281 
Räkenskapsperiodens resultat             7 847 7 847 30 7 877 
Förmånsbestämda aktuariella  
intäkter och kostnader             139 139   139 
Förändring i omräkningsdifferenser         135     135   135 
Vinstutdelning             -4 323 -4 323   -4 323 
Aktierelaterat belöningssystem               0   0 
Övriga förändringar       -5       -5   -5 
Eget kapital 30.6.2019   4 850 437 3 390 474 -3 654 19 246 24 744 360 25 104 
                    0 
Eget kapital 1.7.2019   4 850 437 3 390 474 -3 654 19 246 24 744 360 25 104 
Räkenskapsperiodens resultat             6 662 6 662 39 6 700 
Förmånsbestämda aktuariella  
intäkter och kostnader             115 115   115 
Förändring i omräkningsdifferenser         281     281   281 
Säkring av utländskt dotterföretag         45     45   45 
Vinstutdelning             -4 526 -4 526   -4 526 
Aktierelaterat belöningssystem     5 44   382   431   431 
Övriga förändringar       83       83   83 
Eget kapital 30.6.2020   4 850 442 3 517 802 -3 272 21 497 27 837 399 28 236 

 

12 (79)



Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

 
 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING      

(tusen euro) 

Not 
1.7.2019– 
30.6.2020 

1.7.2018– 
30.6.2019 

OMSÄTTNING 2 254 238 219 712 
Övriga rörelseintäkter 3 567 1 323 
Material och tjänster 4 -91 532 -79 434 
Kostnader för ersättningar till anställda 8 -106 993 -89 161 
Avskrivningar och nedskrivningar 6 -10 221 -7 622 
Övriga rörelsekostnader 7 -35 790 -33 339 
RÖRELSEVINST  10 269 11 479 
Andel av intresseföretags resultat 28 414 218 
Finansiella intäkter 19 2 898 3 780 
Finansiella kostnader 19 -5 009 -5 230 
VINST FÖRE SKATT  8 572 10 246 
Inkomstskatt 24, 25 -1 910 -2 370 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  6 662 7 877 

      
FÖRDELNING AV RÄKENSKAPSPERIODENS 
RESULTAT 

 
    

På moderföretagets ägare  6 623 7 847 
På ägare utan bestämmande inflytande  39 30 

  6 662 7 877 
      

KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTAT 

 
    

(tusen euro)      
      
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT  6 662 7 877 

      
ÖVRIGA TOTALRESULTATPOSTER      

  Förmånsbestämda aktuariella intäkter och kostnader 

 

115 139 
  Omräkningsdifferenser  281 617 
Säkring av utländska dotterföretag  45   
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT  7 103 8 633 

      
FÖRDELNING AV TOTALRESULTATET      
På moderföretagets ägare  7 064 8 603 
På ägare utan bestämmande inflytande  39 30 

  7 103 8 633 
      

Siffrorna i ovanstående kalkyl har redovisats med beaktande av skatteeffekter 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESKALKYL         

Tusen euro  
1.7.2019-
30.6.2020   

1.7.2018-
30.6.2019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten         
Inbetalningar från försäljning   245 399   215 373 
Utbetalningar för den löpande verksamhetens kostnader   -228 761   -197 911 
Erhållna utdelningar från den löpande verksamheten   423     
Utbetalda finansiella poster   -2 269   -272 
Utbetald inkomstskatt   -2 371   -2 767 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   12 421   14 424 
          
Kassaflöde från investeringsverksamheten         
Förvärv av dotterföretag minskad med de likvida medlen 
vid förvärvstidpunkten   0   -2 085 
Avyttring av dotterföretag minskad med de likvida medlen 
vid förvärvstidpunkten   3 635   0  
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar   -18 112   -9 118 
Överlåtelseintäkter från immateriella och materiella 
tillgångar   307   88 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -14 170   -11 116 
          
Kassaflöde från finansieringsverksamheten         
Utbetalda utdelningar   -4 526   -4 323 
Förändring i lånefordringar   41   31 
Uttag av lån   25 396   10 198 
Återbetalning av lån   -25 721   -1 640 
Utbetalningar som avser amortering av leasingskuldens 
kapitalbelopp   -2 587   0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -7 398   4 266 
          
Förändring i likvida medel, ökning ( + ) / minskning ( - )   -9 146   7 573 
          
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början   23 448   15 690 
Förändring i likvida medel   -9 146   7 573 
Likvida medel klassificerade som tillgångar som innehas 
för försäljning   -687   0 
Effekt av valutakursförändringar   196   184 
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut   13 811   23 448 
 
 
 
 
 

14 (79)



Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

 
 
 
 
NOTER 
 
Siffrorna i noterna har redovisats som tusen euro, om inte annat anges. I tabellerna i noterna 
avser 2020 räkenskapsperioden 1.7.2019–30.6.2020 och 2019 räkenskapsperioden 1.7.2018–
30.6.2019, såvida inte annat anges. 
 
 

1. BOKSLUTETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

Grundläggande uppgifter 
 
Diagomega Abp (”moderbolaget” eller ”bolaget”) med dess dotterbolag (”Diagomega”, 
”Diagomega-koncernen” eller ”koncernen”) utvecklar, tillverkar och säljer screening- och 
analysutrustning och -system som används av aktörer inom hälso- och sjukvården samt inom 
livsmedels- och processindustrin. Screening- och analyssystemen består av provhanterings- 
och mätutrustning, identifieringsämnen som används vid mätning samt 
tillämpningsprogramvara. . 
 
Diagomega Abp:s hemort är Helsingfors och dess registrerade adress är Diagnostikvägen 15, 
00100 Helsingfors. Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Ab:s börslista sedan 
år 2000. En kopia av koncernbokslutet fås på webbadressen www.diagomega.com eller från 
moderbolagets huvudkontor på Diagnostikvägen 15, 00100 Helsingfors. 
 
Diagomega Abp:s styrelse har godkänt koncernbokslutet för publicering 5.9.2020. Enligt den 
finska aktiebolagslagen har aktieägarna möjlighet att godkänna eller förkasta bokslutet eller 
ändra det på den ordinarie bolagsstämma som hålls efter att bokslutet publicerats. 
 
Vid upprättandet av koncernbokslutet har nedan presenterade redovisningsgrunder och 
redovisningsprinciper tillämpats. 
 
Redovisningsgrund 
Koncernbokslutet för Diagomega har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS) sålunda att de IAS- 
och IFRS-standarder samt SIC- och IFRIC-tolkningar som gäller 30.6.2020 har iakttagits. Med 
internationella redovisningsstandarder avses de standarder som antagits för tillämpning i EU i 
enlighet med förfarandet i EU:s förordning (EG) nr 1606/2002 med tillhörande tolkningar, vilka 
intagits i den finska bokföringslagen och de bestämmelser som getts med stöd av den. Noterna 
till koncernbokslutet är också förenliga med kraven i den finska bokförings- och 
sammanslutningslagstiftningen som kompletterar IFRS-bestämmelserna. Bokslutets valuta är 
euro, och bokslutet presenteras i tusen euro. 
 
Koncernbokslutet baserar sig på ursprungliga anskaffningsvärden med undantag av finansiella 
tillgångar och skulder som ska redovisas till verkligt värde via resultatet, derivatinstrument samt 
aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter, vilka värderats till verkligt värde. 
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Nya och reviderade standarder 
Följande reviderade standarder och tolkningar har tillämpats på koncernen fr.o.m. 1.7.2019: 
 
Diagomega har infört den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal fr.o.m. 1.7.2019 och tillämpat 
den förenklade metoden på införandet. Den kumulativa effekten av införandet visas i den 
ingående balansen 1.7.2019, och jämförelsetalen från året före införandet har inte justerats. 
 
Enligt IFRS 16 presenteras alla leasingavtal i leasetagarens balansräkning. I balansräkningen 
redovisar leasetagaren en nyttjanderätt utifrån sin rätt att använda tillgången samt en leasingskuld 
utifrån sin skyldighet att betala leasing. En nyttjanderätt avskrivs antingen under leasingtiden eller 
under nyttjandeperioden, beroende på vilken som är kortare. Räntekostnaden för leasingskulden 
redovisas i finansieringskostnaderna. Standarden innehåller frivilliga lättnader för 
korttidsleasingavtal och tillgångar av lågt värde. Diagomega tillämpar dessa lättnader. Betalningar 
som hänför sig till dem redovisas linjärt som kostnader i resultaträkningen. Ur leasinggivarens 
synvinkel förblir rapporteringen likadan som enligt IAS 17 Leasingavtal, dvs. leasingavtalen 
indelas fortfarande i finansiella leasingavtal och övriga leasingavtal. Diagomega-koncernen har 
inga betydande avtal som leasegivare. 
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften) 
 
Upprättande av ett bokslut enligt IFRS-standarderna förutsätter att koncernens ledning gör vissa 
bedömningar och överväganden vid tillämpning av redovisningsprinciperna. Information om de 
överväganden som ledningen gjort vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper, och 
som har störst inverkan på de siffror som redovisas i bokslutet, anges i redovisningsprinciperna 
under ”Redovisningsprinciper som kräver ledningens överväganden och viktiga 
osäkerhetsfaktorer i anslutning till bedömningarna”. Där redogörs också för antagandena om 
framtiden och för de viktigaste antagandena i anslutning till bedömningarna.  
 
KONCERNBOKSLUTETS OMFATTNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER 
 

DOTTERFÖRETAG 

Koncernens moderföretag Diagomega Abp och dess direkt eller indirekt ägda dotterföretag, i 
vilka koncernen har bestämmande inflytande, har konsoliderats i Diagomegas koncernbokslut. 
Bestämmande inflytande uppstår då koncernen är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning 
från sitt engagemang i sammanslutningen och koncernen kan påverka avkastningen genom sitt 
inflytande över sammanslutningen. 
 
I koncernbokslutet elimineras det ömsesidiga aktieinnehavet genom förvärvsmetoden. 
Dotterföretag som förvärvats under räkenskapsperioden ingår i koncernbokslutet från den 
tidpunkt då koncernen har fått bestämmande inflytande och de överlåtna dotterbolagen fram till 
att det bestämmande inflytandet upphör. 
 
Affärstransaktioner mellan koncernföretagen, interna fordringar och skulder samt intern 
vinstutdelning och orealiserade vinster för koncerninterna leveranser elimineras när 
koncernbokslutet upprättas. Orealiserade förluster elimineras inte i det fallet att förlusten beror 
på nedskrivning. 
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Fördelningen av räkenskapsperiodens resultat på moderföretagets ägare och ägare utan 
bestämmande inflytande redovisas i den särskilda resultaträkningen. Fördelningen av 
totalresultatet på moderföretagets ägare och ägare utan bestämmande inflytande redovisas i 
samband med rapporten över totalresultatet. 
 
INTRESSEFÖRETAG 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
SEGMENTRAPPORTERING 
 
Diagomega har två rörelsesegment och två segment för vilka information ska lämnas: 
affärsverksamhetsområdet Hälsa och affärsverksamhetsområdet Industri. Affärsverksamhetens 
olika delområden utgör segment för vilka information ska lämnas. Rörelsesegmenten har inte 
sammanställts till segment för vilka information ska lämnas. 
 
Segmentinformation redovisas på det sätt som motsvarar den interna rapportering som ska 
redovisas till den högsta verkställande beslutsfattaren. Koncernens ledningsgrupp som fattar de 
strategiska besluten har utnämnts till högsta verkställande beslutsfattare. Ledningsgruppen 
ansvarar för fördelningen av resurser till rörelsesegmenten och för bedömningen av deras 
resultat. 
 
Affärsverksamhetsområdet Hälsa betjänar såväl offentliga som privata hälso- och 
sjukvårdsaktörer, som behöver noggrann och tillförlitlig screening- och undersökningsutrustning 
för att identifiera sjukdomar och sjukdomssymptom. 
 
Affärsverksamhetsområdet Industri betjänar krävande kunder inom livsmedels- och 
processindustrin. Det erbjuder ett brett urval analys- och undersökningsapparater för 
produktuppföljningens och kvalitetssäkringens behov.  
 
OMRÄKNING AV POSTER I UTLÄNDSK VALUTA 
 
Siffrorna som gäller koncernenheternas resultat och ekonomiska ställning mäts i den valuta som 
är valutan i varje enhets huvudsakliga verksamhetsmiljö (”funktionell valuta”). Koncernens 
moderbolags funktionella valuta och redovisningsvaluta är euro och koncernbokslutet har 
redovisats i euro. 
 
Transaktioner i utländsk valuta 
 
Transaktioner i utländsk valuta redovisas i den funktionella valutan genom att använda 
transaktionsdagens valutakurs. 
 
Vinst och förlust som uppkommit av affärstransaktioner och omräkning av monetära poster i 
utländsk valuta redovisas via resultatet. 
 
Omräkning av utländska enheters bokslut 

 
I fråga om utländska enheter vars värderings- eller bokslutsvaluta inte är euro, omräknas 
rapporterna över totalresultatet och de särskilda resultaträkningarna till euro genom att använda 
rapportperiodens medelkurser och balansräkningarna genom att använda kurserna på 
rapportperiodens avslutsdag. Omräkning av räkenskapsperiodens resultat och totalresultat med 
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olika kurser å ena sidan i resultaträkningen och rapporten över totalresultatet samt å andra sidan 
i balansräkningen orsakar en omräkningsdifferens som ska redovisas i eget kapital i 
balansräkningen och en ändring av den ska redovisas i övriga totalresultatposter. 
Omräkningsdifferenser som uppstår vid eliminering av utländska enheters anskaffningsvärde 
och vid omräkning av egna kapitalposter som genererats efter anskaffning, redovisas i övriga 
totalresultatposter. Om man under rapporteringsperioden avstår från en utländsk enhet, 
redovisas ackumulerade omräkningsdifferenser i resultatet som en del av försäljningsvinsten 
eller -förlusten vid samma tidpunkt då motsvarande överlåtelseresultat redovisas.  
 
Goodwill som uppstår i samband med anskaffningen av en utländsk enhet och justeringar av 
verkliga värden behandlas som poster i den aktuella enhetens lokala valuta och de omräknas till 
euro med tillämpande av kurserna på rapportperiodens avslutsdag. 
 
DERIVATINSTRUMENT OCH SÄKRINGSREDOVISNING 
 
Derivatinstrument redovisas i balansräkningen vid avtalstidpunkten och senare till verkligt värde.  
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på finansiella instrument som använts som 
säkringsinstrument för utländska dotterbolags nettotillgångar redovisas via rapporten över 
totalresultatet i omräkningsdifferenser i eget kapital. Derivatinstruments verkliga värde redovisas 
i balansräkningens kortfristiga resultatregleringar. 
 
 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
(Redovisningsprinciperna presenteras i samband med noten i fråga.)  
 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR  
(Redovisningsprinciperna presenteras i samband med noten i fråga.) 

 
VARULAGER 
 
Varulager ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med FIFO-metoden (first in, first out). Till anskaffningsvärdet för 
köpta färdiga produkter räknas alla inköpsutgifter inklusive direkta transport- och 
hanteringsutgifter samt övriga utgifter.  
 
Anskaffningsvärdet för egentillverkade produkter, färdiga eller i arbete, utgörs av råvaror, direkta 
arbetskostnader, övriga direkta kostnader och systematiskt fördelade andelar av fasta och rörliga 
omkostnader som är hänförliga till tillverkningen vid normal kapacitet.  
 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med 
avdrag för uppskattade utgifter för att färdigställa produkten och uppskattade nödvändiga utgifter 
för att genomföra försäljningen. 
 
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
Pensionsplaner 
Koncernbolagen har flera pensionsplaner i olika länder, som baserar sig på lokala förhållanden 
och praxis. Dessa pensionsplaner klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda planer. Fastställda avgifter som betalas för avgiftsbestämda planer redovisas 
som kostnad under den räkenskapsperiod som de hänför sig till.  
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Förmånsbestämda pensionsplaner finansieras med betalningar till pensionsstiftelser eller 
pensionsförsäkringsbolag. Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser har fastställts separat för 
varje plan med den aktuariella metoden Projected Unit Credit Method. Tillgångar som hör till 
förmånsbestämda pensionsplaner har värderats till verkligt värdevid slutet av 
räkenskapsperioden. Aktuariella vinster och förluster samt övriga omvärderingar redovisas i 
övriga totalresultatposter under den period då de uppkommer. Som kostnader avseende 
tjänstgöring redovisas nuvärdet av en förmånsbestämd plan som hänför sig till tjänstgöring under 
räkenskapsperioden. 
 
AVSÄTTNINGAR OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER  
Avsättningar redovisas då koncernen till följd av en inträffad händelse har en legal eller informell 
förpliktelse, det är sannolikt att betalningsskyldighet uppstår och beloppet för förpliktelsen kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar värderas till nuvärdet av de kostnader som behövs 
för att sköta förpliktelsen. Diskonteringsfaktorn som använts vid beräkning av nuvärdet väljs så 
att den återspeglar aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengarnas tidsvärde och risken 
förknippad med förpliktelsen vid granskningstidpunkten. Avsättningarnas belopp bedöms varje 
bokslutsdag och beloppet ändras så att det motsvarar bästa uppskattning vid 
granskningstidpunkten.  
  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
UTDELNING SOM BETALAS 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
  
AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT  
Skattekostnaden utgörs av skatt som grundar sig på räkenskapsperiodens beskattningsbara 
inkomst (aktuell skatt) och av förändring av uppskjuten skatt. Skatterna redovisas via resultatet, 
förutom då de ansluter sig till rapporten över totalresultatet eller direkt till de poster som redovisas 
i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekterna i motsvarande poster. Aktuell skatt 
räknas utifrån den beskattningsbara inkomsten enligt gällande skattesats i varje land.  
 
Uppskjuten skatt räknas utifrån de temporära skillnaderna mellan redovisat värde och 
skattemässigt värde. Uppskjuten skatt har räknats genom att använda de skattesatser som har 
fastställts senast på bokslutsdagen eller de skattesatser vilkas godkända innehåll har aviserats 
senast på bokslutsdagen. 
 
Uppskjutna skattefordringar har redovisats i den omfattning det är sannolikt att det i framtiden 
kommer att uppkomma beskattningsbar inkomst mot vilka de temporära skillnaderna kan 
utnyttjas. Förutsättningarna för redovisning av uppskjutna skattefordringar bedöms alltid vid 
rapportperiodens slut.  
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
PRINCIPER FÖR REDOVISNING AV INTÄKTER 
Principerna presenteras i samband med noten i fråga.  
  
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKER OCH -KOSTNADER  
Som övriga rörelseintäkter och -kostnader redovisas försäljningsvinst och -förlust av tillgångar 
som ansluter till kvarvarande verksamhet samt intäkter av annan verksamhet än egentlig 
försäljning, t.ex. hyresintäkter.  
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RÖRELSERESULTAT  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA SKULDER  
 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR  
Koncernens finansiella tillgångar klassificeras i följande kategorier: finansiella tillgångar som 
redovisas till verkligt värde via resultatet, lån samt andra fordringar. Klassificeringen görs utifrån 
syftet med förvärvet av finansiella tillgångar och de klassificeras i samband med det ursprungliga 
förvärvet.  
 
Koncernen har fr.o.m. 2018 tillämpat nedskrivningsbestämmelserna enligt standarden IFRS 9 
Finansiella instrument i fråga om kundfordringar. Koncernen tillämpar det förenklade 
tillvägagångssätt som standarden tillåter och redovisar förväntade förluster för alla finansiella 
tillgångar för hela deras livscykel med hjälp av en på förhand bestämd reserveringsmatris. Enligt 
koncerns åsikt är samtliga kunders kreditegenskaper likadana. 
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING OCH AVVECKLADE 
VERKSAMHETER  
 
En anläggningstillgång (eller en avyttringsgrupp) klassificeras som att den innehas för försäljning, 
om dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning, inte genom 
fortlöpande användning. Förutsättningarna för innehav för försäljning anses vara uppfyllda när 
det är mycket sannolikt att försäljning kommer att ske, tillgången är tillgänglig för omedelbar 
försäljning i förevarande skick och endast underkastad normala och sedvanliga villkor, ledningen 
har förbundit sig till försäljningen och försäljningen väntas ske inom ett år från klassificeringen. 
 
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning från klassificeringstidpunkten värderas till 
redovisat värde eller till verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader beroende på vilket 
som är lägre. Avskrivningar av dessa tillgångar upphör vid klassificeringstidpunkten. Resultatet 
av avvecklade verksamheter redovisas som en separat post i koncernens rapport över 
totalresultat. 
 
Tillgångar som innehas för försäljning, avyttringsgrupper, belopp som redovisats i övriga 
totalresultatposter och som hänför sig tillgångar som innehas för försäljning samt skulder 
hänförliga till en avyttringsgrupp redovisas skilt i balansräkningen. 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER SOM KRÄVER LEDNINGENS ÖVERVÄGANDEN OCH VIKTIGA 
OSÄKERHETSFAKTORER I ANSLUTNING TILL BEDÖMNINGARNA 
 
Vid upprättandet av koncernbokslut är man tvungen att använda bedömningar och antaganden 
om framtiden, vilka inverkar på beloppet av tillgångar och skulder vid balanstidpunkten samt på 
beloppet av intäkter och kostnader under rapportperioden. Utfallet kan avvika från de 
bedömningar som gjorts i bokslutet. Bedömningarna grundar sig på ledningens bästa skattning 
vid bokslutstidpunkten. Eventuella ändringar i bedömningarna antecknas i bokföringen för den 
period, för vilken bedömningen korrigeras. Dessutom är man tvungen att göra överväganden vid 
tillämpning av redovisningsprinciperna.  
 
PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

20 (79)



Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

 
VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDET AV TILLGÅNGAR SOM FÖRVÄRVATS I 
RÖRELSEFÖRVÄRV  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR  
Fastställandet av beloppet av uppskjutna skattefordringar och i vilken mån skattefordringar kan 
redovisas i balansräkningen kräver ledningens bedömning. Om bedömningarna avviker från 
utfallet, redovisas avvikelserna i den räkenskapsperiods resultat och uppskjutna skattefordringar 
under vilken avvikelsen har fastställts.  
 
2. Uppdelning av omsättningen och information om geografiska områden 
 
PRINCIPER FÖR REDOVISNING AV INTÄKTER 
 
Vid redovisning av omsättningen tillämpas femstegsprocessen i standarden IFRS 15 Intäkter från 
avtal med kunder. I processen ingår identifiering av kundavtalet, identifiering av avtalets 
prestationsåtaganden, fastställande av transaktionspriset, allokering av transaktionspriset till 
prestationsåtagandena samt redovisning av försäljningsintäkterna. Som omsättning redovisas 
den momsfria försäljningen av tjänster till verkligt värde minskad med rabatter och justerad med 
valutakursdifferenser som hänför sig till försäljning i utländsk valuta. Valutakursdifferenser 
redovisas i finansiella intäkter och finansiella kostnader. 
 
I omsättningen ingår intäkter av produkt- och systemleveranser samt av underhållsverksamhet 
som anknyter till dessa. Systemleveranserna omfattar standardprodukter som är konfigurerade i 
begränsad utsträckning. Varje distinkt produktleverans är ett separat prestationsåtagande enligt 
IFRS 15. Produktförsäljning redovisas som intäkt vid en enda tidpunkt när kunden med stöd av 
leveransvillkoren har fått bestämmanderätt över produkten. 
 
Intäkter från kortvariga underhållsuppdrag intäktsförs när arbetet är slutfört. Om 
underhållstjänsten är fortlöpande eller omfattar ett obestämt antal prestationer, intäktsförs avtalet 
jämnt över hela avtalsperioden.   
 
Om kundavtalet förväntas vara olönsamt, uppskattas kostnaderna för avtalet med de principer 
som tillämpas på reserver och den förväntade förlusten redovisas omedelbart via resultatet. 
 
För garantikostnader görs en garantiavsättning på det sätt som anges i noten Avsättningar. 
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RÖRELSESEGMENT 
Koncernen har två segment för vilka information ska lämnas.  
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Omsättning enligt marknadsområde   2020 
1 000 EUR Hälsa Industri Koncern 
Försäljning i hemlandet 41 880 35 376 77 256 
Försäljning utomlands 104 231 72 751 176 982 
Omsättning sammanlagt 146 111 108 127 254 238 

    
    
Omsättning enligt marknadsområde   2019 
1 000 EUR Hälsa Industri Koncern 
Försäljning i hemlandet 35 646 36 275 71 921 
Försäljning utomlands 80 846 66 945 147 791 
Omsättning sammanlagt 116 492 103 220 219 712 

    
Uppdelning av försäljningsintäkterna enligt 
omsättningsgrupp  2020 
1 000 EUR Hälsa Industri Koncern 
Försäljning av apparater 98 415 71 999 170 414 
Försäljning av material och 
förnödenheter 33 075 19 337 52 412 

Underhåll och övriga tjänster 14 621 16 791 31 412 
Sammanlagt 146 111 108 127 254 238 

    
Uppdelning av försäljningsintäkterna enligt 
omsättningsgrupp  2019 
1 000 EUR Hälsa Industri Koncern 
Försäljning av apparater 80 124 68 129 148 253 
Försäljning av material och 
förnödenheter 25 385 20 467 45 852 

Underhåll och övriga tjänster 10 983 14 624 25 607 
Sammanlagt 116 492 103 220 219 712 

 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
  
3. Övriga rörelseintäkter  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
4. Material och tjänster 
 
1 000 EUR 2020  2019  
Material och tjänster -91 532 -79 434 
Sammanlagt -91 532 -79 434 
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5. Utgifter för forskning och utveckling  
   

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
6. Avskrivningar och nedskrivningar   

 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
7. Övriga rörelsekostnader 2020 2019 
 
1 000 EUR   
Övriga rörelsekostnader     
   Frivilliga personalbikostnader -4 615 -4 927 
   Resekostnader -4 369 -4 189 
   Leasing- och fordonskostnader -3 645 -3 055 
   IT-kostnader -7 905 -5 108 
   Marknadsföringskostnader -3 572 -4 455 
   Experttjänster -6 271 -6 280 
   Övriga rörelsekostnader -5 413 -5 325 
Övriga rörelsekostnader sammanlagt -35 790 -33 339 

   
   
Revisorsarvoden   
   
1 000 EUR 2020 2019 
Revision -250 -225 
Skattetjänster -45 -38 
Övriga tjänster -38 -20 
Sammanlagt -333 -283 

 
8. Kostnader för ersättningar till anställda  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Transaktioner med närstående  

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

9. Immateriella tillgångar 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
Nedskrivningsprövning 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
10. Materiella tillgångar 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
11. Nyttjanderätter 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften). 
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12.  Varulager 
1 000 EUR 2020 2019 
Material och förnödenheter 9 950 8 456 
Produkter i arbete 6 455 5 447 
Färdiga varor 17 429 16 142 
Förskottsbetalningar 120 140 
Sammanlagt 33 954 30 185 

 
 
13. Långfristiga fordringar 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
14. Kundfordringar och övriga fordringar 
 
1000 EUR 2020 2019 
Kundfordringar 40 370 37 115 
Resultatregleringar 1 125 1 097 

Aktuella skattefordringar 1 764 552 
Övriga fordringar 6 151 7 255 
Kundfordringar och övriga fordringar sammanlagt 49 410 46 019 

 
Kundfordringarnas åldersfördelning 
 
1 000 EUR       

Förfallit dagar 

Fordringar 
som inte 

förfallit 
1-30 

dagar 
31-60 
dagar 

61-90 
dagar 

över 90 
dagar 

Samman-
lagt 

Förväntad kreditförlust % 0,15 % 0,90 % 1,95 % 4,50 % 0,2 %  
Brutto redovisat värde 34 292 2 394 1 956 390 1 470 40 502 
Förväntad kreditförlust 51 22 38 18 3 132 
Netto redovisat värde 34 241 2 372 1 918 372 1 467 40 370 

 
Avstämningskalkyl för kreditförlustreserver för kundfordringar 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Specifikation av resultatregleringar 
 
1 000 EUR 2020 2019 
Periodiserade lönebikostnader 740 697 
Förskottsbetalningar 301 289 
Derivattillgångar 45 0 
Övriga resultatregleringar 39 111 
Sammanlagt 1 125 1 097 
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15. Leverantörsskulder och övriga skulder 
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
16. Avsättningar 

1 000 EUR Övriga 
avsättningar 

Garanti-
avsättningar Sammanlagt 

1.7.2019 0 1 996 1 996 
Ökningar 400 100  
Använda avsättningar 0 -477  
Återföringar av oanvända avsättningar 0 -30  
 30.6.2020 400 1 589 1 989 

 
 
Avsättningar inkluderar garantiavsättningar i anslutning till apparat- och systemleveranser och 
övriga ansättningar. Avsättningarna har redovisats i kortfristiga poster. Garantiavsättningarna 
hänför sig till den garantitid som getts vissa kundprojekt och under vilken fel som upptäckts i 
apparat- och systemleveransen repareras på koncernens bekostnad. 
 
(Text har avlägsnats. Jämförelseinformation har inte presenterats. Den avlägsnade texten 
saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

17. Förvärvade affärsverksamheter 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

18. Eget kapital  

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Omräkningsdifferenser 

I omräkningsdifferenser ingår de omräkningsdifferenser som uppkommit vid omräkning av bokslut 
för de fristående utländska enheterna.  

Egna aktier 

I egna aktier ingår anskaffningsvärdet för de egna aktier som koncernen innehar. Under 
räkenskapsperioden har inga egna aktier förvärvats. I slutet av räkenskapsperioden 2020 
innehade moderbolaget 74 006 egna aktier. 

Utdelningar  

För räkenskapsperioden 2019 betalades en utdelning på 0,95 euro per aktie, dvs. sammanlagt 
4 526 tusen euro.   Efter bokslutsdagen har moderföretagets styrelse föreslagit en utdelning på 
0,87 euro per aktie, dvs. sammanlagt 4 155 tusen euro. 

Resultat per aktie 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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19. Finansiella intäkter och kostnader 
Räntor och utdelning 
 
Ränteintäkter redovisas genom att använda effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter redovisas 
när rätt till utdelning har uppstått. 
 
1 000 EUR 2020 2019 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -2 111 -1 450 

 
20. Likvida medel 
Likvida medel består av kontanta medel, disponibla banktillgodohavanden och andra kortfristiga, 
likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp av kontanta medel och som är 
utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer. Poster som klassificerats som likvida medel 
har en löptid på högst tre månader från förvärvstidpunkten. Kontokrediter ingår i kortfristiga 
finansiella skulder. 
 
1 000 EUR 2020 2019 
Kontanta medel och bankkonton 13 811 23 448 

 
Koncernen har en koncernkontokredit med en limit på 2 000 tusen euro. Limiten har inte utnyttjats 
under räkenskapsperioderna. De likvida medlen enligt tabellen motsvarar de likvida medlen enligt 
kassaflödesanalysen. 
 
21. Finansiella skulder 
Finansiella skulder redovisas ursprungligen till verkligt värde i bokföringen. Senare värderas 
finansiella skulder med effektivräntemetoden till upplupet anskaffningsvärde, med undantag av 
villkorad köpeskilling eller inköpspriset för en minoritetsandel, som värderas till verkligt värde. 
Transaktionskostnaderna inkluderas i det ursprungliga redovisade värdet av finansiella skulder 
som värderas till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella skulder ingår i lång- och kortfristiga 
skulder. Finansiella skulder klassificeras som långfristiga skulder när de förfaller till betalning 
senare än 12 månader från bokslutsdagen. Skulder som förfaller till betalning inom 12 månader 
från bokslutsdagen klassificeras som kortfristiga. 
 
Långfristiga finansiella skulder och räntebärande 
finansiella skulder 

 
 

1 000 EUR    2020 2019 
Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde  34 470 34 591 
Långfristiga räntebärande leasingskulder  5 257  
Sammanlagt     39 727 34 591 

     
Kortfristiga finansiella skulder     
Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde  34 281 34 325 
Kortfristiga räntebärande leasingskulder  1 860  
Räntebärande finansiella skulder sammanlagt     36 141 34 325 
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Inga betydande poster som saknar kassaflödeseffekter ingår i förändringarna i 
finansiella skulder 
 
De finansiella skuldernas verkliga värde presenteras i not 23 Finansiella tillgångars och 
skulders verkliga värde.  
 
De finansiella skuldernas löptidsanalys presenteras i not 22 Hantering av finansiella 
risker. 

 
22. Hantering av finansiella risker 
I sin normala affärsverksamhet exponeras Diagomega-koncernen för vissa finansiella risker. 
Koncernledningen följer regelbundet de finansiella risker som är förknippade med 
affärsverksamheten. Målet för koncernens riskhantering är att minimera de finansiella riskernas 
skadliga effekter på koncernens resultat och balansräkning. Finansiella risker orsakas i huvudsak 
av kreditrisk som hänför sig till motparterna, likviditetsrisk samt fluktuationer i marknadsräntor och 
valutakurser. 
 
KREDITRISK 
Kreditriskhanteringen och kreditövervakningen har koncentrerats till koncernens 
ekonomiavdelning som samarbetar med affärsverksamhetsenheterna för att minimera 
kreditrisken.  
 
Enligt koncernledningens bedömning är de aktuella motparternas ekonomiska läge stabilt, så 
man anser det inte sannolikt att kreditrisken realiseras. Kreditförlust redovisas för en kundfordran, 
om det finns objektiva belägg för att kundfordran inte kommer att betalas i enlighet med de 
ursprungliga avtalsvillkoren. 
 
Koncernen har inte redovisat några betydande nedskrivningsförluster via resultatet under 
räkenskapsperioderna 2020 och 2019. De finansiella tillgångarnas balansvärden motsvarar bäst 
det penningbelopp som utgör maximibeloppet av koncernens kreditrisk. Kundfordringarnas 
åldersfördelning presenteras i not 14 Kundfordringar och övriga fordringar. 
 
LIKVIDITETSRISK 
Likviditetsrisken hänför sig till upprätthållandet av tillräcklig och fortlöpande finansiering som 
behövs för koncernens rörelsekapital, återbetalning av lån och investeringsutgifter. Målet för 
hanteringen av likviditetsrisken är att fortlöpande upprätthålla en tillräcklig likviditetsnivå. 
 
För att hantera risken uppskattar man inom koncernen fortlöpande beloppet på finansieringen 
som krävs för affärsverksamheten för att koncernen ska ha tillräckligt med likvida medel för att 
finansiera den operativa verksamheten och återbetala lån som förfaller till betalning. 
 
Strävan är att garantera tillgänglig och flexibel finansiering för koncernen med hjälp av en 
balanserad löptidsanalys för lånen, tillräckligt långa lånetider samt tillräcklig kreditlimitreserv. 
 
Koncernledningen bedömer att koncernens likviditet ligger på en god nivå. Låneavtalen innehåller 
sedvanliga kovenanter, som inte har brutits mot under räkenskapsperioden. Ledningen följer 
regelbundet hur lånets kovenantvillkor uppfylls. Koncernledningen har inte identifierat några 
betydande likviditetsriskkoncentrationer hos de finansiella tillgångarna eller finansieringskällorna. 
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Följande tabell beskriver den avtalsbaserade löptidsanalysen av de finansiella skulderna. 
Siffrorna är odiskonterade och inkluderar både räntebetalningar och återbetalningar av kapital. 
 
1 000 EUR 
30.6.2020 Balansvärde Kassaflöde 2020 2021 2022 2023 2024 2025– 
Banklån 68 751 71 413 34 281 4 750 29 846 1 974 562  
Leasingskulder 7 117 7 445 1 860 1 854 1 830 998 903  
Leverantörsskulder 
och övriga skulder 51 127 51 172 46 693 4 379         
Sammanlagt 126 995 130 030 82 962 10 983 31 676 2 972 1 465   
 
 
(Text och tabellen för jämförelseperioden har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar 
betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
23. Finansiella tillgångars och skulders verkliga värde 
Finansiella tillgångar 
Koncernens finansiella tillgångar klassificeras i sin helhet som finansiella tillgångar som redovisas 
till upplupet anskaffningsvärde, vilka inkluderar lån, övriga investeringar och övriga fordringar. 
Finansiella tillgångar klassificeras i samband med det ursprungliga förvärvet enligt affärsmodellen 
för förvaltningen av finansiella tillgångar och enligt sina avtalsenliga kassaflödesegenskaper. Alla 
köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas per affärsdag, som är den dag då 
koncernen utfäster sig att förvärva eller överlåta ett finansiellt instrument. Finansiella tillgångar 
tas bort från balansräkningen när koncernen har förlorat den avtalsenliga rätten till kassaflöden 
eller när den har överfört en betydande del av riskerna och intäkterna utanför koncernen. 
 
Lån och övriga fordringar är tillgångar som inte är derivattillgångar, de betalningar som hänför sig 
till dem är fasta eller fastställbara, de noteras inte på en aktiv marknad och koncernen innehar 
dem inte för handel. I kategorin ingår koncernens finansiella tillgångar som har fåtts genom att 
överlåta pengar, varor eller tjänster till en gäldenär. Tillgångarna i kategorin värderas till upplupet 
anskaffningsvärde med effektivräntemetoden, med avdrag för eventuella nedskrivningar.  Låne- 
och övriga fordringar ingår i balansräkningen bland kort- eller långfristiga tillgångar i enlighet med 
sin karaktär. Tillgångarna hör till de långfristiga posterna om de förfaller senare än 12 månader 
från bokslutsdagen. 
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Klassificering av finansiella 
tillgångar och skulder samt 
deras verkliga värden Not 

Redovisat 
värde 
2020 

Verkligt 
värde 
2020 

Redovisat 
värde 
2019 

Verkligt 
värde 
2019 

Hierarki 
för 
verkligt 
värde 

Finansiella tillgångar       
Finansiella tillgångar som 
redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde       
       
Långfristiga             
Fordringar 13 4 187 4 187 4 891 4 891 Level 2 
       
Kortfristiga             
Kundfordringar 14 40 370 40 370 37 115 37 115 Level 2 
Övriga fordringar 14 7 276 7 276 8 352 8 352 Level 2 
Likvida medel 20 13 811 13 811 23 448 23 448 Level 2 
Derivattillgångar som värderas 
till verkligt värde via övriga 
totalresultatposter  45 45 0 0 Level 2 
Finansiella tillgångar 
sammanlagt  65 689  65 689  73 806  73 806   

 

Finansiella skulder       
Finansiella skulder som redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde       
       
Långfristiga             
Banklån  34 470 34 470 34 591 34 591 Level 2 
Leasingskulder  5 257 5 257 - - Level 2 
Leverantörsskulder och övriga skulder  4 334 4 334 5 338 5 338 Level 2 
       
Kortfristiga             
Banklån  34 281 34 281 34 325 34 325 Level 2 
Leasingskulder  1 860 1 860 - - Level 2 
Leverantörsskulder och övriga skulder   46 793 46 793 40 739 40 739 Level 2 
Finansiella skulder sammanlagt  126 995 126 995 114 993 114 993  

 

Lån, övriga fordringar och finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde genom att 
använda effektivräntemetoden. De finansiella tillgångarnas och skuldernas redovisade värden 
och verkliga värden bedöms motsvara varandra. Koncernen har inga finansiella tillgångar som 
värderas till verkligt värde.  
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Principer som koncernen tillämpar för värdering av alla finansiella instrument till verkligt 
värde  
Vid värderingen till verkligt värde av de finansiella tillgångarna och skulderna i tabellen har 
följande antaganden använts.  
 
Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringarnas ursprungliga redovisade värde motsvarar deras verkliga värde, eftersom 
diskonteringens inverkan inte är väsentlig med beaktande av fordringarnas löptid. 
 
Banklån 
Skuldernas verkliga värde baserar sig på de diskonterade kassaflödena. Totalräntan består av 
en riskfri ränta och en företagsspecifik riskpremie. 
 
Leverantörsskulder och övriga skulder 
Leverantörsskuldernas och de övriga skuldernas ursprungliga redovisade värde motsvarar deras 
verkliga värde, eftersom diskonteringens inverkan inte är väsentlig med beaktande av skuldernas 
löptid. 
 
Nivåerna i hierarkin för verkligt värde 
Under den avslutade och den föregående räkenskapsperioden förekom inga överföringar mellan 
nivåerna i hierarkin för verkligt värde. 
 
Nivå 1 
De verkliga värdena på nivå 1 i hierarkin baserar sig på noterade priser (ojusterade) på aktiva 
marknader för identiska tillgångar eller skulder. 
Nivå 2 
På nivå 2 baserar sig instrumentens verkliga värden till betydande del på andra indata än de 
noterade priserna, men ändå på uppgifter som är direkt eller indirekt observerbara för tillgången 
eller skulden. 
Nivå 3 
På nivå 3 baserar sig instrumentens verkliga värden på indata för tillgången eller skulden som 
inte baserar sig på observerbar marknadsinformation utan till betydande del på ledningens 
uppskattningar och användningen av dem i allmänt accepterade värderingsmodeller. Den nivå i 
hierarkin för verkligt värde till vilken en viss post som värderats till verkligt värde har hänförts som 
helhet har fastställts på grundval av de indata med lägsta nivå som är betydande för hela den 
post som värderats till verkligt värde. 
 
23.a Derivatinstrument 
Derivatinstrument har ingåtts i säkringssyfte i enlighet med koncernens finansieringspolicy. Det 
derivatinstrument som var utestående vid räkenskapsperiodens slut förfaller 30.6.2021. 
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Derivatinstruments verkliga värden 1 000 EUR 
Tillgångar 
30.6.2020 

Skulder 
30.6.2020 

Netto  
verkligt  
värde 

30.6.2020 

Netto 
verkligt 
värde 

30.6.2019 
Valutaterminer och valutaswappar     
I säkringsredovisningen av nettoinvesteringar 45 0 45 0 
Sammanlagt         
     

Nominellt värde av derivat 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
 
24. Inkomstskatt 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften) 
 
25. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
26. Ansvarsförbindelser och övriga ansvar  
 
1 000 EUR 2020 2019 
Hyres- och leasingavtal * - 9,7 
Företagskort 50 39 
Hyresborgen 101,4 95,6 
Sammanlagt 18 443 8 075 

 
*) I och med ibruktagandet av standarden IFRS 16 Leasingavtal uppkommer inga hyres- och leasingavtalsansvar 
fr.o.m. 1.1.2019 

27. Tillgångar klassificerade som att de innehas för försäljning och skulder som hänför 
sig till dem 
 
Underhållsfunktioner för processanalysteknik inom industriaffärsverksamheten hade 
klassificerats som tillgångar som innehas för försäljning.  Till de tillgångar som innehas för 
försäljning hänförde sig skulder på 702 tusen euro. 
 
Tillgångar som innehas för försäljning   
1 000 EUR 2020 2019 
Materiella tillgångar  192 - 
Fordringar   

 1 053 - 
Likvida medel     687  - 
Sammanlagt  

 1 932 - 
 
  

31 (79)



Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

 
28. Koncernbolag 

  

 
Koncernens 

ägarandel 
Koncernens 

ägarandel 

Dotter- och intresseföretag  Land Valuta 30.6.2020,  
% 

30.6.2019,  
% 

Företagets namn        
Digialfa Ab Finland EUR 87 87 
Diagomega Uusimaa Ab Finland EUR 100 100 
Diagomega Sweden AB Sverige SEK 100 100 
Diagomega Developpement SARL Frankrike EUR 100 100 
Diagomega Deutschland GmbH Tyskland EUR 100 100 
Diagomega China International Ltd Kina CNY 100 100 
Diagomega Czech a.s. Tjeckien CZK 100 100 
Smart Analysis LLC Förenta staterna USD 0 100 
Spektri Kiinteistöt Ab Finland EUR 32,5 32,5 

 
 
Andelar i intresseföretag 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
29. Händelser efter bokslutet 
De samarbetsförhandlingar som Diagomega inledde 3.7.2020 till följd av förändringen i 
efterfrågan på apparater inom industriverksamheten på grund av Covid 19-pandemin har 
avslutats i augusti. Som resultat av förhandlingarna permitterar Diagomega högst 400 anställda i 
koncernens bolag i Finland. Permitteringarna omfattar högst 90 dagar och de genomförs under 
augusti-november 2020. 
 
I Diagomega Deutschland GmbH:s fabrik i Frankfurt inträffade en brand 16.8.2020, som förstörde 
ungefär en tredjedel av fabrikens produktionslokaler och orsakade rök-, sot- och vattenskador i 
de återstående lokalerna. I branden förstördes också största delen av hälsoverksamhetens lager 
av diagnostikapparater som fanns i fabriken.  
 
30. Aktier och ägare 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
31. Koncernens nyckeltal och beräkningsformler 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
      

Euro Noter  1.7.2019–30.6.2020 1.7.2018–30.6.2019 
        
Omsättning  2 155 771 660,72 138 383 192,89 
Övriga rörelseintäkter  3 250 707,42 207 969,33 
Material och tjänster  4 -59 972 991,13 -54 922 991,13 
Personalkostnader  4 -57 404 720,08 -49 423 521,08 
Avskrivningar och nedskrivningar  5 -3 391 680,19 -3 379 639,17 
Övriga rörelsekostnader  4 -30 194 875,23 -25 084 241,67 
Rörelseresultat   5 058 101,49 5 780 769,17 
        
Finansiella intäkter och kostnader  6 617 288,43 945 626,25 
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatter   5 675 389,92 6 726 395,42 
 
Bokslutsdispositioner       
Koncernbidrag   -410 000,00 -550 000,00 
        
Resultat före skatt   5 265 389,92 6 176 395,42 
        
Direkta skatter  7 -999 238,51 -1 032 417,48 
Räkenskapsperiodens resultat   4 266 151,41 5 143 977,94 
        
*Moderbolagets bokslut har upprättats enligt finländsk redovisningspraxis 
(FAS).   
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING       
        
Euro       
    
Aktiva Noter 30.6.2020 30.6.2019 
Bestående aktiva       
Immateriella tillgångar  8     
   Immateriella rättigheter   989 749,27 1 037 799,76 
   Övriga immateriella tillgångar   2 381 818,07 2 241 726,05 
   Förskottsbetalningar och pågående  
   immateriella tillgångar   169 195,86 155 958,69 
Immateriella tillgångar sammanlagt   3 540 763,19 3 435 484,50 
        
Materiella tillgångar  8     
   Mark- och vattenområden   1 829 914,65 1 829 914,65 
   Byggnader och konstruktioner   7 363 114,59 8 487 129,10 
   Maskiner och inventarier   8 996 928,02 7 927 218,88 
   Övriga materiella tillgångar   46 879,13 43 600,44 
   Förskottsbetalningar och pågående  
   nyanläggningar   3 593 309,99 682 564,34 
Materiella tillgångar sammanlagt   21 830 146,38 18 970 427,41 
        
Investeringar  11     
   Andelar i företag inom samma koncern   17 975 156,09 22 275 156,09 
   Andelar i ägarintresseföretag   1 524 000,00 1 524 000,00 
Investeringar sammanlagt   19 499 156,09 23 799 156,09 
        
Bestående aktiva sammanlagt   44 870 065,66 46 205 068,01 
        
Rörliga aktiva       
   Långfristiga fordringar       
   Lånefordringar  12 24 549,64 524 549,64 
Långfristiga fordringar sammanlagt   24 549,64 12 987,00 
        
Omsättningstillgångar       
   Material, förnödenheter och varor 9  20 304 517,70 12 525 168,18 
Omsättningstillgångar sammanlagt   20 304 517,70 12 525 168,18 
        
Kortfristiga fordringar       
   Kundfordringar   22 431 462,81 20 060 854,43 
   Lånefordringar   7 178 813,25 9 989 746,18 
   Övriga fordringar   1 895 011,43 1 749 813,44 
   Resultatregleringar   3 850 547,71 3 073 169,41 
Kortfristiga fordringar sammanlagt   35 355 835,20 34 873 583,46 
        
Kassa och bank   9 669 524,45 11 238 546,95 
        
Rörliga aktiva sammanlagt   65 354 426,99 58 650 285,60 
        
Aktiva sammanlagt   110 224 492,65 104 855 353,61 
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Passiva  Noter 30.6.2020 30.6.2019 
Eget kapital  10     
   Aktiekapital   4 850 000,00 4 850 000,00 
   Fond för inbetalt fritt eget kapital   441 766,72 437 288,14 
   Resultat från tidigare räkenskapsperioder   11 870 398,52 10 947 064,88 
   Räkenskapsperiodens resultat   4 266 151,41 5 143 977,94 
Eget kapital sammanlagt   21 428 316,65 21 378 330,96 
        
Avsättningar   1 151 859,78 1 153 338,07 
   13     
Främmande kapital       
Långfristigt  13     
   Skulder till kreditinstitut   28 500 000,00 28 500 000,00 
   Övriga långfristiga skulder   2 305 273,42 2 771 630,10 
Långfristigt främmande kapital 
sammanlagt   30 805 273,42 31 271 630,10 
        
Kortfristigt  13     
   Erhålla förskott   1 580 675,03 1 339 776,54 
   Leverantörsskulder   15 632 601,98 11 693 426,69 
   Skulder till kreditinstitut   11 697 902,40 10 197 902,40 
   Övriga kortfristiga lån   6 869 449,05 10 580 520,43 
   Övriga kortfristiga skulder   6 057 754,77 1 312 333,54 
   Resultatregleringar   15 000 659,55 15 928 094,87 
Kortfristigt främmande kapital 
sammanlagt   56 839 042,79 51 052 054,48 
        
Främmande kapital sammanlagt   87 644 316,21 82 323 684,57 
        
Passiva sammanlagt   110 224 492,65 104 855 353,61 
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Moderbolagets finansieringsanalys       

1 000 euro Noter 
1.7.2019-
30.6.2020 

1.7.2018-
30.6.2019 

        
Affärsverksamhetens kassaflöde       
   Erhållna betalningar för försäljning   150 773 142 042 
   Betalda rörelsekostnader   -144 853 -127 574 
   Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella 
poster och skatter   5 920 14 467 
        
   Betalda finansiella poster, netto  6 -1 696 470 
   Erhållna utdelningar från den affärsverksamheten 6 2 308 2 767 
   Betald inkomstskatt  7 -848 -1 164 
Affärsverksamhetens kassaflöde sammanlagt   5 683 16 539 
        
Investeringarnas kassaflöde       
   Företagsförvärv 11 0 -2 149 
   Försäljning av aktier i dotterbolag 11  4 500   
   Investeringar i immateriella tillgångar 8 -440 -529 
   Investeringar i materiella tillgångar 8 -5 917 -4 727 
   Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella  
   tillgångar 8 279 23 
   Beviljade lån 12 -1 364 -931 
   Återbetalning av lånefordringar 12 3 766 150 
Investeringarnas kassaflöde sammanlagt   824 -8 163 
        
Finansieringens kassaflöde       
   Upptagna kortfristiga lån 13 11 896 3 586 
   Amortering av kortfristiga lån 13 -14 106 -7 754 
   Betalningar som avser amortering av  
   leasingskuldens kapitalbelopp   -1 340   
   Betalda utdelningar 10 -4 526 -4 323 
Finansieringens kassaflöde sammanlagt   -8 076 -8 492 
        
Ökning ( + ) / minskning ( - ) i likvida medel   -1 570 -115 
        
Likvida medel 1.1   11 239 11 354 
Förändring i likvida medel ökning ( + ) / minskning ( - )   -1 570 -115 
Likvida medel 31.12   9 670 11 239 
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NOTER 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV MODERBOLAGETS BOKSLUT 
 

Moderbolagets bokslut har upprättats med iakttagande av gällande finländska 
redovisningsbestämmelserna (FAS) och aktiebolagslagen. Bokslutet har upprättats i euro. 
Noterna presenteras i tusen euro. 
 

Värdering av bestående aktiva 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 

Utgifter för forskning och utveckling 
Forsknings- och utvecklingsutgifter har redovisats som kostnad det år de uppstått. 

 
Omsättningstillgångar 
Omsättningstillgångar ska  värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med FIFO-metoden (first in, first out). Till anskaffningsvärdet för 
köpta färdiga produkter räknas alla inköpsutgifter inklusive direkta transport- och 
hanteringsutgifter samt övriga utgifter.  
Anskaffningsvärdet för egentillverkade produkter, färdiga eller i arbete, utgörs av råvaror, 
direkta arbetskostnader, övriga direkta kostnader och systematiskt fördelade andelar av fasta 
och rörliga omkostnader som är hänförliga till tillverkningen vid normal kapacitet.  
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med 
avdrag för uppskattade utgifter för att färdigställa produkten och uppskattade nödvändiga utgifter 
för att genomföra försäljningen. 

 
Värdering av fordringar och skulder 
Fordringar har värderats till sitt anskaffningsvärde eller till ett sannolikt värde som är lägre än 
anskaffningsvärdet. Skulder har värderats till sitt nominella värde. 
 

Pensionsplaner 
Personalens lagstadgade och frivilliga pensionsskydd i bolaget har ordnats i ett 
pensionsförsäkringsbolag. Pensionsutgifterna redovisas som kostnad under intjänandeåret.  
 

Avsättningar 
Avsättningar redovisas då bolaget till följd av en transaktion har en legal eller informell 
förpliktelse, det är sannolikt att betalningsskyldighet uppstår och beloppet för förpliktelsen kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Om det finns möjlighet att få ersättning för en del av 
förpliktelsen från en tredje part, redovisas ersättningen som en skild tillgångspost, men först i 
det skedet när det är i praktiken klart att ersättning fås. 
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Omsättning 
Som omsättning redovisas utöver försäljning av screening- och analysapparater och 
system även intäkter från de tjänster som moderbolaget producerar för 
koncernbolagen. 

 
Övriga rörelseintäkter 
Som övriga rörelseintäkter har redovisats vinster vid försäljning av tillgångar och övriga 
intäkter än de som ansluter sig till den egentliga försäljningen. 

 
Utdelning 
Utdelning som bolaget betalar redovisas för den period under vilken aktieägarna har 
godkänt att utdelning ska betalas. 
 

Inkomstskatt 
Bolagets skatt i resultaträkningen innehåller räkenskapsperiodens skatt som räknats 
utifrån det beskattningsbara resultatet samt skatt från tidigare räkenskapsperioder.  
Uppskjuten skatt har inte redovisats. 
 

Utgifter för främmande kapital 
Utgifter för främmande kapital redovisas som kostnad för den räkenskapsperiod under 
vilka de uppstår. 
 

Poster i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta har redovisats till transaktionsdagens kurs. Fordringar och 
skulder i utländsk valuta har omräknats till euro enligt de noterade medelkurserna på 
bokslutsdagen. Realiserade kursdifferenser, liksom även kursvinster och -förluster som 
uppstått vid värderingen av fordringar och skulder, har redovisats i resultaträkningen. 
Kursvinster och -förluster som ansluter sig till den faktiska affärsverksamheten har 
behandlats som korrektivposter till försäljning och inköp, medan kursvinster och -förluster 
från finansieringen har upptagits i finansiella intäkter och kostnader. 
 
Förändringar i värdet på lån i utländsk valuta har redovisats bland finansiella intäkter 
och kostnader i resultaträkningen. 
 

Derivatinstrument 
 
I enlighet med sin riskhanteringspolicy använder bolaget derivat för att skydda sig mot 
valutarisker och derivatinstrumenten har ingåtts i moderbolagets namn. Moderbolaget 
tillämpar 5 kap. 2 § i bokföringslagen och upptar värdepapper och andra sådana 
finansieringsmedel som hör till bestående aktiva till anskaffningsutgiften, eller, om deras 
sannolika verkliga marknadspris på bokslutsdagen är lägre, till detta värde. 
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Egna aktier 
Förvärv av egna aktier jämte utgifterna för dem har redovisats i bolagets bokslut som 
minskning av vinstmedel.  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
Finansieringsanalys 
Kassaflöden under räkenskapsperioden redovisas fördelade på kassaflöden från den 
löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. 

 

2. Omsättning enligt marknadsområde 2020 2019 
     

Omsättning enligt marknadsområde   
Försäljning i hemlandet 46 731  41 515 
Försäljning utomlands 109 041  96 868  
      155 772 138 383  
     

 

3. Övriga rörelseintäkter   
     

Försäljningsvinst på aktier i dotterbolag 200 - 
Erhållna bidrag  30  70  
Övriga 21 138 
      251 208 

 

4. Rörelsekostnader   
     

Material och tjänster -59 973  -54 923  
      -59 973 -54 923 

 

Personalkostnader 2020 2019 
     
Löner och arvoden -46 821 -40 367 
Lönebikostnader   
 Pensionsutgifter -8 564  -7 259  

 Övriga lönebikostnader -2 020  -1 798 
      -57 405 -49 424 
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Löner och arvoden till ledningen   
 Verkställande direktören -624 -558 

 
Styrelseledamöter och ledningsgruppens 
medlemmar -1 016  -800 

      -1 640 -1 358 
 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

   2020 2019 
Antal anställda i genomsnitt 723 656 

 

Transaktioner med närstående 

Verkställande direktören och styrelseledamöterna har inte beviljats några skuldebrevslån och 
inga säkerheter eller ansvarsförbindelser har getts för verkställande direktörens och 
styrelseledamöternas räkning. 

 

Övriga rörelsekostnader 2020 2019 
     

Övriga kostnader   
 Frivilliga sociala avgifter -4 362 -3 675 

 Resekostnader -1 959 -1 863 
 Leasing- och fordonskostnader -3 993 -4 566 
 IT- och administrativa kostnader -5 375 -3 276 

 
Marknadsförings-, sales promotion- och 
kommunikationskostnader -2 516 -2 274 

 Experttjänster -5 682 -5 283 
 Övriga -6 308 -4 147 

      -30 195 -25 084 
 

Revisorns arvoden   
 Revision -105 -99 

 Skattetjänster -19 -27 
  Övriga tjänster -23  -12  
      -147 -138  

 

Revisor är Tilintarkastus ABC Ab.  

 
5. Avskrivningar och nedskrivningar   
     

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

6. Finansiella intäkter och kostnader 2020 2019 
Intäkter från investeringar bland bestående aktiva   
 Utdelningsintäkter   
  Från ägarintresseföretag 423 395 
  Från företag inom samma koncern 1 885 2 242 
      2 308 2 673 

     
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter   
 Övriga ränteintäkter     56 38 
          56 38 
    
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader   
 Räntekostnader för finansiella skulder -1 712 -1 703 
  Övriga finansiella kostnader -45  -62 
      -1 747 -1 765 
 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 617 946 

 

7. Inkomstskatter   
Räkenskapsperiodens skatter -999    -1 032 

 

8. Materiella och immateriella tillgångar 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften) 
 
9. Omsättningstillgångar 
 2020 2019 
Material och förnödenheter 6 382 3 848 
Produkter i arbete 3 750 2 447 
Färdiga varor 10 079 6 142 
Förskottsbetalningar 94 88 
Sammanlagt 20 305 12 525 
 
 
10. Eget kapital    

Bundet eget kapital  2020 2019 

Aktiekapital 1.7   4 850 4 850 
Aktiekapital 30.6   4 850 4 850 

  

41 (79)



Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

Fritt eget kapital    

Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.7 437 434 
Fond för inbetalt fritt eget kapital 30.6 442  437 

Balanserat resultat från tidigare räkenskapsperioder 1.7 16 092 15 270  

                  Överlåtelse av egna aktier          305  
 Utdelning   -4 526 -4 323  
Balanserat resultat från tidigare räkenskapsperioder 30.6 

  
 Räkenskapsperiodens resultat 
 Eget kapital sammanlagt 30.6 

11 870 
 

4 266 
21 428 

10 947 
 

5 144 
21 378 

 

Beräkning av utdelningsbara medel  2020 2019 
 Fond för inbetalt fritt eget kapital  442 437 
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder  11 870 10 947 
 Räkenskapsperiodens vinst   4 266 5 144 
Utdelningsbara medel      16 578 16 528 

 

11. Investeringar     
      
Andelar i företag inom samma koncern 2020 2019 
Anskaffningsvärde 1.7  22 275 20 126 
Ökningar   - 2 149 
Minskningar   - 4 300 - 
Anskaffningsvärde 30.6   17 975 22 275 
    

 
  

 

Moderföretagets 
ägarandel  

Moderföretagets 
ägarandel Redovisat värde 

Dotter- och intresseföretag  Land 30.6.2020,  
% 

30.6.2019,  
% 30.6.2020 

Företagets namn         tusen euro 
Digialfa Ab Finland 87 87 872 
Diagomega Uusimaa Ab Finland 100 100 4 500 
Diagomega Sweden AB Sverige 100 100 2 700 
Diagomega Developpement SARL Frankrike 100 100 180 
Diagomega Deutschland GmbH Tyskland 100 100 5 824 
Diagomega China International Ltd Kina 100 100 2 149 
Diagomega Czech a.s. Tjeckien 100 100 1 750 

Smart Analysis LLC Förenta 
staterna 0 100 - 

Spektri Kiinteistöt Ab Finland 32,5 32,5 1 524 
            19 499 
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Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

12. Kort- och långfristiga fordringar hos företag inom samma koncern 
 
Långfristiga fordringar hos företag inom samma koncern                                         2020          2019 
 
Lånefordringar 25 525  

Sammanlagt     25 525  
       

 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

13. Avsättningar och främmande kapital 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

14. Derivatinstrument 

Verkliga värden av derivatinstrument 1 000 EUR 
Verkligt värde 

30.6.2020 
Verkligt värde 

30.6.2019 
Derivatinstrument 45 0 

   
Nominella värden av derivatinstrument 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
15. Säkerheter och ansvarsförbindelser 

1 000 EUR 2020 2019 
   

Hyres- och leasingavtalsansvar, följande räkenskapsperiod 3 875 3 980 
Hyres- och leasingavtalsansvar, senare  12 855 16 375 

   
Borgen för andra koncernföretag 5 800 6 200 

 

16. Aktier och andelar 
   
De största registrerade aktieägarna, aktieinnehavets fördelning och ägare enligt sektor, 
aktiens handelskoder och slutkurser 
Aktier sammanlagt 4 850 000 st., 100 procent.  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften) 

 

17. Händelser efter bokslutet 

De samarbetsförhandlingar som bolaget inledde 3.7.2020 till följd av förändringen i efterfrågan på 
apparater inom industriverksamheten på grund av Covid 19-pandemin har avslutats i augusti. 
Som resultat av förhandlingarna permitterar bolaget högst 280 anställda. Permitteringarna 
omfattar högst 90 dagar och de genomförs under augusti-november 2020. 
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Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

18. Styrelsens förslag till hur vinstmedlen ska disponeras 

Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 16 578 316,65 euro i balansräkningen 
30.6.2020, varav räkenskapsperiodens vinst är 4 266 151,41 euro.  

Styrelsen föreslår att det av moderbolagets vinstmedel  
betalas en utdelning på 0,87 euro per aktie, sammanlagt   4 155 114,54 euro  
och att det i fritt eget kapital kvarlämnas            12 423 202,11 euro 
Sammanlagt                                     16 578 316,65 euro 
 

Utdelning betalas emellertid inte för de aktier som bolaget innehar på avstämningsdagen 
för utdelning 27.11.2020. 

Det har inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter 
räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är god, och enligt styrelsen äventyrar den 
föreslagna utdelningen inte bolagets solvens.  
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Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

UNDERSKRIFTER AV BOKSLUTET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN   

         

 Helsingfors 5.9.2020        

       

 Nils Nyland    Raija Rajala 
 Nils Nyland    Raija Rajala 
 Styrelsens ordförande   Styrelseledamot 
      
 Sami Sulkunen   Riitta Lähi-Kotola 
 Sami Sulkunen   Riitta Lähi-Kotola 
 Styrelseledamot   Styrelseledamot 
      
 Kari Etänen     
 Kari Etänen 
 Verkställande direktör, styrelseledamot     
      

 

 

REVISIONSANTECKNING      

      

 Över utförd revison har i dag avgetts en berättelse.    
      
  Helsingfors den 5 september 2020     
      

  Tilintarkastus ABC Ab     
 Revisionssammanslutning     
       
 Niilo Näppärä       
 Niilo Näppärä     
  CGR  
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Diagomega Abp 
FO-nummer 1234567-8 

 
FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH MATERIAL 

Bokföringsböcker   
 Dagbok  digitalt dokument 
 Huvudbok   digitalt dokument 
 Försäljningsreskontra  digitalt dokument 
 Inköpsreskontra  digitalt dokument 
 Förteckning över materiella och immateriella tillgångar digitalt dokument 
 Bokslut och verksamhetsberättelse separat inbunden 
 Specifikationer till balansräkningen digitalt dokument 
 Verifikation till noter  digitalt dokument 
    
Verifikaten förvaras i elektronisk form (digitalt dokument). 
    
Verifikatslag 
   
 Bankverifikat  
  AB Kassaverifikat 
  CD Betalningsverifikat 
    
 Memorialverifikat  
  GH Löneverifikat 
  IJ Huvudboksverifikat 
    
 Försäljningsreskontra  
  KL Faktura 
  MN Kreditfaktura 
 Inköpsreskontra  
  OP Faktura 
  QR Kreditfaktura 
  ST Reseräkning 
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Bilaga 2   
        PROTOKOLL 
Diagomega Abp 

STYRELSENS MÖTE 4/2019-2020 

Tidpunkt 15.10.2019 
 
Plats Diagomega Abp:s huvudkontor, Helsingfors 
 
Närvarande 

Nils Nyland, ordförande 
Raija Rajala, ledamot  
Sami Sulkunen, ledamot 
Riitta Lähi-Kotola, ledamot 
Kari Etänen, verkställande direktör  
 
Jukka Suojanen, koncernens ekonomidirektör 

 
1 § Ordföranden öppnade mötet. 

 
2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  

 
3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 

 

4 § Ekonomi 
 

Ekonomidirektören presenterade koncernens resultat 1.7.2019–30.9.2019. 
Delårsrapportens resultat och prognosen för räkenskapsperioden 1.7.2019–
30.6.2020 godkändes. Koncernens resultat ligger nära budgeten och 
prognoserna. 

 

5 § Försäljning av en fritidsfastighet 

Man beslöt att sälja en fritidsfastighet som finns i Iniö till Optirox Ab (bilaga 1). 
Köpesumman är 160 000 euro, vilket motsvarar den lokala fastighetsförmedlarens 
prisuppskattning.   

6 § Firmateckningsrätt 

Man beslöt att frånta Matti Kosonen rätten att teckna bolagets firma. Kalle 
Kekkonen beviljades rätt att teckna bolagets firma. 

7 § Ordföranden avslutade mötet. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etanen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Bilaga 1    KÖPEBREV FÖR FASTIGHET 
 

PARTER I KÖPET 

Säljare   Diagomega Abp (FO-nummer 1234567-8), i det följande “Säljaren” 

Köpare   Optirox Ab (FO-nummer 2345678-9), i det följande “Köparen” 

KÖPEOBJEKT 

Gården Sommarstuga i byn Iniö i Pargas stad, registernummer 1: 234 jämte byggnader och 
anslutningar (fastighetsbeteckning: 123-456-78-9). På fastigheten finns en vinterbonad 
fritidsbostad med adressen Stenvägen 42, 23390 Iniö. Gårdens areal är 4500 m². Fastigheten 
innefattar en bostadsbyggnad vars yta är 85 m².  Byggnaden har färdigställts 2012 och den är i 
bra skick. Det finns inga inteckningar i fastigheten. 

KÖPEVILLKOR 

Köpesumman är etthundrasextiotusen euro (160 000). Av köpesumman kvitteras 40 000 euro 
som betald vid undertecknandet av detta köpebrev. Ägande- och besittningsrätten till 
köpeobjektet övergår till köparen när hälften av köpesumman är betald. Resten av 
köpesumman betalas i tre poster som följer:   
     15.3.2020 40 000 euro 
     15.7.2020 40 000 euro 
     15.4.2021 40 000 euro     
 

Ingen ränta tas ut på den obetalda köpesumman.  

Genom detta köpebrev överför säljaren fastighetens vatten- och avloppsanslutningar samt 
kabel-tv-anslutning till köparen utan särskild ersättning. Köparen förbinder sig att meddela 
leverantörerna att anslutningsavtalen överförts. Köparen svarar för eventuella avgifter för 
överföring av anslutningsavtalen. Köparen svarar för lagfartskostnaderna och den 
överlåtelseskatt som utgår på köpet.  

UNDERSKRIFTER  

Vi godkänner och förbinder oss att iaktta detta köpebrev. Detta köpebrev har uppgjorts i tre 
likalydande exemplar, ett till vardera parten i köpet och ett till det offentliga köpvittnet. 

Helsingfors, 15.10.2019 

 

Säljare   Diagomega Oyj   Köpare:  Optirox Oy 

  Kari Etänen      Riitta Lähi-Kotola 
Kari Etänen, verkställande direktör Riitta Lähi-Kotola, 

styrelseledamot 
  (231068-xxxx)      (030268-xxxx) 
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I egenskap av offentligt köpvittne intygar jag att Kari Etänen såsom företrädare för överlåtaren 
och Riitta Lähi-Kotola såsom företrädare för mottagaren har undertecknat denna 
överlåtelsehandling och att de samtidigt varit närvarande då överlåtelsehandlingen bestyrkts. 
Jag har kontrollerat undertecknarnas identitet och konstaterat att överlåtelsehandlingen har 
uppgjorts på det sätt som föreskrivs i 2 kap. 1 § i jordabalken. 

Helsingfors, 15.10.2019 

Köpvittnets underskrift och namnförtydligande 
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Diagomega Abp     PROTOKOLL 
 

STYRELSENS MÖTE 7/2019–2020 

 
Tidpunkt 15.1.2020 
 
Plats Diagomega Abp:s huvudkontor, Helsingfors 
 
Närvarande 

Nils Nyland, ordförande 
Raija Rajala, ledamot  
Sami Sulkunen, ledamot 
Riitta Lähi-Kotola, ledamot 
Kari Etänen, verkställande direktör  
 
Jukka Suojanen, koncernens ekonomidirektör 

1 § Ordföranden öppnade mötet. 
 

2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  
 

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 

4 § Ekonomi 
 

Ekonomidirektören presenterade koncernens resultat 1.7.2019–31.12.2019. 
Delårsrapportens resultat och prognosen för räkenskapsperioden 1.7.2019–30.6.2020 
godkändes. Koncernens resultat ligger nära budgeten och prognoserna. 
 

5 § Försäljning av ett dotterbolag 
 

Ekonomidirektör Suojanen berättade att dotterbolaget Smart Analysis LLC, som helt 
och hållet ägts av koncernen, har sålts 29.11.2019 enligt snabb tidtabell sedan köparen 
kontaktat bolaget i början av november. Köpesumman 4 500 tusen euro betalades i 
form av ett kontantvederlag 29.11.2019. I moderbolaget redovisades en 
försäljningsvinst på 200 tusen euro från försäljningen av dotterbolaget (bilaga 1). I 
koncernen gav försäljningen inte upphov till någon försäljningsvinst eller 
försäljningsförlust, eftersom försäljningspriset motsvarade dotterbolagets 
nettotillgångar. I det sålda dotterbolagets balansräkning ingick omsättningstillgångar på 
1 000 tusen1 euro, och realiseringen av dem kommer att ge köparen täckning under det 
kommande året. Man lyckades förhandla in ett villkor i köpebrevet enligt vilket 
Diagomega Abp får 15 procent av det sålda dotterbolagets omsättningstillgångar vid 
försäljningstidpunkten oberoende av när köparen lyckas realisera 
omsättningstillgångarna. Summan kommer att betalas i sin helhet till Diagomega Abp 
29.11.2020 utöver det kontantvederlag som angetts i köpebrevet. 

                                                           
1 Korrigerat som skrivfel 10/2020. Tidigare ordalydelse 1 000 euro. 
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6 § Ledningens ersättningar  

 
Man gick igenom ekonomidirektörens sammanfattning Q1-Q2 av hur målen för 
bonusprogrammet uppnåtts. Man beslöt att i enlighet med programmet överlåta 12 066 
aktier i Diagomega Abp till verkställande direktören och direktörerna för 
affärsverksamhetsenheterna. Aktierna överlåts 2.3.2020 i enlighet med den tidtabell 
som överenskommits i bonusprogrammet. 

5 § Ordföranden avslutade mötet. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Eäanen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Kalkyl över försäljningsvinsten av Smart Analysis LLC 
   
   
Moderbolag tusen euro  
   
Aktiernas värde 4 300  
Försäljningspris 4 500  
Försäljningsvinst 200  
   
Koncern   
 tusen euro tusen USD 
Dotterbolagets tillgångar 5 360 5 886 
Dotterbolagets skulder 860 944 
Nettotillgångar 4 500 4 942 
Försäljningspris 4 500   
Försäljningsvinst/förlust 0  

 
 
 

 
Sålda tillgångar och skulder (1 000 EUR) 
 
Kund- och övriga fordringar   1 695 
Omsättningstillgångar    1 000 
Immateriella tillgångar       603  
Materiella tillgångar    1 197 
Kontanta medel       865 
Leverantörs- och övriga skulder     860 
Sammanlagt nettotillgångar   4 500 
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Diagomega Abp      PROTOKOLL 
 

STYRELSENS MÖTE 10/2019–2020 

 
Tidpunkt 20.4.2020 
 

Plats Diagomega Abp:s huvudkontor, Helsingfors 
Närvarande 

Nils Nyland, ordförande 
Raija Rajala, ledamot  
Sami Sulkunen, ledamot 
Riitta Lähi-Kotola, ledamot 
Kari Etänen, verkställande direktör  
 
Jukka Suojanen, koncernens ekonomidirektör 
Taru Semppinen, personaldirektör 

 
1 § Ordföranden öppnade mötet. 

2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 

4 § Situationen beträffande orderstocken 
 
Industriverksamhetens produktion har tills vidare fortsatt normalt, men antalet nya 
beställningar har sjunkit kraftigt. Inom hälsoaffärsverksamheten har det inte inträffat 
någon betydande förändring i det totala antalet nya beställningar. I dagsläget har 
efterfrågan klart fokuserats på apparater och förnödenheter i COPDA-produktfamiljen, 
där produktionen emellertid begränsas av problem med tillgången på material. 
Produktionskapaciteten i fråga om desinfektionsmedel utnyttjas maximalt. Personal-
direktör Semppinen berättade att bolaget inlett förhandlingar med personalgrupperna 
om eventuella anpassningsåtgärder.  

 
5 § Information från Spektri Kiinteistö Ab:s bolagsstämma 

Ekonomidirektör Suojanen berättade om Spektri Kiinteistöt Ab:s bolagsstämma, som 
hölls senaste vecka. Spektri Kiinteistöt Ab:s hyr ut företagslokaler och alla lokaler är 
uthyrda. Fastighetens läge är bra tack vare det närbelägna affärscentret, och de nya 
trafikarrangemangen i området har ökat efterfrågan på lokaler i området. Resultatet av 
Spektri Kiinteistöt Ab:s räkenskapsperiod som avslutades 31.12.2019 var 
1 839 572,73 euro. 

Bolagsstämman beslutade om en utdelning på 1 300 000 euro, varav Diagomega 
Abp:s andel är 422 500 euro. Utdelningen betalas 29.4.2020. Investeringen i Spektri 
Kiinteistöt Ab:s aktier som gjordes för tre år sedan i placeringssyfte har visat sig vara 
en lyckad satsning. 
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6 § Avstående från semesterpenningen för sommarsemestern 

Den plötsliga nedgången i industriaffärsverksamhetens orderstock har försämrat 
kassaflödet och den utmanande situationen bedöms fortsätta fram till hösten. 
Situationen har diskuterats med företrädare för samtliga personalgrupper på möten 
27.3.2020 och 11.4.2020.  Under diskussionerna försökte man hitta en lösning som 
skulle säkerställa fortlevnaden och jämna ut kassaflödet.  

Betalningen av semesterpenning har baserat sig på etablerad praxis i bolaget. Efter 
diskussionerna har man i samförstånd kommit fram till att slopa från 
semesterpenningen för semesterperioden 1.5.2020–30.9.2020. Denna 
semesterpenning ersätts med motsvarande lediga dagar, som kan tas ut  20.4.2020–
5.6.2020. De närmare tidpunkterna överenskoms med de enskilda teamen med 
beaktande av arbetssituationen. Styrelsen tackar personalen för flexibiliteten i denna 
exceptionella situation. Vintersemesterperiodens semesterpenningar betalas som 
normalt. 

 
7 § Budgetprocessen 

Ekonomidirektör Suojanen berättade att bolagets budgetprocess för nästa år är så gott 
som klar. Rörelsesegmentledarna har efter bästa förmåga försökt beaktat inverkan av 
Covid-pandemin i budgetarna för sina respektive segment. När det gäller andra än 
operativa kostnader har ekonomidirektören undersökt saken och upptäckt att i dagens 
marknadssituation har bolaget möjlighet att få billigare finansiering än vad som betalas 
för den nuvarande limiten. Sålunda har ekonomidirektören inlett förhandlingar med 
andra banker om refinansiering av bolagets limit som förfaller till betalning våren 2021. 
Koncernens nuvarande huvudfinansiär Kreditti pankki har ännu inte informerats, utan 
ekonomidirektören analyserar först de andra bankernas anbud på finansiering av 
limiten. För att påskynda låneförhandlingarna har ekonomidirektören skickat in en 
ansökan om företagsinteckning till registermyndigheten. 

 

8 § Ordföranden avslutade mötet. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etänen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Diagomega Abp      PROTOKOLL 
 

STYRELSENS MÖTE 11/2019–2020 

Tidpunkt 13.5.2020 
 

Plats Diagomega Abp:s huvudkontor, Helsingfors 
Läsnä 

Nils Nyland, ordförande 
Raija Rajala, ledamot  
Sami Sulkunen, ledamot 
Riitta Lähi-Kotola, ledamot 
Kari Etänen, verkställande direktör  

 
1 § Ordföranden öppnade mötet. 

2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 

4 § Situationen beträffande orderstocken 

Det konstaterades att de långdragna förhandlingarna om försäljning av VICOD 91-
analysutrustning till Spanien hade slutförts och den första analysapparaten har 
levererats från moderbolagets lager till kunden i maj. Enligt verkställande direktören var 
det fråga om en ny och viktig kundrelation under i övrigt utmanande tider, som gör det 
möjligt att utöka marknadsandelen i Europa när det gäller hälsoutrustning. Det 
nuvarande avtalet innehåller leverans av tre helt identiska analysapparater, så att för 
den första apparaten betalar kunden 500 tusen euro, efter den andra leveransen 400 
tusen euro och efter den tredje 300 tusen euro. Försäljningsbidraget för 
leveranshelheten är 40 procent. Anskaffningsutgiften för alla produkter är densamma. 
För den första apparatleveransen har i omsättningen redovisats 500 tusen euro för den 
utgående räkenskapsperioden, eftersom kriterierna för bolagets allmänt använda 
leveransvillkor Levererat förtullat (kundens lager) / DDP är uppfyllda. Även alla 
kostnader som hänför sig till den första levererade apparaten har redovisats för samma 
räkenskapsperiod i resultaträkningen, så att de minskar värdet av 
omsättningstillgångarna i balansräkningen. De övriga apparater som omfattas av 
avtalet levereras senare under september och oktober. 

5 § Nedläggning av det franska dotterbolaget 

Man diskuterade också en nedläggning av koncernens bolag Diagomega 
Developpement SARL i Frankrike. Det konstaterades att under de senaste åren har 
bolaget varken haft anställda eller någon annan verksamhet. Nedläggningsbeslutet 
beror på att de projekt som under tidigare år planerats för bolagets del inte kommer att 
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genomföras, så ledningens bedömning av bolagets verksamhet har förändrats 
permanent. Bolaget förväntas inte ha någon verksamhet eller inkomster under 
kommande räkenskapsperioder. Åtgärder för att upplösa bolaget inleds under hösten. 
Enligt en lokal skatteexperts bedömning föranleder upplösningen av bolaget ingen 
beskattningsbar inkomst. Moderbolagets kapitallån på 500 tusen euro till dotterbolaget 
räkenskapsperioden 2010–2011 har skrivits ned i moderbolagets balansräkning. Det är 
känt att lånefordran inte kommer att betalas till moderbolaget. Dotterbolaget har inget 
återstående eget kapital. 

6 § Ordföranden avslutade mötet. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etänen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Diagomega Abp      PROTOKOLL 
 

STYRELSENS MÖTE 12/2019–2020 

Tidpunkt 22.6.2020 
 

Plats Diagomega Abp:s huvudkontor, Helsingfors 
Närvarande 

Nils Nyland, ordförande 
Raija Rajala, ledamot  
Sami Sulkunen, ledamot 
Riitta Lähi-Kotola, ledamot 
Kari Etänen, verkställande direktör  
 
Tuomas Tomera, direktör för industriaffärsverksamheten 

 
1 § Ordföranden öppnade mötet. 

2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 

4 § Verksamhetsplan för industriaffärsverksamheten  
 

Direktören för industriaffärsverksamheten Tuomas Tomera presenterade för styrelsen 
den verksamhetsplan som ledningen för affärsverksamhetsenheten gjort upp för de 
räkenskapsperioder som upphör under åren 2021–2024. Tyngdpunkten i utvecklandet 
av industriaffärsverksamheten under de kommande åren kommer att ligga på krävande 
analysteknik och dess digitalisering för livsmedelsindustrin. På grund av 
tyngdpunktsförskjutningen föreslår ledningen för industriaffärsverksamheten att man 
avstår från underhållsverksamheten för processanalysteknik genom en 
affärsverksamhetsaffär under den kommande räkenskapsperioden. Köpesumman 
uppskattas till cirka 2,2–2,7 miljoner euro.  

Direktören för industriaffärsverksamheten Tomera berättade att han fört preliminära 
diskussioner med konsultbyrån Ebit Ylös Ab:s företrädare John Peltonen och 
presenterade för styrelsen ett utkast till uppdragsavtal för att kartlägga köparkandidater.  

Man bad att ledningen för industriaffärsverksamheten som underlag för 
beslutsfattandet skulle utarbeta beräkningar över förslagets totala effekt på koncernens 
omsättning och EBITDA-nivå. Styrelsen behandlar förslaget till försäljning av 
underhållsverksamheten för processanalysteknik på sitt möte 3.8.2020 då  man fått 
beräkningarna. Inga åtgärder för att hitta en köpare vidtas före mötet 3.8.2020. 
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5 § Situationen beträffande produktionsprocessen 

Verkställande direktören Etänen presenterade den preliminära situationen beträffande 
produktionsprocesserna för det senaste kvartalet. Produktionsvolymerna har legat på 
den prognostiserade nivån, och man har inte märkt några betydande utmaningar i 
produktionen. Processerna har fungerat som planerat. Etänen påpekade att 
moderbolaget har haft svårigheter beträffande tillgången på råvarukomponenten 
FTGR018 som används för produktionen av den produkt som bolaget tillverkar. Råvaror 
fås först efter tre månader i slutet av september, men verkställande direktören 
konstaterade samtidigt att lagersituationen när det gäller färdiga varor är god, och det 
tillfälliga avbrottet i tillgången medför inga utmaningar för försäljningsleveranserna av 
färdiga varor. 

6 § Koncernbidrag till Digialfa Ab 

Man beslöt att bevilja dotterbolaget Digialfa Ab ett koncernbidrag på 410 000 euro under 
den räkenskapsperiod som upphör 30.6.2020. Koncernbidraget kvittas som betalning 
av lånefordran på Digialfa Ab. 

7 § Ordföranden avslutade mötet. 
 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etänen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Diagomega Abp      PROTOKOLL 
 

STYRELSENS MÖTE 13/2019–2020 

Tidpunkt 29.6.2020 
 

Plats Diagomega Abp:s huvudkontor, Helsingfors 
Närvarande 

Nils Nyland, ordförande 
Raija Rajala, ledamot  
Sami Sulkunen, ledamot 
Riitta Lähi-Kotola, ledamot 
Kari Etänen, verkställande direktör  
 

Jukka Suojanen, koncernens ekonomidirektör 

 
1 § Ordföranden öppnade mötet. 

2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 

4 § Marknadsutsikter 

Den preliminära försäljningsprognosen för den kommande räkenskapsperioden 
behandlades och de framtida marknadsutsikterna samt konkurrenssituationen 
diskuterades. Verkställande direktören Etänen konstaterades att bolagets konkurrent 
har lanserat en ny modell som motsvarar testapparaten ATOM348A, som säljs på 
hemmamarknaden i Finland. Därför har försäljningspriset på ATOM348A sänkts med 
20 procent jämfört med försäljningspriset under den räkenskapsperiod som upphör 
30.6.2020 i fråga om produkter som levereras efter 1.7.2020. För närvarande har man 
inga bindande försäljningsavtal som gäller produkten, så framtida försäljning sker i 
enlighet med det uppdaterade priset. Det ändrade försäljningspriset har redan 
beaktats i bolagets försäljnings- och resultatprognoser. 

5 § Ekonomisk översikt 

Pandemin har inverkat kännbart på försäljningen inom industriverksamheten, där 
omsättningen i maj var 45 procent lägre än i maj 2019. Situationen var liknande i juni. 
Eventuella anpassningsåtgärder för att skära ned kostnaderna utreds. 

Hälsoverksamhetens omsättning torde stiga till rekordnivå under räkenskapsperiodens 
sista kvartal. Inom hälsoverksamheten har efterfrågan på apparater i COPDA-
produktfamiljen ökat avsevärt från och med mars, men kapaciteten hos leverantören 
av mätsensorer begränsar en produktionsökning. Efterfrågan bedöms vara mycket god 
även under den kommande räkenskapsperioden. Största delen av produkterna i 
COPDA-produktfamiljen tillverkas i Diagomega Deutschland GmbH:s fabrik i Frankfurt, 
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så det tyska bolagets produktionskapacitet är avgörande för omsättningens utveckling 
under den kommande perioden.   

Slopandet av semesterpenningen för sommarsemestern förbättrade kassaflödet i juni 
avsevärt. Alla semesterpenningar för sommarsemestern byttes till lediga dagar och de 
sista semesterpenningsledigheterna togs ut redan under den första veckan i juni.   

6 § Omorganisering av ekonomiförvaltningens funktioner 

Ekonomidirektören presenterade organisationsreformen av koncernens 
ekonomiförvaltning, som kommer att förändra verksamhetsmodellen för och ledningen 
av koncernens ekonomiförvaltning väsentligt. Inköpsreskontra och 
försäljningsreskontra koncentreras under hösten 2020 till det servicecenter som 
inrättas vid moderbolaget. Reformen effektiviserar ekonomiförvaltningens verksamhet, 
förtydligar processerna för hantering av inköps- och försäljningsfakturor och ansvaret i 
anslutning till dem samt säkerställer enhetliga tillvägagångssätt i hela koncernen. 
Diagomegas samtliga dotterbolag ingår i koncernens ERP-system, så det finns inga 
tekniska hinder för arrangemanget.  

Ändringen ökar resursbehovet hos Diagomega Abp:s försäljningsreskontra- och 
inköpsreskontrateam. Behovet kan i huvudsak täckas med ekonomiavdelningens 
interna arbetsarrangemang utan tilläggsrekryteringar. Samtidigt organiseras Digialfa 
Ab:s ekonomichefs uppgifter så att de delvis sköts internt inom Digialfa Ab:s 
ekonomiförvaltning och delvis inom moderbolaget. Omorganiseringen har beräknats 
leda till en minskning på fem personer inom dotterbolagens ekonomiförvaltning. 
Kostnaderna enligt ekonomidirektörens beräkning (bilaga 1) är 235 tusen euro, vilket 
redovisas som en avsättning på koncernnivå. 

Ekonomidirektören har gett information om de kommande omorganiseringarna 
konfidentiellt till de personer i Diagomega Abp:s ekonomiförvaltningsteam vars 
arbetsuppgifter kommer att påverkas av förändringarna. I varje dotterbolag informeras 
det bolagsspecifikt om arrangemangen genast efter semesterperioden. 

7 § Ordföranden avslutade mötet. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etänen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Bilaga 1 

 

Diagomega erbjuder alla som sägs upp på grund av arrangemanget ett stödpaket som dimensioneras enligt hur länge personen i 
fråga har varit anställd hos bolaget. Värdet av stödpaketen motsvarar 4-8 månaders lön. 

 

Dotterbolag 
Tidpunkt för 
övergången 

Månads-
lön 

Tid till 
övergången, 

månader 

Månadslön 
till över-
gången 

Stöd-
paket 

månader 
Stödpaket 

EUR 
Bi-

kostnader Sammanlagt 
Diagomega Sweden AB 31.8.2020 2 430 2 4 860 6 14 580 23 % 23 911 
Diagomega Sweden AB 31.8.2020 2 320 2 4 640 4 9 280 23 % 17 122 
Diagomega Uusimaa Ab 31.8.2020 3 120 2 6 240 4 12 480 22 % 22 838 
Diagomega Deutschland GmbH 30.9.2020 2 510 3 7 530 4 10 040 24 % 21 787 
Diagomega Deutschland GmbH 30.9.2020 2 880 3 8 640 8 23 040 24 % 39 283 
Digialfa Ab 31.10.2020 5 680 4 22 720 6 34 080 22 % 69 296 
Diagomega Czech a.s. 31.10.2020 2 180 4 8 720 4 8 720 20 % 20 928 
    21 120   63 350   112 220   215 165 
                  
                  
Lönekostnader jämte bikostnader för personer som sägs upp       215 165     
Kostnader av engångsnatur i moderbolaget*         20 200     
Avsättning som redovisas            235 365     
                   
                   
* behövlig fortbildning                   
                   
 

62 (79)



 

Diagomega Abp       PROTOKOLL 
 

STYRELSENS MÖTE 2/2020–2021 

Tidpunkt 15.7.2020 
 

Plats Diagomega Abp:s huvudkontor, Helsingfors 
Närvarande 

Nils Nyland, ordförande 
Raija Rajala, ledamot  
Sami Sulkunen, ledamot 
Riitta Lähi-Kotola, ledamot 
Kari Etänen, verkställande direktör  
 

Jukka Suojanen, koncernens ekonomidirektör 

1 § Ordföranden öppnade mötet. 

2 § Ordföranden konstaterade att mötet är beslutfört.  

3 § Protokollet från föregående möte godkändes. 

4 § Inledande av samarbetsförhandlingar 
På grund av nedgången i efterfrågan på industriverksamhetens apparater till följd av 
Covid 19-pandemin har samarbetsförhandlingar inletts i enlighet med det beslut som 
fattades på styrelsens föregående möte. Förhandlingarna berör alla anställda vid 
Diagomega-koncernens bolag i Finland, cirka 800 anställda. 

 
5 § Defectus Ab:s företagssanering 

Koncernens ekonomidirektör konstaterade att den långvariga kunden Defectus Ab 
drabbats av betalningssvårigheter i mars 2020, varvid koncernen avbröt leveranserna 
till kunden. Defectus Ab:s saneringsprogram fastställdes genom påskyndat 
saneringsförfarande 8.7.2020 och enligt koncernens jurist syftar saneringsprogrammet 
till fortsatt drift i Defectus Ab. Enligt det av tingsrätten fastställda saneringsprogrammet 
skärs skulderna ned med 90 procent, varvid det är möjligt att fortsätta med 
verksamheten. Enligt ekonomidirektören kommer fordran enligt saneringsprogrammet 
att erhållas under den pågående räkenskapsperioden i enlighet med det påskyndade 
betalningsprogrammet. Ekonomidirektören var optimistisk med att Defectus Ab kan 
fortsätta med verksamheten och att Diagomega även i fortsättning kan sälja apparater 
till Defectus Ab med god täckning. Styrelsen bad ändå att ekonomidirektören skulle 
utreda möjligheterna att köpa en försäkring för framtida försäljningsfordringar på 
Defectus Ab av en utomstående kreditförsäkrare. 

6 § Ordföranden avslutade mötet. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etänen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Diagomega Abp  

Börsmeddelande     17.8.2020   kl. 17.40 

I Diagomega Abp:s tyska dotterbolag Diagomega Deutschland GmbH:s fabrik i Frankfurt 
inträffade i går en brand, som förstörde ungefär en tredjedel av bolagets produktionslokaler 
medan de återstående lokalerna fick rök-, sot- och vattenskador. I branden förstördes också 
största delen av hälsoverksamhetens lager av diagnostikapparater som fanns i fabriken. De 
förstörda lokalerna, produktionsmaskinerna och apparaterna samt omsättningstillgångarna och 
verksamhetsavbrottet är försäkrade.   

Produktionen i fabriken i Frankfurt kommer enligt en preliminär uppskattning att vara avbruten i 
ungefär två månaders tid. En noggrannare uppskattning av när verksamheten kan fortsätta, 
ersättande produktion och skadornas inverkan på verksamhetsresultatet fås under de närmaste 
veckorna.   

Man har varit tvungen att permittera alla anställda vid fabriken i Frankfurt och för dem har ordnats 
både psykisk och ekonomisk krishjälp. 

Diagomega Deutschland GmbH svarar för Diagomega-koncernens leveranser av 
hälsoverksamhetens apparater till marknadsområdet i Mellaneuropa. Under räkenskapsperioden 
1.7.2018-30.6.2019 var Diagomega Deutschland GmbH:s omsättning cirka 47 miljoner euro.  
Diagomega Deutschland GmbH har cirka 140 anställda i fabriken i Frankfurt. 

 

DIAGOMEGA ABP  

 

 

Tilläggsuppgifter: 

Jukka Suojanen, ekonomidirektör 

Tfn 040 123 4321, jukka.suojanen@diagomega.com 

 

Sändlista 

Nasdaq Helsinki  

Centrala massmedier 

 

 

Diagomega-koncernen utvecklar, tillverkar och säljer screening- och analysutrustning och -
system som används av aktörer inom hälso- och sjukvården samt inom livsmedels- och 
processindustrin.  Diagomegas huvudkontor finns i Finland. Koncernen har cirka 1 300 proffs 
anställda på olika håll i världen. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Helsinki 
värdepappersbörs. 
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Diagomega-koncernen 

 

SAMMANFATTNING AV REVISIONEN FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.7.2019–30.6.2020 

Vi har utfört en revision av Diagomega-koncernen i enlighet med vår revisionsplan. I vår revision 
har vi koncentrerat oss på de i revisionsplanen nämnda riskområdena, vilka uppdaterats under 
revisionen. Följande sammanfattning innehåller de viktigaste observationerna som gjorts i 
revisionen. 

 
 
1. Koncernbokslutets omfattning och konsoliderade beräkningar 

Vi har säkerställt att vi fått de utländska systerkontorens rapporteringspaket i tid. Siffrorna för de 
bolag som konsolideras i koncernbokslutet baserar sig på koncernrapporteringspaketen. 
Dessutom har vi säkerställt att koncernens interna intäkter och kostnader samt koncernens 
interna fordringar och skulder har eliminerats vederbörligt. 

Koncernens redovisningsavdelning har gjort upp koncernbokslutet där moderbolaget, 
dotterbolagen samt intresseföretaget Spektri Kiinteistöt Ab konsoliderats. Verksamheten i 
intresseföretaget som bedriver uthyrning av lokaler har ingen koppling till moderbolagets och 
dotterbolagens verksamhet. Vi har utvärderat funktionaliteten av konsolideringsprocessen och 
den är enligt vår uppfattning ändamålsenlig. 

 
 
2. Försäljning av dotterbolag 

Vi har avstämt det kontanta vederlag som erhölls i samband med försäljningen av dotterbolaget 
Smart Analysis LLC med kontoutdraget. I moderbolaget har försäljningsvinsten på 200 tusen euro 
har tagits upp i övriga rörelseintäkter. Det blev ingen försäljningsvinst eller försäljningsförlust att 
redovisa för koncernen.  

 
 
3. Försäljning 

Vi har gått igenom principerna för redovisning av intäkter av omsättningen som följs i 
koncernbolagen. Vi har genom lämpliga urvalsmetoder säkerställt att den försäljning som bokförts 
som omsättning uppfyller villkoren i de redovisningsprinciper som koncernen följer.  

Vi upptäckte att bolagets leverans av VICOD 91-analysutrustning till Spanien i maj hade avbrutits. 
Tullmyndigheterna hade stoppat införseln av produkterna, eftersom det rådde oklarhet 
beträffande bolagets försäljningstillstånd för apparaterna. På grund av de utredningar som gjorts 
kan det emellertid konstateras att det handlade om ett missförstånd, och bolagets 
försäljningstillstånd för apparaterna har varit i ordning. Vi har också verifierat att VICOD 91-
utrustningen i fråga har levererats till kundbolagets lager i juli. 

 

4. Kundfordringar 
 

Som ett led i granskningen av kundfordringar har vi fått saldobekräftelser från de största kunderna. 
 

Vi har gått igenom kundfordringarnas åldersfördelning samt beräkningen av kreditförluster enligt 
IFRS 9, som koncernen har gjort upp med hjälp av en reserveringsmatris. Koncernen har använt 
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sin erfarenhets av tidigare kreditförluster angående kundfordringar för att uppskatta förväntade 
kreditförluster. Vi har granskat de procentsatser som använts i beräkningen mot historiska data. Vi 
upptäckte inga väsentliga brister i beräkningarna.  

 
I fordringarna som är äldre än 90 dagar ingår långsamma betalare (sydeuropeiska bolag), som i 
allmänhet betalar sina räkningar inom fyra månader, men vilkas ekonomiska situation är god. I 
koncernens fordringar som är äldre än 90 dagar ingår dessutom moderbolaget fordran på Defectus 
Ab på sammanlagt 1 430 tusen euro. Leveranserna till Defectus Ab upphörde i mars 2020, när 
företaget överraskande drabbades av ekonomiska problem.  
 
Vi har stämt av moderbolagets kundfordringar med externa bekräftelser, försäljningsreskontra har 
avstämts med huvudbokföringen och kreditförlustavsättning (23 tusen euro) har gåtts igenom. 
Kreditförlustavsättningen har inte ändrats jämfört med föregående år. Kreditförlustavsättning består 
på samma sätt som året innan av en osäker fordran på en utländsk kund, som i sin helhet har 
redovisats som kreditförlustavsättning. Under året har inga realiserade slutliga kreditförluster 
redovisats.  

 
Det konstaterades att bolaget 29.6.2020 hade mottagit en betalning på 97 tusen euro på ett 
clearingkonto. Som betalare angavs bolaget Epikox från Vanuatu, som inte finns upptaget i 
bolagets kund- eller leverantörsregister. Vid granskningen av huvudboksinföringarna framkom inga 
transaktioner med Epikox. Enligt den person som sköter försäljningsreskontra har betalningen 
hänförts till försäljningen av en fritidsfastighet.  Vid granskningen av betalningar som gjorts efter 
räkenskapsperiodens utgång upptäcktes en betalning på 40 tusen euro från Optirox Ab, vilket 
överskrider beloppet av den utestående köpeskillningsfordran på Optirox Ab i bokslutet med 17 
tusen euro. Enligt den person som ansvarar för försäljningsreskontra kommer bolaget att betala 
tillbaka det överbetalda beloppet. 

 
5. Inköp och leverantörsskulder 

Vi har granskat inköp genom data-analysmetoder och substansgranskning. Dessutom har vi 
stämt av inköpsreskontrorna med huvudbokföringen. I granskningen av inköp och 
leverantörsskulder under räkenskapsperioden upptäckte vi inget att anmärka på. 

6. Omsättningstillgångar 

Enligt rapporter som vi fått från revisionsgrupperna upptäcktes inget att anmärka på angående 
moderbolaget eller dotterbolagen i de inventarier av omsättningstillgångar på 
räkenskapsperiodens sista dag där revisionsteamen var närvarande.  

Dessutom har prissättningsprövningar av omsättningstillgångarna utförts i samband med 
revisionen. 

Beträffande testutrustningen ATOM348A konstaterades följande vid prissättningsprövningen:  

- värdet av  färdiga varor i moderbolagets balansräkning är 150 tusen euro / st. I 
omsättningstillgångarna ingår varken produktspecifika råvaror eller produkter i arbete 30.6.2020 

- varor i lager var 30.6.2020 10 st. 

- det har granskats att varans värde i balansräkningen motsvarar anskaffningsvärdet och 
anskaffningsvärdet har fastställts i enlighet med de redovisningsgrunder som bolaget tillämpar 

- varans nettoförsäljningsvärde 170 tusen euro / st. som baserar sig på det realiserade 
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försäljningspriset  under den avslutade räkenskapsperioden överstiger anskaffningsvärdet för 
varan 

Vid granskningen upptäcktes också att råvaran FTGR018 på grund av leveranssvårigheter inte 
har funnits tillgänglig i moderbolagets fabriker under räkenskapsperiodens slut. Om man inte får 
mera råvaror, kommer att produkterna i arbete samt de råvaror som använts i dem att förstöras 
och bli oanvändbara. Enligt de granskningsåtgärder som utförts är de produkter i arbete och 
halvfabrikat för vars tillverkning råvaran i fråga används användbara två månader efter 
bokslutstidpunkten. Värdet av dessa produkter i balansräkningens omsättningstillgångar är 400 
tusen euro vid bokslutstidpunkten. För partiet har en motsvarande avsättning på 400 tusen euro 
gjorts i moderbolagets och koncernens balansräkningar. 

 
7. Övriga rörelsekostnader 

Vi har granskat övriga rörelsekostnader i samband med vår analytiska revision. I granskningen 
av övriga rörelsekostnader upptäckte vi inget att anmärka på. 

 
8. Immateriella och materiella tillgångar samt avskrivningsplan 

Vi har granskat ökningarna av immateriella och materiella tillgångar genom urval. I granskningen 
av ökningen av tillgångar upptäckte vi inget att anmärka på. I moderbolagets immateriella och 
materiella tillgångar ingår inga tillgångar som förvärvats med leasingavtal, utan alla hyror har 
redovisats i övriga rörelsekostnader. Standarden IFRS 16 har tillämpats i koncernbokslutet.  

Vi har granskat bolagets avskrivningsperioder och -metoder. Det har inte skett några ändringar i 
avskrivningsperioderna eller -metoderna under räkenskapsperioden. Alla avskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar har beräknats enligt en på förhand uppgjord 
avskrivningsplan och inga ändringar har gjorts i avskrivningsplanen under räkenskapsåret. 

 
9. Bankkonton 

Vi har granskat saldon för bolagets bankkonton genom att skicka begäran om bekräftelse till de 
mest betydande inhemska och utländska bankerna. I detta sammanhang bad vi banker och 
kreditinstitut att bekräfta alla saldon för bankkonton som innehas av bolaget/koncernen. Utgående 
från svaren på begäran om bekräftelse kan det konstateras att saldon för bolagets och 
koncernbolagens bankkonton förevisats korrekt i de separata bolagens bokslut och i 
koncernbokslutet. 

 
10. Prövning av goodwill 

Vi har granskat bolagets beräkningar på prövning av goodwill som utförts 30.6.2020. 

Vi har gått igenom bolagsledningens beräkningar och prövat korrektheten av dessa beräkningar, 
inklusive ledningens betydelsefulla antaganden som använts vid prövningen. Dessutom har vi 
utvärderat bolagets beräkningar genom att göra en självständig känslighetsanalys. 

Prövningen av goodwill har gjorts på samma grunder och med samma metoder som använts 
tidigare år. Enligt vår granskning har prövningen utförts i enlighet med standarden IAS 36. I 
granskningen av prövningen av goodwill upptäckte vi inget att anmärka på. 

 
11. Finansieringsavtal 

Moderbolaget har ingått ett finansieringsavtal (bilaga 1) med Kreditti Pankki Abp. Enligt 
finansieringsavtalet har moderbolaget två separata lån: ett långfristigt lån som förfaller till 
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betalning 2023 och ett kortfristigt limitavtal som förfaller till betalning 15.3.2021. Till dessa lån 
hänför sig kovenantvillkor, som uppfylldes av de presenterade bokslutssiffrorna. Om man bryter 
mot kovenantvillkoren förfaller hela lånesumman till betalning omedelbart. 

Vi har diskuterat villkoren i låneavtalet med ekonomidirektör Jukka Suojanen. Ekonomidirektör 
Suojanen har påpekat att i det nuvarande ekonomiska läget är det möjligt att få billigare extern 
finansiering. Sålunda har ekonomidirektören diskuterat en refinansiering av bolagets limit som 
förfaller till betalning våren 2021 med en annan bank och inlett en process för att ansöka om 
företagsinteckningar för att påskynda låneförhandlingarna. Förhandlingarna pågår fortfarande vid 
bokslutstidpunkten. 

12. Finansiella instrument  

Som ett led i revisionen har vi diskuterat de finansiella instrumenten med direktören för 
finansieringsverksamheten och våra specialsakkunniga. Vid räkenskapsperiodens utgång har 
moderbolaget ett utestående valutaterminsavtal, som ingicks i början av räkenskapsperioden 
(avtalets inledningsdag 1.7.2019) för att säkra det amerikanska dotterbolaget Smart Analysis LLC 
nettotillgångar. I koncernbokslutet har valutaterminen behandlats i enlighet med standarden IFRS 
9 inom säkringsberäkningen. Bolaget har inte säkrat sina nettoinvesteringar i andra utländska 
dotterbolag, eftersom man anser att risken för betydande valutakursfluktuationer är mindre i dem. 

Derivatinstrumentets nominella värde är cirka 50 procent av det amerikanska dotterbolaget Smart 
Analysis LLC:s nettotillgångar 1.7.2019. Derivatavtalet går ut 30.6.2021. Vi har säkerställt att 
derivatets säkringsdokumentation överensstämmer med standarden IFRS 9 och säkringen har 
konstaterats vara 100 procent effektiv i början av säkringsförhållandet, så förändringen i verkligt 
värde under räkenskapsperioden har redovisats i omräkningsdifferenserna. Derivatets verkliga 
värde per 30.6.2020 var + 45 tusen euro, som tagits upp på korrekt sätt i derivattillgångarna.  

Som revisionsåtgärd har vi fått bekräftelse på derivatets existens och värdering vid tidpunkten 
30.6.2020. Dessutom har vi gjort en egen beräkning av derivatets verkliga värde 30.6.2020 och 
det avviker inte avsevärt från beloppet i bolagets koncernbokslut. 

13. Eget kapital 
 
Vi har granskat grunderna för kalkylen över förändringar i eget kapital. Förändringen i 
omräkningsdifferenser på 281 tusen euro härrör från följande valutor (utan säkring av det 
utländska dotterbolaget): 
 
Förändring i 
omräkningsdifferenser 
(tusen euro) 

   

 Ingående balans 
1.7.2019 

Utgående balans 
30.6.2020 

Förändring 

SEK 143 151 +8 
CNY 461 465 +4 
CZK 120 139 +19 
USD -250 0 +250 
Sammanlagt 474 757 281 

 

Den omräkningsdifferens av eget kapital som hänfört sig till det amerikanska dotterbolaget har 
överförts från eget kapital via resultatet under räkenskapsperioden, så valutan USD ger inte längre 
någon omräkningsdifferens vid räkenskapsperiodens utgång. 
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14. Intresseföretag 

Vi har gått igenom siffrorna för intresseföretaget Spektri Kiinteistöt Ab. Under den 
räkenskapsperiod som upphörde 30.6.2017 förvärvades en andel på 32,5 procent i Spektri 
Kiinteistöt Ab och efter detta har det inte inträffat några förändringar i ägarandelen. 

Spektri Kiinteistöt Ab:s resultat för den räkenskapsperiod som upphörde 31.12.2019 har varit 
1 840 tusen euro. Under räkenskapsperioden har Spektri Kiinteistöt Ab betalat 422 500 euro i 
utdelning till Diagomega Abp, som inkom på bankkontot 29.4.2020. Vår revisionssammanslutning 
Tilintarkastus ABC Ab svarar för revisionen av Spektri Kiinteistöt Ab. Det har inte funnits något att 
anmärka på i revisionen av Spektri Kiinteistöt Ab. 

 
15. Rapportering från dotterbolagens revisorer 

Det tyska dotterbolagets revisor rapporterade om en höjning av nettoförsäljningsvärdet på 
omsättningstillgångar för produkthelheten Nexgen som ingår i bolagets segment Hälsa. 
Produktens ursprungliga anskaffningsvärde 300 tusen euro har skrivits ned till 250 tusen euro i 
koncernens bokslut 30.6.2019 utifrån det uppskattade nettoförsäljningsvärdet. Enligt den lokala 
revisorns granskning finns det klara bevis på att produkthelhetens nettoförsäljningsvärde 
30.6.2020 är 500 tusen euro och marknadsutsikterna för en produkthelhet som denna har 
förbättrats. Den tidigare nedskrivningen av det redovisade värdet har återförts och produkten har 
värderats till nettoförsäljningsvärdet 500 tusen euro i koncernbokslutet 30.6.2020. 

 
16. Personalkostnader och ersättningssystem 

Vi har analytiskt reviderat koncernens personalkostnader. Vi granskade avtalen och 
beräkningarna som gäller aktiearvodessystemen. Under räkenskapsperioden har 12 066 aktier i 
Diagomega Abp överlåtits som aktierelaterade arvoden. Vi hittade inget att anmärka på i 
aktiearvodessystemen. 

När det gäller moderbolagets semesterlöner granskades ett urval av lönesystemets uppgifter om 
intjänade semesterdagar samt korrektheten av de löneuppgifter som använts vid beräkningen av 
semesterlönen. Vi hittade inget att anmärka på. Semesterlöneavsättningen i bokslutet 30.6.2020 
bygger på uppgifterna om semesterrätt i lönesystemet. Utöver outtagna semesterrättsdagar har 
semesterpenning och sociala kostnader hänförts till avsättningen.  Nedanstående kalkyl över den 
återstående semesterlöneavsättningen för semesterintjäningsperioden 1.5.2019-30.4.2020 har 
fåtts från lönesystemet.    
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Semesterlöneravsättning / semestrar semesterintjäningsperioden 1.5.2019–30.4.2020 
        
Semesterlöneavsättning enligt lönesystemet     

 
Semesterperiod 1.5.2020-30.9.2020 
(sommarsemester)     

  Outtagen semesterrätt  1 560 318  
  Semesterpenning    780 159  
  Sammanlagt    2 340 477  
        
        
 Semesterperiod 1.10.2020-30.4.2021(vintersemester)     
  Outtagen semesterrätt  748 953  
  Semesterpenning    374 476  
  Sammanlagt    1 123 429  
        
Sammanlagt för semesterintjäningsperioden 1.5.2019–30.4.2020 3 463 906  
Sociala kostnader 19,5 procent    675 462  
      4 139 368          

 
Semesterlöneavsättningen för den semesterintjäningsperiod som började 1.5.2020 har fastställts 
på motsvarande sätt.  

 
17. Uppskjutna skatter 

Inga uppskjutna skattefordringar eller uppskjutna skatteskulder har redovisats i moderbolagets 
bokslut. 

Koncernbokslutets uppskjuta skattefordringar och uppskjutna skatteskulder fördelar sig som 
följer: 

 
Uppskjutna skattefordringar:  

 Grund för skattefordran: 

Uppskjuten 
skattefordran / -

skuld (tusen 
euro) 

 Internt bidrag på omsättningstillgångarna 341 
 Avsättningar  418 
 Underskottsavdrag (specificerade enligt bolag):  
  Diagomega Developpement SARL 266 
  Diagomega Deutschland Gmbh 345 
 Ersättningar till anställda  466 
 Tidsskillnad i avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar 1 252 
 Övriga poster   428 
    3 515 
     
Uppskjutna skatteskulderr:  
     
 Grund för skatteskuld:   
 Tidsskillnad i avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar 2 911 
 Övriga tidsskillnader  146 
    3 057 
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Skattesatserna i de olika länderna är: Finland 20 procent, Sverige 20 procent, Tjeckien 19 procent, 
Kina 25 procent, Tyskland 30 procent 

 
18. Kassaflödesanalys och finansieringsanalys 

 
Vi har granskat att de poster som hänför sig till försäljningen av dotterbolaget har presenterats 
korrekt i kassaflödesanalysen. För granskningen av betalningar som hänför sig till leasingavtal 
enligt standarden IFRS 16 fick vi följande specifikation av ekonomidirektören, vars uppgifter vi 
har bekräftat genom att jämföra dem med avtalsmaterialet.  
 
 

Bolag   

Betalningar 
samman-

lagt 

Betalningar av 
leasingskuldens 

kapital 

Betalningar av 
leasingskuldens 

räntor 
Diagomega Abp  -1 439 -1 340 -99 
Diagomega Uusimaa Ab -505 -467 -38 
Diagomega China International Ltd -265 -247 -18 
Diagomega Deutschland GmbH -108 -101 -7 
Diagomega Sweden AB -202 -189 -13 
Övriga koncernbolag    -261 -243 -18 

  -2 780 -2 587 -193 
 

I fråga om andra poster än sådana som hänför sig till leasingavtal har vi granskat 
bakgrundsberäkningarna från värderingen av de poster som tagits upp i kassaflödes- och 
finansieringsanalyserna. 
 
19. Bekräftelser angående juridiska ärenden 

 
Som ett led i vår sedvanliga granskningsverksamhet har vi begärt att få skriftliga bekräftelser från 
de jurist- och advokatbyråer som bolaget anlitar för att utreda eventuella pågående tviste- och 
käromål.  Begäran om bekräftelse har skickats under vår tillsyn.  Vi har dessutom diskuterat med 
bolagets juridiska direktör Peppi Pykälä. Våra åtgärder gav inte vid handen att det skulle finnas 
några pågående tviste- eller käromål. 

 
20. Förvaltning 

Vi har fått tillgång till bolagets samtliga protokoll från styrelsemöten och bolagsstämmor under 
räkenskapsperioden och efter räkenskapsperiodens slut. 

Ordinarie bolagsstämman 20.9.2019 valde fem ledamöter till styrelsen som verkat i bolaget under 
hela perioden. I bolaget fungerar även ett revisionsutskott och en ersättningskommitté.  

Bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att besluta om förvärv av högst 20 000 av bolagets 
egna aktier för ersättningar till nyckelpersoner. Bolagsstämman gav likaså styrelsen 
bemyndigande att överlåta egna aktier.   

Utöver den ordinarie bolagsstämman har inga extra bolagsstämmor hållits i bolaget under 
räkenskapsperioden 2019–2020 eller därefter. 

 
(De protokoll som saknas i materialet saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)
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21. Granskning av huvudbokföringsposter 

Vi reviderade manuella införingar i huvudbokföringen (memorialverifikat) riskbaserat. Vi testade 
memorialverifikat som gjorts i samband med upprättandet av bokslutet samt memorialverifikat 
som bokförts i omsättningen och bankkonton från hela räkenskapsperioden. De testade 
verifikationerna var bekräftade och upprättade på behörigt sätt och vi observerade inget att 
anmärka på i fråga om dem. 

 
22. Jämförelseuppgifter 

Vi har reviderat koncernbokslutet och moderbolagets jämförelseuppgifter i det officiella bokslutet 
för räkenskapsperioden 1.7.2018–30.6.2019. Siffrorna stämmer överens med det officiella 
bokslutet. 

 
23. Bekräftelsebrev från ledningen 

Vi har fått ett skriftligt bekräftelsemeddelande som styrelseordföranden och koncernens 
verkställande direktör undertecknat i dag i enlighet med revisionssammanslutningens policy. 

Dessutom har koncernbolagens revisorer självständigt skaffat ledningens bekräftelsebrev från de 
bolag de reviderat. Utgående från rapporterna från de utländska revisorerna finns det inget att 
anmärka på i dessa. 

 
24. Bekräftelser om oberoende 

Bekräftelser på oberoende ställning i enlighet med vår policy har mottagits från alla som deltagit 
i revisionsarbetet och de utländska revisorerna har på motsvarande sätt bekräftat sin oberoende 
ställning. 

 
25. Andra tjänster än revisionstjänster som revisorn utfört 

Vi har granskat uppgifterna om övriga tjänster i enlighet med not 7 till koncernbokslutet. Vi 
konstaterade att revisionsuppdragets ansvarige partner CGR Niilo Näppärä godkänt tjänsterna i 
fråga. Utgående från detta konstaterar vi att tjänsterna i fråga är ändamålsenliga och förenliga 
med de bestämmelser som följs i Finland samt att inga tjänster som är s.k. förbjudna i EU-
förordningen utförts. 

 
26. Tilläggsrapport som ges till revisionsutskottet 

I och med EU-förordningen som gäller PIE-sammanslutningar ska den lagstadgade revisorn avge 
en skriftlig tilläggsrapport till revisionsutskottet senast när revisionsberättelsen överlämnas. Vi har 
avgett en tilläggsrapport till revisionsutskottet. 

5.9.2020 

Tiina Täsmäyttäjä Risto Raportti 

Tiina Täsmäyttäjä Risto Raportti 
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Bilaga 1 Finansieringsavtal 

FINANSIERINGSAVTAL 

Gäldenär: Diagomega Abp 

Finansiär: Kreditti Pankki Abp 

15.3.2016 

Detta finansieringsavtal (”Avtalet”) undertecknades 15.3.2016 mellan följande parter: 

1. Diagomega Abp (FO-nummer 1234567-8), 00100 Helsingfors (”Diagomega” eller 
”Gäldenären”) 

2. Kreditti Pankki Abp (FO-nummer 9876543-2), 00100 Helsingfors (”Banken” eller 
”Finansiären”) 
 

1. Bakgrund och syfte 

Finansiären har tillsammans med gäldenären ingått de låneavtal som specificeras i punkt 2. 
Användningssyftet för lånet som Banken beviljat Diagomega är att finansiera bolagets 
affärsverksamhet på villkor för främmande kapital. 

Gäldenären har på de sätt som specificerats i pantsättningsavtalen pantsatt de i punkt 3 
specificerade Säkerheter som säkerhet för betalning av förpliktelserna.  

Syftet med detta avtal är att avtala om villkoren för hantering av säkerheterna samt finansiärens 
eventuella företrädesordning med avseende på eventuella betalningar ur säkerheterna. 

Om det förekommer motstridigheter mellan villkoren i detta avtal och andra finansieringsavtal, 
ska detta avtal iakttas. 

2. Låneavtal 

Finansiären har ingått följande låneavtal med gäldenären: 

• Skuldebrev nr 965352 och allmänna lånevillkor mellan Banken och Diagomega i 
anslutning till ett lån på 28 500 000 euro med fast ränta. En fast ränta på 4 procent (p.a.) 
betalas på lånet och räntan betalas fyra gånger om året; 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12. 
Lånet är ett bulletlån och det förfaller till betalning 7 år från den tidpunkt då detta avtal 
undertecknades.  

 
• Skuldebrev nr 965353 och allmänna lånevillkor mellan Banken och Diagomega i 

anslutning till en finansieringslimit på 15 000 000 euro. På den utnyttjade limiten betalas 
en ränta på 4 procent (p.a) och på den outnyttjade delen en ränta på 3 procent (p.a). 
Räntebetalningsdagarna är de samma som i skuldebrev 965352. Limiten är i kraft i 5 år 
från den tidpunkt då detta avtal undertecknades. 

  

73 (79)



 
 

 
3. Säkerheter och hantering av dem 

Som säkerhet för de förpliktelser som nämns i punkt 2 har Diagomega pantsatt följande 
säkerheter tills de förpliktelser som nämns i punkt 2 har fullgjorts: 

• Företagsinteckningar (pantbrev) som fastställts för Diagomegas egendom som omfattas 
av företagsinteckning och vilka utgör sammanlagt 43 500 000 euro. 

Om finansiären erbjuds en ny säkerhet som säkerhet för gäldenärens säkerhetsförpliktelser, 
kommer den nya säkerheten att omfattas av detta avtal och säkerheterna pantsätts som säkerhet 
för de säkerhetsskulder som gäldenären har gentemot finansiären i enlighet med villkoren i detta 
avtal, om inget annat avtalas. 

Banken förvarar de säkerheter och pantsättningsförbindelsen som nämns i denna punkt samt vidtar 
alla sådana åtgärder som är nödvändiga för skötseln av säkerheterna. 

I en eventuell exekutiv auktion av egendom eller i händelse av konkurs ombesörjer finansiären 
självständigt bevakningen av sina fordringar.  

Finansiären har tagit del av säkerhetshandlingarna och ansvarar för sin del för ogiltighet av 
pantsättningsförbindelsen eller dylik skada som orsakas den. 

4. Förbindelse att inte pantsätta egendom 

Gäldenären förbinder sig att förutom för att sätta i kraft Diagomegas säkerheter enligt detta avtal 
varken ansöka om företagsinteckning för sin egendom som företagsinteckning kan sökas för eller 
ge sitt samtycke till ansökan om företagsinteckning utan ett skriftligt samtycke som finansiären gett 
på förhand. 

5. Utdelning och övriga villkor 

Diagomega förbinder sig att inte innan lånet som avses i detta finansieringsavtal har återbetalats i 
sin helhet i enlighet med detta avtal utan finansiärens skriftliga förhandssamtycke utdela sina medel 
förutom när det gäller s.k. tillåtna betalningar. Tillåtna betalningar är endast utdelning och 
kapitalåterbäring av fonden för inbetalt fritt eget kapital. 

Dessutom förbinder sig gäldenären till att relationstalet1 mellan nettoskulden2 och kassaflödet från 
den löpande verksamheten3 är under 6 under hela lånetiden. Relationstalet beräknas enligt de 
bokslutsnormer som tillämpas på gäldenärens, moderbolaget Diagomega Abp:s, separata bokslut. 
Gäldenären förbinder sig att lämna banken resultaten av beräkningen av nyckeltalet varje kvartal. 
  

                                                
1 relationstalet beräknas: nettoskuld / kassaflödet från den löpande verksamheten  
2 nettoskuld: balansräkningens räntebärande skulder (skulder hos kreditinstitut) – kassa och bank  
3 Kassaflödet från den löpande verksamheten i finansieringsanalysen 
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6. Prioritetsställning 

Gäldenären försäkrar att gäldenärens förpliktelser till finansiärerna som grundar sig på dess 
säkerhetsförpliktelser alltid har minst samma prioritetsställning som gäldenärernas övriga 
nuvarande och framtida förpliktelser utan säkerhet. 

 

7. Uppsägningsåtgärd 

Utöver det som avtalats i villkoren för detta finansieringsavtal har finansiären rätt att säga upp alla 
de lån den beviljat och kräva en omedelbar återbetalning, om något av de följande uppfylls: 

• Gäldenären har försummat sin betalningsskyldighet enligt finansieringsavtalet. 
• Gäldenären eller ett bolag i dennes koncern iakttar inte villkoren för finansieringsavtalet 

och har inte korrigerat sin korrigerbara förseelse inom 15 dagar efter att förseelsen 
inträffat. 

• Gäldenären eller ett bolag i dennes koncern försummar betalning av vilket som helst lån 
eller en förbindelse på dess förfallodag och har inte korrigerat sin förseelse under den i 
förbindelsen förutsatta tiden eller det sammanlagda beloppet av de försummade 
betalningarna uppgår till mer än 200 tusen euro. 

• Gäldenären eller ett bolag i dennes koncern har vilket som helst lån eller annan 
förbindelse som förfaller i förtid eller borgenären har rätt att tidigarelägga lånets eller 
förbindelsens förfallodag för återbetalning i förtid enligt villkoren för förbindelsen i fråga 
och det sammanlagda beloppet för förbindelserna i fråga är mer än 200 000 euro, eller 
gäldenären eller ett bolag i dennes koncern har vilken som helst kreditlimit eller 
skuldförbindelse som upphävs eller avbryts i förtid på grund av gäldenärens eller 
koncernbolagets betalningsförsummelse eller annat väsentligt avtalsbrott. 

 
8. Skadeståndsskyldighet 

Om gäldenären underlåter att uppfylla villkoren i detta avtal, förbinder sig gäldenären att ersätta 
Kreditti Pankki Abp alla direkta skador som försummelsen orsakar, inklusive eventuella 
indrivningskostnader. 

9. Anmälningar 

Alla anmälningar i anslutning till villkoren för detta avtal bör vara skriftliga och de kan tillställas 
personligen eller sändas per post eller e-post. 

10. Ändring i villkor 

Villkoren i detta avtal kan ändras endast genom ett separat skriftligt avtal som undertecknas av alla 
parter. 
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11. Avtalets giltighet 

Detta avtal träder i kraft när parterna har undertecknat det och när låneavtalen som nämnts i punkt 
2 har undertecknats. Avtalet gäller tills giltighetsperioden för säkerhetsförpliktelserna upphört och 
finansiärens fordringar på gäldenären som baserar sig på eventuella avtal och motförbindelser som 
gäller säkerhetsförpliktelser upphört slutgiltigt. 

12. Forum och avgörande av tvister 

På detta avtal tillämpas Finlands lag. Tvistemål och krav som orsakas av finansieringsavtalet 
hänskjuts för utredning och avgörande till Helsingfors tingsrätt som primär rättsinstans. Parterna har 
på den dag som anges ovan undertecknat detta avtal i två original, en för varje part. 

 

Diagomega Abp    Kreditti Pankki Abp 

Kari Etanen     Robert Rik 
Kari Etänen     Robert Rik 
verkställande direktör    finansdirektör 
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Diagomega Abp:s handelsregisterutdrag 
 
Patent- och registerstyrelsen                Sida: 1 (3) 
Handelsregistret                 FO-nummer: 1234567-84 
00091 PRH                Utdrag gjorts: 04.09.2020 16:26:43 
tfn 029 509 5000     
kirjaamo@prh.fi 
 
 

UPPGIFTERNA I REGISTERUTDRAGET 
 

Företagsnamn:  Diagomega Abp 
FO-nummer:   1234567-8 
Företaget registrerat:  21.03.1984 
Företagsform:   Publikt aktiebolag 
Hemort:   Helsingfors 
Utdragets innehåll:  Uppgifterna i registret 04.09.2020 16:26:43. 

 
Kontaktinformation: 
Postadress:   PB 26 00421 HELSINGFORS 
Besöksadress: Diagnostikvägen 15, 00100 HELSINGFORS  
Telefon:   09213216 
Fax:    092132169 
E-post:   förnamn.efternamn@Diagomega.com 

 
Registeranteckningar: 
FIRMA (Registrerats 10.06.1998) 
Diagomega Abp. 
 
PARALLELLFIRMA (Registrerats 10.06.1998) 
Parallellfirma (engelska): Diagomega Corporation. 
 
VERKSAMHETSOMRÅDE (Registrerats 14.8.2005) 
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktutveckling, industriell tillverkning och 
marknadsföring av tekniska maskiner och apparater, diagnostiska och analysinstrument, 
reagenser och hjälpämnen som används vid analyser samt andra motsvarande produkter, samt 
försäljning av tjänster i anslutning till dem.  För sin verksamhet kan bolaget äga och besitta 
inhemska och utländska aktier, äga, hyra och besitta fast egendom samt bedriva annan 
verksamhet i anslutning till dem. 
 
HEMORT (Registrerats 21.03.1984) 
Helsingfors. 
 
RÄKENSKAPSPERIOD (Registrerats 10.06.1998) 
Bolagets räkenskapsperiod är årlig och börjar 01.07 och slutar 30.06. 
 
ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (Registrerats 28.09.2018 15:27:54) 
Beslut om ändring av bolagsordningen har fattats 18.09.2018. 
 
VÄRDEANDELSSYSTEM (Registrerats 12.10.1998) 
Bolagets aktier omfattas av värdeandelssystemet fr.o.m. 26.10.1998. 
 

                                                
4 Korrigerat som skrivfel 9/2020. 
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Sida: 2 (3) 

     FO-nummer: 1234567-8 
AKTIEKAPITAL (Registrerats 11.10.2009)    
4 850 000 EUR  
 
ANTAL AKTIER (Registrerats 11.10.2009) 
4 850 000 st. 
 
BEMYNDIGANDE (Registrerats 12.10.2018 06:53:24) 
Bolagsstämman har 18.09.2018 bemyndigat styrelsen att besluta om aktieemission. Med stöd av 
bemyndigandet kan högst 20 000 aktier emitteras. 
 
STYRELSE (Registrerats 13.10.2019 09:32:12) 
Ordförande: 
13.09.1956 Nyland Nils  
Ledamöter: 
23.10.1968 Etänen Kari Juhani 
03.02.1968 Lähi-Kotola Riitta Helena 
08.05.1971 Rajala Raija Orvokki 
28.11.1974 Sulkunen Sami Petteri 
 
ANNAN LEDNING (Registrerats 14.12.2012) 
Verkställande direktör: 
23.10.1968 Etänen Kari Juhani 
 
REVISORER (Registrerats 17.10.2016) 
Revisor: 
Tilintarkastus ABC Ab, FO-nummer 1212123-1, Handelsregistret 
Huvudansvarig revisor: 
12.11.1984 Näppärä Niilo Oiva 
 
LAGBESTÄMT FÖRETRÄDANDE (Registrerats 10.06.1998) 
Med stöd av aktiebolagslagen tecknas firman av styrelsen. 
 
TECKNANDE AV FIRMA (Registrerats 10.06.1998) 
Firman tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören vardera ensam. 
 
PROKURISTER (Registrerats 28.10.2019 07:13:19) 
29.12.1975 Aaltonen Ville Valtteri 
12.12.1966 Kosonen Matti Tapio  
19.03.1972 Lahtinen Marja Kirsikka 
07.04.1983 Peltonen Otto Sakari 
25.11.1975 Suojanen Jukka Pekka 
03.02.1970 Tomera Tuomas Juhani 
 
Prokuristerna företräder bolaget två tillsammans. 
 
BOKSLUTSHANDLINGAR (Registrerats 11.11.2019 05:24:45) 
Bokslut för tiden 01.07.2018 - 30.06.2019. 
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     FO-nummer: 1234567-8 
GÄLLANDE PERSONUPPGIFTER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
 
FIRMAHISTORIA 
Diagomega Abp 10.06.1998 - 
Analyysilaite Ab 21.03.1984 - 09.06.1998 23:59:59 
 
Uppgiftskälla: Patent- och registerstyrelsen 
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