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BOLAGET I KORTHET

•  Serendipity Innovations är ett teknologihus med spe-
cialistkompetens inom bolagsutveckling och innova-
tionsprocesser.

•  Bolagets verksamhet inbegriper affärsområdena 
 Venture Management, Corporate Services och Tech-
nical Services. 

Detta affärsområde består av två 
verksamhetsdivisioner, Venture Creation 
och Venture Growth. Inom Venture 
Creation identifieras och förädlas 
 po tentiella innovationer till projekt 
och bolag. Venture Growth utövar 
aktivt ägarskap av Serendipity Ixora 
och dess Portföljbolag, där 20 % av 
värdetillväxten tillfaller Serendipity 
Innovations.

TECHNICAL SERVICES

Affärsområdet Technical Services utgörs 
av tekniska servicebolag som är inrik-
tade på nischade specialisttjänster.

OM SERENDIPITY INNOVATIONS

VENTURE 
MANAGEMENT

CORPORATE
SERVICES

SERENDIPITY INNOVATIONS AFFÄRSOMRÅDEN

VENTURE MANAGEMENT CORPORATE SERVICES

Inom Corporate Services tillhanda- 
hålls innovations- och organisations-
utvecklande tjänster . Tjänsteutbu-
det spänner över flera kompetens
områden och innefattar  såväl   upp-
drag gentemot stater och myndighe-
ter som olika typer av suppporttjäns-
ter för svenska och internationella 
företag.

TECHNICAL
SERVICES

Diversifierade nischade tjänster som bygger på gemensamma värderingar, resurser och kunskapsbas

Djupt nischade icke-cykliska tjänster med starka strukturella komparativa fördelar

Långsiktiga höga marginaler och lönsamhet

VENTURE MANAGEMENT CORPORATE SERVICES TECHNICAL SERVICES
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ÅRET I KORTHET

•	 Under 2013 hade Serendipity Innovations intäkter 
på totalt cirka 67,6 MSEK och en nettovinst på cirka 
36,9 MSEK motsvarnade 1,82 SEK/aktie.

•	 På Serendipity Innovations årsstämma i juni 2013 
beslutades det om en utdelning av preferensaktier i 
Serendipity Ixora. 

• Affärsområdet Corporate Services utökades 
med nya verksamheter under 2013. Bland 
annat fick en av affärsutvecklingsdivisionerna 
i uppdrag från Tillväxtverket att genomföra ett 
kunskapsgenereringsprojekt med mål att utveckla och 
implementera internationaliseringsstrategier för små 
och medelstora svenska teknikbolag.

•	 I maj 2013 grundades Sprof AB. Bolaget 
erbjuder tjänster inom kompetensförsörjning och 
bolagsutveckling till koncernen och externa klienter.

•	 Som ett led i att stärka teknikservice-benet förvärvade 
Serendipity Innovations två ledande servicebolag 
som arbetar med elektrisk service mot energi och 
strömförsörjningskritiska verksamheter.  

  I mitten av augusti 2013 grundade Serendipity 
Innovations ett helägt dotterbolag Serendipity ATS AB  
i samband med förvärvet av en etablerad leverantör 
av avbrottsfri kraft på den svenska marknaden. Bolaget 
har funnits sedan 1987 och är specialister inom hela 
området säker strömförsörjning. 

  I november 2013 genomfördes förvärv av ett 
bolag som arbetar med el- och hisservice. Bolaget har  
funnits sedan 1966 och har drivits av en och samma 
familj sedan dess. 

Vinst per aktie (SEK)

Antal anställda 2013
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Bästa aktieägare,
Under det gångna året genomfördes en del omstruktureringar i 
Serendipity Innovations verksamhet. Ett av dessa var att cirka två 
tredjedelar av bolagets tillgångar (i form av preferensaktier  
i Serendipity Ixora AB) delades ut till er. Detta är också 
huvudförklaringen till den visuella nedgången i resultat i 
jämförelse med föregående år. För att få jämförbara resultat 
krävs det en sammanslagning av både de utdelade aktiernas 
och den nuvarande verksamhetens resultat. Där kan man 
konstatera att båda enheterna hade en bättre tillväxt och resultat 
än året innan. 

Vi genomförde även två förvärv under året och bildade 
därigenom affärsområdet Technical Sevices. De förvärvade 
bolagen arbetar inom två olika typer av elektriska 
nichserviceområden. Båda är ledande inom sina nischer och 
har drivits av duktiga entreprenörer i över 20 år.

Det gångna året präglades av stor medial debatt kring 
misslyckade företagsförvärv i några av Sveriges största företag. 
Det mesta av diskussionerna cirkulerade kring höga köpeskillingar 
och uteblivna synergier med stora nedskrivningar och förluster 
som följd. 

Ledsagan i företagsförvärv är vanligtvis synergier. Ändå är det 
tänkvärt hur mycket värde som skulle bevaras om man skulle 
sluta fokusera på just konkreta synergier vid företagsförvärv.

Problemet med synergitänkande är att det sätter igång en del 
negativa processer som markant ökar risken i en investering ur 
förvärvarens perspektiv. Det första som händer är att investeraren 
accepterar att betala ett väldigt högt pris med motiveringen att 
1+1=3. Alltså blir det ekonomiskt försvarbart att betala upp till 
1,99 för något som i sig är värt 1. Ett Excel-dokument som 
staplar upp synergierna för att påvisa ovanstående kalkyl är 
tillräckligt för att få de mest seniora beslutsfattarna att smälta. Det 
finns dock flera problem med ett sådant resonemang. 

1.  Även för samma företag är investeringsrisken, det vill säga 
sannolikheten till förlust eller reduktion av kapital nästan 
dubbelt så stor om priset är 1,99 jämfört med 1. 
Ovannämnda Excel-visualisering av potentiella synergier 
verkar dock ha den mest bedövande effekten på riskkänsla 
även hos de mest seniora beslutsfattarna. 

2.  De synergier som det ”skissas” på innan ett förvärv är 
tankemodeller som oftast bara tar hänsyn till hårda strukturer 
utan att egentligen beakta de mjuka strukturerna som 
företagskultur, informella hierarkier och så vidare. Därför är 
dessa synergier högst teoretiska ända tills bolagen har 
jobbat ihop under en period. 

3.   När förvärvet väl är genomfört ökar synergitänkandet risken 
ytterligare i den nygjorda investeringen. Nu finns det stora 
förväntningar från ägare, på ledningen att i snabb takt 
förverkliga synergierna som det hade skissats på innan. Det 
ska skäras ned på vissa delar, andra delar ska slås 
samman. Grupper som arbetat i många år på ett visst sätt 
ska omorganiseras och arbeta på helt andra sätt. När detta 
sker för snabbt, utan större hänsyn till kultur och de osynliga 
strukturerna är risken överhängande att stora värden går 
förlorade. Det bolag som var värt 1 i enskildhet men köptes 
för 1,9 blir då snabbt värt 0,5. 

Bolag är märkliga sociala strukturer och olikheter i företagskultur 
är den vanligaste orsaken till varför företagsfusioner misslyckas. 
Låt oss för enkelhetens skull försöka illustrera detta med ett 
konkret exempel. 

Både företag A och B arbetar inom hisservice.

Företag A har den mest kunniga personalen och betalar de 
högsta lönerna inom branschen. De levererar sin service med 
stor noggrannhet och precision. Priset är något högre än 
branschgenomsnittet vilket accepteras av kunder som uppskattar 
den felfria och höga servicegraden. Bolaget har många nöjda 
och återkommande kunder och tillströmningen av nya kunder 
sker genom rekommendationer. Alltså har bolaget inga 
marknadsföringskostnader.  

Företag B har inte lika kunnig personal och betalar provisions-
baserade löner som är baserade på antal servade hissar. 
Kunderna uppskattar bolagets konkurrenskraftiga priser och 
bolaget är väldigt aktivt på marknadsföringsfronten. Bolaget har 
färre antal återkommande kunder men en hel stab som bara 
arbetar med rekrytering av nya kunder. Alltså är lönekostnaderna 
för att genomföra servicen lägre än för företag A men 
marknadsförings- och försäljningskostnaderna är högre. 

Båda dessa bolag kan vara lika lönsamma med helt olika 
strategier. Genom att stå för sina respektive värdegrunder har de 
över åren organiserat sig på olika sätt och därmed också 
attraherat olika personlighetstyper till sin yrkeskår. Dessa 
människor är helt olika och står för olika saker. Om ett av dessa 
företag skulle köpa det andra kan integrationen visa sig vara en 
svår uppgift. Kulturförändringen kan kännas så påtaglig att en 
stor del av den viktiga personalen i båda organisationerna 
lämnar efter ett kort tag. 

Något som vi ser mer av år för år är att riktigt bra bolag alltid 
byggs av en eller en grupp av människor som bryr sig oerhört 
mycket om bolaget. Dessa bolag genomsyras därför oftast av 
starka kulturer, arbetssätt och principer som sitter djupt inrotade 

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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hos de som arbetar där. Det är vanligtvis just dessa principer 
och arbetssätt som gjort att bolaget kommit att bli framgångsrikt 
och ledande inom sin bransch. 

För en entreprenör som säljer ett sådant bolag är ängsligheten 
stor för den förändring av kultur och arbetssätt som kan komma 
med en ny ägare. Att sälja sitt bolag till en konkurrent som man 
under en hel karriär har kämpat mot eller en riskkapitalist som vill 
dela upp bolaget och sälja delarna med en förtjänst inom tre till 
fem år kan kännas som att svika de principer man har levt efter 
och även ett svek mot de medarbetare som man har jobbat med 
ett helt liv. Ju bättre bolaget är desto starkare är kulturen och 
denna känsla hos entreprenören. Därför kan synergitänkandet 
till och med ha en avskräckande effekt på de bästa 
förvärvsobjekten. 

Det vackra med synergier är att effektiviseringar sitter djupt 
rotade i varje företags DNA. De möjliga rationaliseringarna 
kommer ändå med tiden. Kanske är det viktigaste redskapet för 
att realisera synergier just att glömma synergierna och fokusera 
på de mjuka värdena vid förvärv av företag. 

Vi har en väldigt speciell blandning av strukturella möjligheter 
och kompetenser som sätter oss i en speciell position när det 
gäller förvärv av unika entreprenörsledda företag som kanske 
behöver genomgå ett generationsskifte. 

Under det decennium som vi har arbetat med att leda kreativa 
grupper har vi lärt oss ett icke-invasivt ledningssätt som går ut 
på att inspirera till förändringar snarare än att peka med hela 
handen. För en entreprenör som behöver lämna över 
ägandet men samtidigt är villig att arbeta med den nya 
ägaren under ett antal år för att säkerställa att det han eller 
hon har byggt förblir lika bra, är det viktigt att inte känna 
av en tvångströja under överlämningsperioden. Vår specifika 
kompetens inom bolagsutveckling samt möjligheter till 
långsiktighet - eftersom vi inte har en fondstruktur - är två 
andra viktiga aspekter. Dessa var sammantaget viktiga 
faktorer när vi under det gångna året fick möjlighet att utöka 
vår verksam-het med två branschledande entreprenörsledda 
företag.

Ett stort tack till alla medarbetare för att ni har möjliggjort det 
föregående årets resultat och till er aktieägare för ert stöd.

Ashkan Pouya
Ordförande, Serendipity Innovations AB (publ.)
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VD HAR ORDET

Serendipity Innovations AB hade under 2013 intäkter på cirka 
67,6 MSEK och en vinst efter skatt på cirka 36,9 MSEK, vilket 
motsvarar 1,82 SEK/aktie. 

I år är Serendipity Innovations inne på tionde året som företags-
grupp. Vi har fått vara med om en fantastisk resa och blivit 
förärade att få arbeta med många drivna och ambitiösa männi-
skor som varit med och möjliggjort utvecklingen av den verksam-
het vi bedriver idag. En av våra viktigaste lärdomar under dessa 
tio år har varit insikten om att en ursprungsidé sällan blir den 
slutgiltiga produkten eller tjänsten som marknadsintroduceras. 

Denna insikt genomsyrar hela vår organisation, våra processer 
och våra medarbetare. Vi bygger våra bolag och verksamheter 
medvetna om att vägen till kommersiell framgång sällan är linjär 
vilket innebär att förändringsbenägenhet är en viktig nyckelas-
pekt inom vår organisation. Därför är personerna bakom idén 
oftast betydligt intressantare för oss än den tänkta innovationen. 
Oavsett om det handlar om en helt ny produkt eller ett nytt app-
likationsområde för en befintlig, är det viktigaste att testa snabbt. 
Istället för att investera tid och pengar på att försöka färdig-
ställa en produkt börjar vi i andra änden, att testa idén mot 
marknaden innan produkten finns. Att misslyckas eller få ett nej 
är sällan kul, men det är en del av utvecklingsarbetet.  Vi involv-
erar därför branschaktörer tidigt i utvecklingsarbetet och kan på 
så vis markant öka sannolikheten att de produkter och tjänster vi 
utvecklar fyller reella behov på marknaden. 

Vi har som företagsgrupp kontinuerligt tillämpat denna metodik 
för att identifiera nya affärsmöjligheter. idag har vi utöver våra 
portföljbolag även byggt upp affärsområdena Corporate Ser-
vices och Technical Services bestående av flera dotterbolag 
som erbjuder managementexpertis samt tekniska konsult- och 
servicetjänster. I syfte att växa framförallt affärsområde Technical 
Services har vi stärkt upp vår organisation med ett M&A-team 
som ansvarar för att identifiera intressanta förvärvsobjekt med 
god lönsamhet som passar in i Serendipity Innovations verksamhet.

Venture Management
Detta affärsområde består av två divisioner, Venture Creation 
och Venture Growth. Venture Creation är kärnan i vår verksam-
het och har till stora delar även varit motorn som har lett till våra 
modeller för utveckling av nya affärer och företag. Vi har under 
det senaste året fokuserat på att identifiera projekt som passar 
vår inkubationsverksamhet och utvärderar i dagsläget en hand-
full potentiella ventures.

Inom Venture Growth arbetar vi systematiskt med mål, riktlinjer 
och uppföljning för respektive bolag. Som ägare av stamakti-
erna i Serendipity Ixora har Serendipity Innovations rätt till 20 % 
av de vinster som tillgängliggörs genom utdelning eller inlösen-
förfaranden. Serendipity Innovations management ansvarar för 

utvecklingsarbetet avseende Ixoras portfölj och tillser att bola-
gens ledning har rätt kompetens och resurser för att nå uppsatta 
mål. Arbetet innefattar även att identifiera tillväxtmöjligheter för 
portföljbolagen genom satsningar på produkt- och marknad-
sutveckling, etablering av nya affärsområden samt eventuella 
tilläggsförvärv.

Corporate services
Detta affärsområde har tidigare till stora delar bedrivits genom 
vårt dotterbolag Avanture. Idag består affärsområdet av flertalet 
bolagiserade verksamheter som erbjuder olika nischtjänster. De 
flesta av bolagen har växt fram ur behov som identifierats utifrån 
Serendipity och portföljbolagens verksamheter och vi har under 
det senaste året märkt av en ökande efterfrågan från externa 
bolag för dessa tjänster. Tillväxten inom detta affärsområde har 
varit över förväntan och vi har god anledning att tro att vi kan 
fortsätta expandera inom detta område. 

Technical Services
Som ett led i att stärka teknikservice-benet inom affärsområdet 
Technical Services har vi genomfört förvärv av två ledande ser-
vicebolag som arbetar mot energi- och strömförsörjningskritiska 
verksamheter samt mot fastighetsindustrin. 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla medarbetare för 
ett väl utfört arbete och jag ser med stor förväntan fram emot 
kommande decennier.
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Saeid Esmaeilzadeh
VD, Serendipity Innovations AB (publ.)
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LEDNING

Saeid Esmaeilzadeh är en serie-
entreprenör som har startat och med-
verkat i uppbyggandet av över 15 
forskningsintensiva bolag inom olika 
industrier. År 2002 blev Saeid Sveri-
ges yngsta docent. Han har  genom 
åren mottagit ett stort antal priser och 
utmärkelser för sin forskning och sina 
insatser som entreprenör. Saeid är ad-
jungerad professor i  oorganisk kemi 
vid Stockholms Universitet.

Saeid Esmaeilzadeh 
Verkställande Direktör

Daniel Katzenellenbogen har en bak-
grund inom management consulting, 
finansiering och som entreprenör, där 
han skapat och drivit ett antal ny-
startade företag inom olika branscher. 
Daniel har ansvarat för etableringen 
av affärsområdet Corporate Services. 
Daniel har en M.Sc. i industriell och 
finansiell ekonomi från Göteborgs Uni-
versitet.

Daniel Katzenellenbogen 
Operativ Chef

Nils Lindberg har lång erfarenhet inom 
bank- och industrisektorn. Han är idag 
Senior Advisor på hotellfastighetsbola-
get Pandox AB där han var CFO mellan 
1995 och 2007. Under tiden som 
CFO medverkade han vid börsnote-
ringen av bolaget 1997. Han har 
även arbetat som bankdirektör i Nordea, 
affärsansvarig på Securum Finans och 
har varit Controller/Treasurer för Dow 
Chemical Nordic region.

Nils Lindberg 
Finanschef

Tanja Ustinova har tidigare erfarenhet 
av redovisning från primärt den svens-
ka energisektorn. På Serendipity har 
hon sedan 2010 varit ansvarig för 
koncernens ekonomiavdelning. Tanja 
har en master i internationell ekonomi 
från Plekhanov-akademin för ekonomi-
studier i Moskva, med inriktning mot 
affärsorienterad redovisning och bo-
lagsstyrning.

Omid Ekhlasi har bakgrund inom 
journalistik, PR, marknadsföring och 
employer branding. Han har arbetat 
som reporter för flera svenska tidningar 
och haft positioner som webb redaktör 
och chefredaktör. Omid kommer när-
mast från en roll som kommunikation-
sansvarig på Academic Work där han 
främst arbetade mot IT- och teknikbran-
schen. Omid har en magisterexamen 
inom journalistik från Uppsala Univer-
sitet.

Omid Ekhlasi 
Kommunikationschef

Tanja Ustinova
Koncernredovisningschef

Amin Omrani
Affärsutvecklingschef

Amin Omrani har en bakgrund som 
industriell ekonom med inriktning mot 
maskinteknik samt en magister examen 
i logistik. Han har bland annat varit 
medgrundare och VD för flera 
bioteknikföretag. Amin har även varit 
landslagsman i judo och är flerfaldig 
Svensk mästare.
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STYRELSE

Ashkan Pouya är en serie entreprenör 
och har varit inblandad i uppbyggan-
det av ett flertal forskningsbaserade 
bolag. Han var tidigare innovationsdi-
rektör vid Lunds Universitet och har 
själv studerat  Business Administration 
vid Uppsala Universitet, Queens Uni-
versity och WHU-Otto Besheim School 
of Management i Tyskland. År 2000 
blev han världsmästare i Combat Jujutsu.

Ashkan Pouya 
Ordförande

Cecilia Gunne 
Ledamot

Anders Wall 
Ledamot

Bengt-Arne Vedin började sitt yrkesliv 
med att praktisera innovation med ett 
flertal patent som resultat. Från mitten 
av 1970-talet har han kombinerat 
forskning med innovationspraktik och 
bl.a. förestått en forskningsstiftelse och 
tjänat som professor vid KTH. Han var 
regeringens innovationsutredare 1993 
och har författat 71 böcker.

Bengt-Arne Vedin 
Ledamot

Cecilia Gunne är en av Sveriges mest 
kända skattejurister. Hon har bakgrund 
som domare vid Kammar rätten i Stock-
holm och som rättssakkunnig på 
Finans departementet. Cecilia Gunne är 
idag skattejurist på Lindskog Malmström 
Advokatbyrå. Innan det var hon verk-
ställande direktör för Catella Sponsor 
AB.

Anders Wall är industrialist och 
 finansman med bred affärsmässig och 
finansiell erfarenhet. Han har  varit sty-
relseledamot i ett stort antal börsbolag, 
bl.a. ordförande i AB Volvo samt leda-
mot i Handelsbanken, Industrivärlden 
och Skandia. Utöver detta är han ord-
förande i det börsnoterade bolaget  
Beijer Alma AB och i Anders Walls Stiftelse 
samt Kjell och Märta Beijers Stiftelse.
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HOUSE OF TECHNOLOGIES
HOME OF ENTREPRENEURS
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VENTURE MANAGEMENT

• Inom Venture Creation identifierar Serendipity Innova-
tions potentiella innovationer och  projekt med grund i 
akademisk forskning och kunskaps intensiva miljöer.

• Bolaget initierar årligen ett antal samarbeten med 
ledande forskare och framstående innovatörer inom 
olika fält. 

• För varje projekt bildas ett team av forskare och en-
treprenörer med kompletterande kompetenser och 
tydliga  roller i utvecklingsarbetet. Med effektiva 
verktyg och processer för bolagsbyggande skapas 
förutsättningar för starka organisationer att växa fram. 

• Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med finan-
siellt engagerade kunder och samarbetspartners som 
även bidrar med kunskapsresurser i form av bransch- 
och  industrikompetens. På så vis säkerställs att pro-
dukter och tjänster uppfyller ett reellt marknadsbehov, 
vilket bidrar till en snabbare marknadsintroduktion.

• Genom Venture Growth utövar  Serendipity Innovations en 
aktiv ägarroll i såväl den dagliga verksamheten som den 
strategiska utvecklingen av portföljbolagen i Ixora. Ambitionen 
är att generera en genomsnittlig årlig avkastning på över 20 %.

• Inför nya investeringar utvärderas de aktuella bolagen utifrån 
marknadspotential, skalbarhet samt distinkta konkurrensfördelar 
i form av djup nisch, hög differentiering, stark ledning och 
förutsättningar att leverera höga marginaler.

• Varje enskilt innehav förutsätts ha förmågan att generera 20 % 
avkastning på eget kapital (ROE) över tid. Serendipity 
Innovations har inte någon uttalad exit-strategi utan agerar 
som långsiktig ägare.

VENTURE GROWTH
Vidareutveckla och skapa tillväxt

VENTURE CREATION  
Identifiera, skapa och utveckla

Affärsområdet Venture Management utgörs av  
divisionerna Venture Creation och Venture Growth.
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CORPORATE SERVICES

• Inom affärsområdet Corporate Services tillhanda
håller Seren dipity Innovations managementexpertis, 
specialistkunskap och diverse supporttjänster. Kun-
skap och erfaren heter som genereras inom Seren-
dipity Innovations interna verksamhet tillämpas och 
implementeras i företag,  organisationer och institut.

• Tjänsteutbudet spänner över flera områden och inne
fattar såväl genomförande av avancerade projekt 
som tillhandahållande av innovations- och organisa-
tionsutvecklande tjänster .

• Kunder och samarbetspartners är i huvudsak 
universitet , institut, myndigheter och företag.

MANAGEMENTEXPERTIS OCH 
SUPPORTTJÄNSTER

Under 2013 utökades affärsområdet Corporate  
Services med nya verksamhetsområden. Idag inbe-
griper affärsområdet ett flertal bolagiserade verk-
samheter som erbjuder en mängd olika nischade 
konsult- och supportjänster som tillsammans utgör ett 
ekosystem för innovations- och organisationsutveckling. 

EXEMPEL PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN 
INOM CORPORATE SERVICES

Uppbyggnad av nationella forsk-
ningsinstitut
I samband med att AstraZeneca lade ner delar av 
sin forskningsverksamhet i Södertälje fick Serendipty 
Innovations i uppdrag att tillsammans med politiker 
och tidigare AstraZeneca-anställda arbeta fram  
förstudier för att undersöka möjligheterna att tillva-
rata de resurser som blivit tillgängliga på grund 
av avvecklingen. Detta arbete resulterade i reger-
ingens satsning på tre nya statliga forskningsinstitut 
bland annat SP Process Development som invigdes i  
februari 2013 och idag arbetar med både svenska 
och internationella kunder.
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TECHNICAL SERVICES

• Inom affärsområdet Technical Services fokuserar 
Serendipity  främst på nischade, icke-cykliska tekni-
ska tjänster.

NISCHADE TEKNISKA SERVICETJÄNSTER

Affärsområdet Technical Services erbjuder en 
rad differentierade nischade tekniska tjänster till  
externa kunder. 

Säker elförsörjning
För operationssalar i sjukhus är säker elförsörjning 
av avgörande betydelse.Genom affärsområdet 
Technical Services bedriver Serendipity försäljning 
och service av sådana tjänster. Dessa tjänster ger 
säker avbrottsfri elförsörjning och skyddar inkom-
mande elström från brus och skadlig volatilitet.

EXEMPEL PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN 

INOM TECHNICAL SERVICES
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KREATIVA DANSEN - DEN ITERATIVA 
INNOVATIONSPROCESSEN

När teknikbolag utvecklar framgångsrika produkter är det 
mer regel än undantag att den kommersiella slutprodukten 
blir en annan än den ursprungligen föreställda. Produktidén 
hinner ändras ett antal gånger innan den slutligen mynnar 
ut i en konkret produkt. Bolagsutvecklingen genom dessa 
faser karaktäriseras av en kontinuerlig iterativ process där 
tidig involvering och tät dialog med potentiella kunder 
och samarbetspartners styr utvecklingen utefter faktiska 
behov på marknaden. Denna iterativa process benämner 
Serendipity som "den kreativa dansen". Insikten om att 
innovationsprocesser är icke-linjära gör att ledningen 
hellre säkerställer att det finns en bred kunskapsplattform 
i portföljbolagen än att investeringar, i form av tid och 
kapital, görs i en statisk idé om en viss framtida produkt. 

När ett välfungerande, tekniskt och affärsmässigt kompetent 
team finns på plats, kan samma team kontinuerligt ta 
fram nya, innovativa produkter i samarbete med nya 
kunder. Ledningen säkerställer att det finns adekvat 
kompetens i de olika utvecklingsteamen för att kunna 
möta kommersialiseringens dynamiska process. Bolagens 
forsknings- och utvecklingsteam arbetar ständigt med 
utveckling av nya produkter, för vilka utvecklingsprocessen 
genomgående är densamma.

PHANTOM INNOVATION

I samband med det internationella Innovationssymposiet 
(ISPIM)  år 2008 myntade Serendipity-grundarna Ashkan Pouya 
och Saeid Esmaeilzadeh begreppet "Phantom Innovation". 
Duon prisades för sin publikation Phantom innovation - a 
launching pad for innovation processes som utforskar hur 
den ursprungliga innovationen byter skepnad många gånger 
under kommersialiseringsprocessen, vilket ofta innebär att den 
införs på en annan marknad eller uppfyller ett annat behov än 
den ursprungligen avsedda. Detta förringar dock inte värdet på 
den initiala idén eller "fantominnovationen" eftersom det är den 
som startar hela den process som sedermera mynnar ut till en 
kommersiell produkt eller tjänst.

Serendipty tillämpar en väldefinierad modell för kommersialisering och utveckling av 
innovativa tillväxbolag. Metodiken bygger bland annat på tidig kundinvolvering och 
komplementära team bestående av lednings- och styrelsefunktioner med rätt kompetens 
och stor handlingsförmåga. På så vis säkerställs att bolagen är snabbrörliga och kan  
anpassa verksamheten och utvecklingsarbetet efter rådande förutsättningar och ta 
tillvara på nya affärsmöjligheter under utvecklingsfaserna.

Industriella 
partners

Fokus på 
team

Idé

Slutprodukt

FoU

KOMMERSIALISERINGSMODELL
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TECHNICAL INVENTION

Forskningsresultat och idéer utvärderas utifrån kriterier som marknads-
potential, differentieringsnivå, skalbarhet, patent samt upphovsperso-
nens renommé inom respektive område. 

KOMMERSIALISERINGSFASERNA
BESKRIVNA I KORTHET

BUSINESS INVENTION

För varje nytt projekt tillsätts ledning och operativa funktioner som leder 
utvecklingsarbetet,  initierar partnersamarbeten och driver kundfinansie-
rade utvecklingsprojekt.

BUSINESS CREATION

BUSINESS OPERATION

GROWTH

För projekt som bolagiseras tillsätts en erfaren styrelse och advisory 
board som tillsammans med management och bolagets ledning 
arbetar för att nå upsatta milstolpar, definiera organisationsprocesser  
samt affärsmodeller inför marknadsintroduktion.

Marknadsintroduktion, försäljning och marknadsföring sker i egen regi 
och/eller genom distributionsavtal med partners. Strategier exekveras 
för expansion på nya relevanta marknader och tillväxt genom nya 
affärsområden och eventuella tilläggsförvärv.

Bolaget har befäst sin position på rådande marknader och arbetar för 
att leverera nya produkter och tjänster i syfte att stärka sin marknadspo-
sition, nå nya kunder och etablera sig inom fler segment.

KOMMERSIALISERINGSMODELL 
I TILLVÄXTSFASERNA 

Serendipitys ledning arbetar nära portföljbolagen med mål, 
uppföljning och långsiktig styrning. Serendipitys aktiva ägar-
utövande rör såväl operativa insatser som strategisk utveckling, 

förvärv och investeringar. Det ger portföljbolagen tillgång till 
managementresurser som ofta saknas i bolag i tidiga skeden.
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Förvaltningsberättelse
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
I februari 2013 tecknade Serendipity Innovations 2 000 000 
stamaktier i sitt dåvarande dotterbolag Serendipity Ixora 
AB (publ). Beloppet som Serendipity Innovations erlade för 
aktierna var 500 000 SEK och nyemissionen skedde till ett 
nominellt värde på 0,25 SEK/aktie. 

I slutet av det första kvartalet deltog Serendipity Innovations 
ytterligare i en nyemission i Serendipity Ixora och förvärvade 
108 000 preferensaktier till ett pris av 111,2 SEK/aktie, 
vilket motsvarade en köpeskilling om 12 009 600 SEK. 

I början på april amorterade Serendipity Ixora 12 009 600 
SEK av sin skuld till Serendipity Innovations (den totala skulden 
innan amorteringen var på 23 682 000 SEK och uppstod 
när Premune AB och Swecure AB (f.d.Lenus AB) överläts till 
Serendipity Ixoras portfölj i slutet av 2012). 

I slutet av det första kvartalet genomförde Serendipity 
Innovations en riktad apportemission på totalt 4 000 000 SEK, 
där 200 000 B-aktier emitterades till ett pris av 20 SEK/aktie. 
Apportemissionen genomfördes som en delbetalning för 
de resterande andelarna i Avanture AB, som Serendipity 
Innovations förvärvade från Avantures VD den 31 december 
2012. 

Under våren lämnade Serendipity Innovations ett ovillkorat 
aktieägartillskott till sitt dotterbolag VZL Vilande på 64 305 
SEK och sitt intressebolag Vascuring AB på 65 000 SEK.  
I slutet av räkenskapsåret påbörjades likvidationsprocessen 
för Vascuring AB.

På Serendipity Innovations årsstämma i juni 2013 beslutades 
det om en utdelning till Serendipity Innovations aktieägare i 
form av preferensaktier i Serendipity Ixora. Efter att utdelningen 
genomfördes, blev Rootberg AB största aktieägaren av 
preferensaktier. Serendipity Innovations behöll sitt innehav av 
stamaktier i Serendipity Ixora. Till följd av att aktieägaravtal 
upprättades där Serendipity Innovations avsade sig rätten 
till att kunna tillsätta styrelsemedlemmar, ingår Serendipity 
Ixora inte längre i Serendipity Innovations–koncernen.  
Uppdelningen var nödvändigt för att kunna separera på de 
två verksamheterna och deras utveckling.

I slutet av kvartal två 2013 amorterade Serendipity Innovations 
sin skuld på 10 000 000 SEK till sitt moderbolag Rootberg, 
en skuld som Serendipity Innovations haft sedan 2011. 

I mitten av augusti 2013 grundade Serendipity Innovations ett 
helägt dotterbolag Serendipity ATS AB. Genom detta bolag 
genomfördes den 20 augusti 2013 ett förvärv av Eurotech 
Sire System AB. 

Köpeskillingen uppgick till 15 240 000 SEK. Det 
förvärvade bolaget är en ledande leverantör av UPS-enheter 
(avbrottsfri kraft) på den svenska marknaden. Bolaget har 
funnits sedan 1987 och är specialister inom hela området 
säker strömförsörjning. Serendipity Innovations andel via 
dotterbolaget Serendipity ATS uppgår till 75 % men en 
möjlighet att förvärva de resterande 25 % av aktierna senast 
6 år efter förvärvet. Förvärvet finansierades dels med ett 
ovillkorat aktieägartillskott på 8 080 000 SEK och dels med 
ett lån till Serendipity ATS på 7 160 000 SEK från Serendipity 
Innovations. Löptiden för krediten är 1 år och årsränta uppgår 
till 3 %. 

Serendipity Innovations-koncernen fortsatte växa och i maj 
2013 grundades Sprof AB, där Serendipity Innovations 
initialt äger 90,05 %, resterande andelar ägs av bolagets 
VD. Sprof AB erbjuder tjänster inom kompetensförsörjning och 
bolagsutveckling till koncernen och externa klienter. 

Serendipity Innovations deltog i nyemissionen av 
preferensaktier i Serendipity Ixora, som genomfördes under 
kvartal fyra där bolaget förvärvade 33 005 preferensaktier 
till ett pris av 126,20 SEK/aktie. Den totala köpeskillingen 
uppgick till 4 165 231 SEK. I slutet av året ägde Serendipity 
Innovations 5,6 % av preferensaktierna i Serendipity Ixora.

I november 2013 tillkom ett till helägt dotterbolag till 
Serendipity-koncernen, Serendipity ES AB. Via Serendipity ES 
genomfördes förvärv av bolaget Stockholms Hiss- & Elteknik 
AB som arbetar med alla typer av hissanläggningar i privata 
fastigheter och i offentlig miljö. Köpeskillingen uppgick till 39 
500 000 SEK och Serendipity Innovations förvärvade via sitt 
dotterbolag 100 % av aktierna. 

Förvärvet genomfördes den 3 december 2013 och 
finansierades dels genom ett aktieägartillskott från Serendipity 
Innovations till Serendipity ES på 8 000 000 SEK och dels 
med två lån: ett lån på 25 000 000 SEK och ett lån på       
6 500 000 SEK som har längre löptid än det första lånet. För 
att finansiera transaktionen tog Serendipity Innovations ett lån 
från sitt ägarbolag Rootberg AB på 20 000 000 SEK med 
en löptid på 1 år och en årsränta på 3 %.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

På årsstämman den 5 februari 2014 för Stockholms Hiss- & Elteknik 
bestämdes det om utdelning till aktieägare (Serendipity 
ES äger 100 % av aktierna) på 5 000 000 SEK totalt.  
Den 19 februari 2014 har Serendipity ES tagit ett lån från 
Swedbank på 20 000 000 SEK, med 3,809 % i ränta 
och slutförfallodagen den 30 juni 2018. Amortering och 
räntebetalningar ska ske kvartalsvis.
På årsstämman den 5 mars 2014 för Eurotech Sire System 
bestämdes det om utdelning till aktieägare. Serendipity ATS, 
som äger 75 % av aktierna i Eurotech Sire System, erhöll en 
utdelning på 1 500 000 SEK.

FINANSIELL INFORMATION

KONCERN

Resultat
Koncernen hade för perioden en omsättning och värdetillväxt 
i sitt värdepappersinnehav på 67 590 069 SEK (91 748 998 
SEK), de sammanlagda kostnaderna för perioden uppgick till  
29 800 094 SEK (13 057 959 SEK), vilket gav 36 883 632 SEK 
(78 528 083 SEK) i resultat för året. Anledningen till att 
resultatet minskade jämfört med förra året är att Serendipity 
Ixora inte längre konsolideras i Serendipity-koncernen, 
vilket innebär att värdeförändringar i Serendipity Ixora-
portföljen ej hänförs till Serendipity Innovations-koncernen. 
Avantures omsättning i koncernen uppgick till 7 766 974 
SEK, dotterbolaget Serendipity ES ägde Stockholm Hiss- & 
Elteknik under en månads tid, och den under den perioden 
upparbetade omsättning på 2 565 330 SEK hänfördes 
till koncernens omsättning. Dotterbolaget Serendipity ATS 
har ägt Eurotech Sire System sedan den 20 augusti 2013 
och den upparbetade omsättningen efter förvärvstillfälle på  
7 268 757 SEK har inkluderats i koncernens omsättning.

Likvida medel och Eget kapital 
Koncernens likvida medel uppgår per 31 december 2013 till 
28 572 078 SEK (12 423 501 SEK). Eget kapital uppgår per den 
31 december 2013 till 86 723 315 SEK (330 100 012 SEK). 

Investeringar
Koncernens kassapåverkande nettoinvesteringar uppgår 
till -80 052 361 SEK (-53 304 342 SEK). Investeringarna 
består i huvudsak av koncernens deltagande i nyemissioner i 
Serendipity Ixora AB med 12 009 600 SEK och 4 165 231 SEK, 
förvärvet av Eurotech Sire System AB på 15 240 000 SEK 
och Stockholms Hiss- & Elteknik på 39 500 000 SEK.

Koncernstruktur
Koncernen per den 31 december 2013 består av 
moderbolaget Serendipity Innovations och dess dotterbolag 
Avanture AB (100 % av rösterna), Serendipity ES AB (100 % 

av rösterna) och Serendipity ATS AB (100 % av rösterna), 
VZL Vilande AB (98 % av röster), och Sprof AB (90,05 %). 
Serendipity ATS äger i sin tur 75 % av aktierna i det förvärvade 
bolaget Eurotech Sire System med en möjlighet att förvärva 
de resterande aktierna senast 6 år efter förvärvsdatumet. 
Serendipity ES äger 100 % av det förvärvade bolaget 
Stockholms Hiss- & Elteknik. Efter att nästan hela innehavet 
i Serendipity Ixora preferensaktier delades ut till Serendipity 
Innovations aktieägare i juni 2013 klassificeras innehavet i 
stamaktierna och resterande innehav av preferensaktier, som 
vid årsskiftet uppgår till 6 %, som övrigt värdepappersinnehav.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar 
på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och 
eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på 
resultat och likviditet p.g.a. finansiella risker. Den huvudsakliga 
finansiella risken för Serendipity är prisrisk i finansiella 
placeringar. Placeringar i onoterade innehav påverkas av 
bedömningar i kassaflöden, avkastningskrav och företagens 
affärsmässiga utveckling. 

MODERBOLAGET

Resultat
Periodens resultat uppgick till 33 636 247 SEK (61193 090 SEK). 
I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av aktier och 
andelar med 48 695 713 SEK (64 643 766 SEK). 

Likvida medel och Eget kapital 
Moderbolagets likvida medel uppgår vid periodens slut till  
12 993 772 SEK (2 369 094 SEK). Eget kapital uppgår per den 
31 december 2013 till 95 015 961 SEK (271 021 099 SEK). 

Ägarstruktur
Rootberg AB ägde per 2013-12-31 86,05 % av kapital och 
98,37 % av röster i Serendipity Innovations.

Moderbolaget har 8 anställda.

Förslag till vinstdisposition (SEK) 60 872 909
Balanserat resultat 33 636 247

Årets resultat 94 509 156

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs  94 509 156

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, eget 
kapitalräkningar, kassaflödesanalys, redovisningsprincips
beskrivningar samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor 
där ej annat anges.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i kronor (kr)

Nettoomsättning
Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar
Värdeförändring innehav
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat från finansiella poster

Resultat före skatt

Skatter
Årets resultat

2012-01-01
2012-12-31

8 061 907
3 919 853

79 767 238
-7 644 540
-5 357 871

–
-55 548

78 691 039

224 675
-673

224 002

78 915 041

-386 958
78 528 083

2013-01-01
2013-12-31

18 675 767
187 598

48 726 704
-14 622 748
-11 864 467
-3 191 799

-121 080

37 789 975

36 872
-5 896
30 976

37 820 951

-937 319
36 883 632

Not

7

8
9

10,11

14

12
12

13

KONCERNENS RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Summa totalresultat för perioden

Årets resultat hänförligt:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

78 528 083

67 649 031
10 879 052

67 649 031
10 879 052

36 883 632

36 886 072
-2 440

36 886 072
-2 440
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

Belopp i kronor (kr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Investeringar i aktier och övriga värdepapper
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror
Kundfordringar 
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Belopp i kronor (kr)

EGET KAPITAL
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Upparbetat resultat inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Innehav utan bestämmande inflytande

Totalt eget kapital

SKULDER
Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga skulder
Icke-räntebärande långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Aktuella skatteskulder
Övriga avsättningar
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2012-12-31

– 
222 816

332 921 657
–

333 144 473

–
1 098 432

429 698
98 164

296 303
12 423 501
14 346 098
347 490 571

2012-12-31

501 804
90 650 773

169 280 963
260 433 540

69 666 471

330 100 011

–
14 670 356
14 670 356

181 371
638 840

1 899 992
–
–

2 720 203
17 390 560

347 490 571

162 516
Inga

2013-12-31

46 416 731
6 490 534

51 343 832
146 019

104 397 116

4 069 042
9 488 687

979 364
1 389 439

539 387
28 572 078
45 037 997
149 435 113

2013-12-31

506 804
5 436 196

80 774 661
86 717 661

5 654

86 723 315

7 960 000
12 638 693
20 598 693

3 309 109
7 728 733

10 085 606
31 827

20 957 830
42 113 105
62 711 798

149 435 113

162 516
Inga

Not

5
14
15

16

17
18
20

Not

19

24

20
21
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  

Belopp i kronor (kr)

Ingående balans per 2012-01-01 
 
Totalresultat 
Årets resultat 
Övrigt totalresultat  
Summa Totalresultat 
 
Förändring av innehav utan 
bestämmande inflytande 
 
Transaktioner med aktieägare 
Nyemission 
Förvärv av andelar i dotterbolag 
Inbetalt men ej registrerat kapital 
Summa Transaktioner med aktieägare 
 
Utgående balans per 2012-12-31 
 
Ingående balans 2013-01-01 
 
Totalresultat 
Årets resultat 
Övrigt totalresultat 
Summa Totalresultat 
 
Förändring av innehav utan 
bestämmande inflytande 
 
Transaktioner med aktieägare 
Nedskrivning dotterbolag 
Nyemission
Inbetalt men ej registrerat kapital  
Utdelning 
Summa Transaktioner med aktieägare
 
Utgående balans 2013-12-31

Aktiekapital

501 804

–

–

–

–

–
–

501 804

501 804

–

–
5 000

–
–

5 000

506 804

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

17 715 638

10 879 052

10 879 052

41 071 781

–
–
–
–

69 666 471

69 666 471

-2 440

-2 440

-69 658 377

–
–
–
–
–

5 654

Totalt

206 602 179

67 649 031

67 649 031

–

-5 309 333
-12 508 337

4 000 000
-13 817 670

260 433 541

260 433 541

36 886 072

36 886 072

1 337 974
4 000 000
-4 000 000

-215 939 926
-210 601 952

86 717 661

Balanserat 
resultat

106 941 265

67 649 031

67 649 031

–

-5 309 333
–
–

-5 309 333

169 280 964

169 280 964

36 886 072

36 886 072

1 337 974
–
–

-126 730 349
-125 392 375

80 774 661

Övrigt tillskjutet 
kapital

99 159 110

–

–

–

–
-12 508 337

4 000 000
-8 508 337

90 650 773

90 650 773

–

–
3 995 000
-4 000 000

-89 209 577
-85 214 577

5 436 196

Summa eget 
kapital

224 317 817

78 528 083

78 528 083

41 071 781

-5 309 333
-12 508 337

4 000 000
-13 817 670

330 100 012

330 100 012

36 883 632

36 883 632

-69 658 377

1 337 974
4 000 000

-4 000 000
-215 939 926 
-210 601 952

86 723 315

Not 
19

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 

Belopp i kronor (kr)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
   Återläggning av avskrivningar
   Värdeförändringar ej kassapåverkande
   Övriga poster ej kassapåverkade
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i koncernbolag
Försäljning andelar i koncernföretag
Investering aktier och andelar
Försäljning aktier och andelar
Amortering av lämnade lån
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Avsättningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut 

2012-01-01
2012-12-31

78 691 039

55 548
-83 687 091

224 675
-673

-306 378
-5 022 880

952 667
-407 024
545 643

-4 843 331
–

-48 461 011
10 142 567

–
-182 359

-43 344 134

42 354 410
–

-3 500 000
–

38 854 410

-9 078 058

21 501 559
12 423 501

2013-01-01
2013-12-31

37 789 975

121 080
-48 914 302

36 872
-5 896

-937 319
-11 909 590

-14 543 322
19 278 729

4 735 407

-63 029 330
45 922 434
-17 023 031

3 812 489
38 922 000

–
8 604 562

–
20 000 000
-5 249 975

-31 827
14 718 198

16 148 577

12 423 501
28 572 078

Not

23
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Belopp i kronor (kr)

Nettoomsätning
Realisationsresultat vid försäljning av aktier och andelar
Värdeförändring innehav
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat

2012-01-01
2012-12-31

2 776 247
3 919 853

64 643 755
-4 219 157
-5 900 811

-55 548
61 164 339

28 846
-95

28 751

61 193 090

–
–

61 193 090

2013-01-01
2013-12-31

905 726
187 598

48 695 713
-4 731 759

-11 369 632
-79 687

33 607 959

29 378
-1 089
28 288

33 636 247

–
–

33 636 247

Not

7

8
9

10,11

12
12

13

RAPPORT ÖVER ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET

Summa totalresultat för året

Årets resultat hänförligt:
Moderföretagets aktieägare

61 193 090

61 193 090

33 636 247

33 636 247
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i kronor (kr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Aktier och övriga värdepapper
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Belopp i kronor (kr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Icke-räntebärande långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

2012-12-31

222 816

256 776 922
26 702 104

–
283 701 842

25 600
296 303
476 776
798 679

2 369 094
3 167 773

286 869 615

2012-12-31

501 804
501 804

203 885 009
5 441 196

61 193 090
270 519 295
271 021 099

14 670 356
14 670 356

147 712
422 840
155 780
451 828

1 178 160
15 848 516

286 869 615

111 805
Inga

2013-12-31

223 129

29 697 195
51 489 851
31 500 000
112 910 174

312 260
299 144

1 007 115
1 618 519

12 993 772
14 612 291

127 522 465

2013-12-31

506 804
506 804

55 436 713
5 436 196

33 636 247
94 509 157
95 015 960

8 070 039
8 070 039

268 559
717 955

2 704 927
20 745 025
24 436 466
32 506 505

127 522 4651

111 805
Inga

Not

14

22
15,20

25

16
17

18

19

24

21
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Belopp i kronor (kr)

Ingående balans 2012-01-01 
 
Totalresultat 
Årets resultat 
Övrigt totalresultat 
Summa Totalresultat 
 
Transaktioner med aktieägare 
Inbetalt men ej registrerat kapital 
Utgående balans per 2012-12-31 
 
Ingående balans per 2013-01-01 
 
Totalresultat 
Årets resultat 
Summa Totalresultat 
 
Transaktioner med aktieägare 
Utdelning till moderbolagets aktieägare 
Aktieägartillskott 
Nyemission 
Summa Transaktioner med aktieägare 
 
Utgående balans per 2013-12-31 

Balanserat 
resultat

203 885 009

61 193 090

61 193 090

–
265 078 099

265 078 099

33 636 247
33 636 247

-209 641 385
–
–

-209 641 385

89 072 960

Överkursfond

1 441 196

–

–

4 000 000
5 441 196

5 441 196

–
–

–

-5 000
-5 000

5 436 196

Aktiekapital

501 804

–

–

–
501 804

501 804

–
–

–
–

5 000
5 000

506 804

Summa eget 
kapital 

205 828 009

61 193 090

61 193 090

4 000 000
271 021 099

271 021 099

33 636 247
33 636 247

-209 641 385
–
–

-209 641 385

95 015 960

Not 
19

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL   
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kronor (kr)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
  - Återläggning av avskrivningar
  - Övriga poster ej kassapåverkande
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i dotterbolag
Försäljningar andelar i dotterbolag
Investering aktier och andelar
Försäljning aktier och andelar
Amortering av lämnade lån
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut 

2012-01-01
2012-12-31

61 164 338

55 548
-92 245 608

28 846
-95

–
-30 996 971

136 272
-635 735

-31 496 434

–
-4 843 331

37 383 782
-681 500

–
-182 359

31 676 592

4 000 000
–

-3 500 000
500 000

680 158

1 688 935
2 369 094

2013-01-01
2013-12-31

33 607 959

79 687
-48 883 311

29 378
-1 089

–
-15 167 377

-819 840
3 257 308
2 437 468

-63 029 330
45 922 434
-17 023 031

3 812 489
38 922 000

–
8 604 562

–
20 000 000
-5 249 975
14 750 025

10 624 678

2 369 094
12 993 772

Not

23
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NOT 1   ALLMÄN INFORMATION

Koncernen består av Serendipity Innovations AB med dotterfö-
retagen Avanture AB, Sprof AB, Serendipity ATS AB (ägarbo-
lag till Eurotech Sire System AB), Serendipity ES ( ägarbolag till 
Stockholms Hiss- & Elteknik AB), Viazol AB (f.d.ScienceSmiths 
AB). Bolagen i koncernen har olika verksamhetsområden. 
Moderföretaget Serendipity Innovations verksamhet består hu-
vudsakligen i att kommersialisera forskningsresultat samt direkt 
eller indirekt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag 
och intressebolag. Dotterbolaget Avanture tillhandahåller råd-
givning och konsulttjänster inom finansiering, organisations
utveckling samt därmed förenlig verksamhet. Sprof AB erbju-
der tjänster inom kompetensförsörjning och bolagsutveckling 
till koncernen och externa klienter. Dotterbolagets Viazol 
AB(f.d.ScienceSmiths AB) verksamhet bedrivs kring kommersi-
alisering av forskningsresultat, direkt eller indirekt ägande och 
förvaltning av fast och lös egendom. Via Serendipity ES äger 
Serendipity Innovations andelar i Stockholms Hiss- & Elteknik, 
som arbetar med alla typer av hissanläggningar i privata 
fastigheter och i offentlig miljö. Via sitt helägda dotterbolag  
Serendipity ATS äger Serendipity Innovations 75 % av ande-
lar i Eurotech Sire System AB, som är en ledande leverantör 
av UPS-enheter (avbrottsfri kraft) på den svenska marknaden.

Moderföretaget är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige 
och har sitt säte i Stockholm. Besöksadressen till kontoret är 
Serendipity Innovations AB (publ.), Stureplan 15, 111 45 
Stockholm.

Samtliga belopp redovisas i heltal svenska kronor (SEK) om 
inte annat anges.

NOT 2   SAMMANFATTNING AV VIKTIGA  
REDOVISNINGSPRINCIPER

2.1 Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de 
antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner samt Årsredovisningslagen.

Detta är koncernens andra finansiella rapport upprättad enligt IFRS. 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när den-
na koncernredovisning upprättats anges nedan. 

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I 
de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än 
koncernen anges detta separat i slutet av denna not (2.21).

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisnings-
ändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar 
vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De 
områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa eller sådana områden där antaganden och upp-
skattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen 
anges i not 4.

Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen 
i innevarande period
De reviderade IFRS-standarder som träder i kraft 2013 bedöms 
sammantaget inte ha någon väsentlig effekt på koncernens och 
moderbolagets resultat, finansiella ställning eller upplysningar.

IFRS 7 – Finansiella instrument: upplysningar 
Ändringen avser upplysningskrav avseende kvittning av finan-
siella tillgångar och skulder liksom potentiella nettningseffekter 
vid förekomst av bindande ramavtal. 

IFRS 13 – Värdering till verkligt värde 
Standarden definierar verkligt värde när sådant efterfrågas i 
annan IFRS. Dessutom ges vägledning kring metodik för fast-
ställandet samt krav på ut ökade upplysningar. 

IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter
Koncernens rapport över totalresultat har delats upp på poster 
som framöver ska, respektive inte ska, återföras över resultatet. 

IAS 36 Nedskrivningar – Ändring
Ändringen i IAS 36 innebär att kravet att upplysa om återvin-
ningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter till vilka 
goodwill allokerats, som infördes i samband med införandet 
av IFRS 13 Värdering till verkligt värde, tas bort. Istället införs 
ytterligare upplysningskrav om verkligt värde när återvinnings-
värdet på en nedskriven tillgång baseras på verkligt värde 
minus försäljningskostnader. 
Vidare harmoniseras upplysningskraven då återvinningsvär-
det beräknas utifrån verkligt värde minus försäljningskostnader 
och utifrån nyttjandevärde. Ett nytt upplysningskrav införs om 
att upplysa om återvinningsvärdet för tillgången (kassagene-
renade enheten) som antingen har skrivits ner under året al-
ternativt där en tidigare nedskrivning har återförts under året. 
Ändringen ska tillämpas retroaktivt i enlighet med IAS 8. Se-
rendipity Innovations har valt att förtidstillämpa denna ändring 
från 1 januari 2013.
Övriga standarder och tolkningar som ännu inte har trätt i kraft 
bedöms preliminärt att inte ha någon effekt på koncernen och 
därför det inte finns behov för ytterligare upplysningar.

NOTER
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Dotterföretag
IFRS 10 – Koncernredovisning, standarden ger ytterligare 
vägledning för att bistå vid fastställande av kontroll när detta 
är svårt att bedöma.

Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att 
utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som 
vanligen följer med ett aktieinnehav som överstiger 50 % av 
aktiernas eller andelarnas röstvärde eller där koncernen ge-
nom avtal ensam utövar ett bestämmande inflytande. Dotter-
företag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. 
De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens för-
värv av dotterföretag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs 
av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, 
emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller över-
tagna skulder per överlåtelsedagen. 

Utgifter som är direkt hänförbara till förvärvet kostnadsförs i 
takt med att de uppkommer. 

Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och 
eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis 
till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på 
eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skill-
naden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skul-
der och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om an-
skaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade 
dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser re-
dovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 

En justering av villkorad köpeskilling i efterföljande perioder 
redovisas över resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealise-
rade vinster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. 
Även orealiserade förluster elimineras, men eventuella förlus-
ter betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov 
kan föreligga. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har 
i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av koncernens principer.

2.3 Segmentrapportering

Rörelsesegmentrapporteringen baserar sig på interna rappor-
ter som används av den högste verkställande beslutsfattaren. 
Högste verkställande beslutsfattaren, som är ansvarig för al-
lokering av resurser och utvärdering av resultat i koncernens 
rörelsesegment, har identifierats som styrelsen.

2.4 Omräkning av utländsk valuta

Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika en-
heterna i koncernen är värderade i den valuta som används i 
den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är 
verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används 
svenska kronor (kr), som är moderföretagets funktionella valuta 
och rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsda-
gen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betal-
ning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, 
redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning 
och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valuta-
kursdifferenser ingår i rörelseresultatet.

Koncernföretag
Samtliga koncernföretag har kronor som funktionell valuta, 
varvid det inte förekommer några omräkningsdifferenser av-
seende koncernföretag.

2.5 Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas om det är tro-
ligt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till 
tillgången kommer att tillfalla koncernen samt att tillgångens 
anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Övriga 
immateriella anläggningstillgångar har normalt en begränsad 
nyttjandeperiod. Dessa tillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerad avskrivning och eventuellt 
ackumulerad nedskrivning. I nuläget den enda immateriella 
tillgången som finns i koncernen är goodwill. 

Goodwill utgörs av det belopp som det koncernmässiga an-
skaffningsvärdet för aktier i förvärvade dotterföretag överstiger 
det verkliga värdet på det i förvärvsanalysen upptagna värdet 
av bolagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten. Goodwill 
redovisas i koncernbalansräkningen till det vid förvärvstid-
punkten upkomna värdet. Det redovisade värdet prövas minst 
en gång per år för ett eventuellt nedskrivningsbehov.
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2.6 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvär-
det ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av till-
gången. 
Kontors- och industribyggnader redovisas till marknadsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde 
eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket 
som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens an-
skaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat 
värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. 
Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas 
som kostnader i resultaträkningen under den period de upp-
kommer.

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras an-
skaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den be-
räknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Inventarier, verktyg och installationer                            5 år
Kontors- och industribyggnader som används i rörelsen    50 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje 
balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade 
värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om till-
gångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvin-
ningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförel-
se mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och 
redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekost-
nader i resultaträkningen.

2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella 
anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella 
tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värde-
nedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvin-
ningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed till-
gångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar 
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kas-

saflöden (kassagenererande enheter). För materiella och imma-
teriella anläggningstillgångar, som tidigare har skrivits ner, görs 
per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

2.8 Varulager

Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningskostnad 
och nettoförsäljningsvärdet. Varulagret redovisas enligt först in 
först ut principen och består endast av färdigvarulager. 

2.9 Finansiella instrument

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder 
i följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder vär-
derade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar 
och kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt 
övriga finansiella skulder.  Klassificeringen är beroende av för 
vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.  
Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas per af-
färsdagen.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen är finansiella instrument som innehas för 
handel. En finansiell tillgång eller en finansiell skuld klassifice-
ras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte 
att säljas inom kort. Koncernen klassificerar även intressefö-
retag, d v s företag som normalt innehas med 20-50 % av 
röstandelen, inom denna kategori i enlighet med undantags-
regeln för riskkapitalbolag i IAS 28.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara be-
talningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De 
ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med 
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klas-
sificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kund-
fordringar redovisas som kundfordringar, övriga fordringar, 
upplupna intäkter respektive finansiella anläggningstillgångar 
i balansräkningen. Även likvida medel ingår i denna kategori.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är 
derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan säljas 
eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier. De 
ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte har för avsikt 
att avyttra tillgången inom 12 månader efter balansdagen. 
Finansiella tillgångar som kan säljas ingår i posten finansiella 
anläggningstillgångar som kan säljas i balansräkningen. 
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I koncernen och moderbolaget redovisas nedskrivningar av 
finansiella tillgångar som kan säljas i posten verkligt värde jus-
teringar i koncernens totalresultat. I dagsläget har koncernen 
inte några sådana finansiella instrument.

Övriga finansiella skulder
Koncernens upplåning och leverantörsskulder klassificeras 
som övriga finansiella skulder. I nuläget förekommer inte nå-
gon extern upplåning från kreditinstitut.

Allmänna principer
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder re-
dovisas på affärsdagen – det datum då koncernen förbinder 
sig att köpa eller sälja tillgången eller skulden. Finansiella 
tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt 
värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella 
tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder värde-
rade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första 
gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskost-
nader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat 
sätt utsläckts.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen och finansiella tillgångar som kan säl-
jas redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar som 
hålls till förfall och övriga finansiella skulder redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med  
tillämpning av effektivräntemetoden. 

Verkligt värde för börsnoterade värdepapper baseras på ak-
tuella köpkurser. Nedskrivningsprövning av kundfordringar 
beskrivs i not 2.10 nedan.

2.10 Kundfordringar

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 
värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kund-
fordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen 
inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna 

enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella 
svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären 
kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruk-
tion och uteblivna eller försenade betalningar betraktas som 
indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran 
kan föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mel-
lan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av bedömda 
framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga ef-
fektiva räntan.

Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella nedskriv-
ningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom den-
na post är kortfristig i sin natur.

2.11 Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga 
kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från 
anskaffningstidpunkten.

2.12 Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostna-
der som direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovi-
sas i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. Trans-
aktionskostnaderna redovisas med avdrag för skatteeffekt.

2.13 Leverantörsskulder

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörsskul-
der förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna 
post är kortfristig till sin natur.

2.14 Upplåning

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplu-
pet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet 
belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalnings-
beloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperio-
den, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
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2.15 Aktuell och uppskjuten skatt

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skat-
teregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderföretagets dotterföretag är 
verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.

Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i 
självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatte-
regler är föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, 
avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyn-
digheten.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräknings-
metoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mel-
lan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och 
dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den upp-
skjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till 
följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av 
en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, 
vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat 
eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas 
med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslu-
tats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla 
när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den 
uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar 
redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skatte-
mässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de 
temporära skillnaderna och skattemässiga underskott kan ut-
nyttjas.Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som 
uppkommer på andelar i dotterföretag, förutom där tidpunkten 
för återföring av den temporära skillnaden kan styras av kon-
cernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte 
kommer att återföras inom överskådlig framtid.

2.16 Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgif-
ter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkrings-
planer på obligatoriskt, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncer-
nen har inte några ytterligare betalningsförpliktelser när avgif-
terna är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader 
när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas 
som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning 
eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen 
tillgodo. 

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning 
sagts upp av Serendipity Innovations före normal pensionstid-

punkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte 
mot sådana ersättningar. Serendipity Innovations redovisar 
avgångsvederlag när koncernen bevisligen är förpliktad en-
dera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan 
utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid 
uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att 
uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer än 
12 månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde.

2.17 Avsättningar

Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller infor-
mell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åta-
gandet, och beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. I nu-
läget förekommer det inga avsättningar i moderbolaget eller 
koncernen. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.

2.18 Intäktsredovisning

I rörelseresultatet ingår utdelningar och övriga rörelseintäkter 
hänförliga till investeringsverksamheten, intäkter hänförliga 
till tjänster utförda av moderbolaget samt intäkter ifrån den 
operativa verksamheten i dotterbolagen. Intäkter innefattar det 
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas 
för utförda tjänster inom koncernen. Koncernen redovisar en 
intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och 
det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att 
tillfalla företaget. Intäkter  från den operativa verksamheten 
består av sålda tjänster eller varor utförda av moderbolaget 
och dotterbolagen.

Statliga bidrag
Statliga bidrag, inklusive icke-monetära bidrag som redovi-
sas till verkligt värde redovisas som en intäkt i rapporten över 
totalresultat. Koncernen redovisar inte en intäkt förrän det fö-
religger rimlig säkerhet att de villkor som är förknippade med 
bidragen uppfylls och det är beslutat att bidragen kommer att 
erhållas. 

Serendipity har erhållit medel från Innovationsbron och Euro-
peiska Unionen. Bidragen redovisas som en intäkt först vid 
tillfället då bidraget erhålls. Erhållna medel medför inte någon 
framtida återbetalningsskyldighet eller annan förpliktelse, mer 
än att framtida utbetalningar kan stoppas.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på bankmedel och 
i förekommande fall räntekostnader på lån.
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2.19 Leasing

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med 
ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell 
leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter 
avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnads-
förs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Koncer-
nen har ett leasingkontrakt som avser hyra av moderbolagets 
lokaler på Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

2.20 Utdelningar

Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld 
i koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen 
godkänns av moderföretagets aktieägare.

2.21 Moderföretagets redovisningsprinciper

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än 
koncernen i de fall som anges nedan. Eftersom koncernen 
är IFRS-tillämpare följer moderbolaget RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer. Innebörden är att moderföretagets redovis-
ning ska upprättas enligt samma redovisningsprinciper som i 
koncernen, så långt detta medges i Årsredovisningslagen och 
RFR 2. Avvikelser förekommer på grund av sambandet mellan 
redovisning och beskattning.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges i 
Årsredovisningslagen, vilket bland annat medför att en annan 
presentation av eget kapital tillämpas. 

Finansiella instrument
Serendipity Innovations AB har i moderbolaget valt att redo-
visa innehav i aktier till verkligt värde, inklusive andelar i dot-
terföretag. För närmare beskrivning se not 2.9 ovan. Aktier i 
dotterbolag redovisas initialt till anskaffningsvärde och däref-
ter till verkligt värde. 

Utdelningar från dotterföretag
Eventuella utdelningar från dotterföretag hanteras såsom in-
täkt, oavsett om det avser vinstmedel intjänade före eller efter 
förvärvstillfället. I anslutning till utdelning från dotterföretag 
prövas andelarna i koncernföretag för eventuellt nedskriv-
ningsbehov.

NOT 3   FINANSIELL RISKHANTERING

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella 
risker. De finansiella risker som koncernledning beaktar är: 1) 

marknadsrisk (innefattande valutarisk, prisrisk samt kassaflö-
des- och verkligtvärderisk i räntor), 2) kreditrisk och 3) likvidi-
tetsrisk/finansieringsrisk. 

Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på 
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och efter-
strävar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på resul-
tat och likviditet p.g.a. finansiella risker.

De huvudsakliga finansiella risker som identifierats inom kon-
cernen är prisrisk och likviditetsrisk. Prisrisk föreligger i våra 
finansiella investeringar och likviditetsrisk i det fall vi behö-
ver göra tilläggsinvesteringar och inte har tillräckliga likvida 
medel. För närmare beskrivning av de olika riskerna se nedan 
avsnitt. 

Riskhanteringen sköts av koncernledningen tillsammans med 
styrelsen. Koncernledningen representerad av VD Saeid Es-
maeilzadeh och styrelsen identifierar, utvärderar och säkrar 
finansiella risker i nära samarbete med koncernens ekonomic-
hef Tanja Ustinova.

Marknadsrisk

(i) Prisrisk
Den huvudsakliga finansiella risken för Serendipity är prisrisk i 
våra finansiella placeringar. Placeringar i onoterade innehav 
påverkas av bedömningar i kassaflöden, avkastningskrav och 
företagens affärsmässiga utveckling. 

En värdeminskning med 50 % i det minsta respektive det 
största innehavet i portföljen skulle påverka hela portföljen ca 
1-25 % 

(ii) Valutarisk
Serendipity Innovations har inte någon verksamhet utomlands 
med transaktioner i utländsk valuta. Detta gör att koncernen 
endast i mindre grad är exponerad för valutarisker på grund 
av att förändringar i valutakurser kan påverka resultat och 
eget kapital. 

(iii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Koncernens exponering för ränterisk återfinns främst i dotter-
företagens långfristiga upplåning. Räntebindningen är bero-
ende av det enskilda dotterföretagets struktur. Moderbolaget 
är inte exponerat mot ränterisk eftersom moderbolaget normalt 
sett inte har några lån från kreditinstitut, historiska upplåningar 
har skett endast från Serendipitys moderbolag Rootberg AB. 
Ränterisken på tillgångssidan bedöms som mindre, då kon-
cernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar.
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Kreditrisk
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en fi-
nansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser på förfalloda-
gen. Kreditrisk hanteras på koncernnivå och uppstår genom 
likvida medel, kundfordringar och övriga fordringar.  

Kundkreditrisk
Utöver en övergripande övervakning på koncernnivå sker en 
mer detaljerad uppföljning av kundkreditrisker på lokal nivå, 
nära kunden. Kundkreditrisk är risken att kunder inte uppfyller 
sina åtaganden. En riskbedömning görs av kundens kreditvär-
dighet där dennes finansiella ställning beaktas, liksom tidiga-
re erfarenheter och andra faktorer. Risklimiter fastställs baserat 
på interna eller externa kreditbedömningar. Användningen av 
kreditgränser följs upp regelbundet. Några koncentrationer av 
kreditrisker bedöms ej föreligga. Den maximala exponeringen 
för kreditrisker utgörs av det redovisade värdet för de finan-
siella tillgångarna. 

Likviditetsrisk/Finansieringsrisk
Koncernens likviditetsrisk består i att koncernen saknar likvi-
da medel för betalning av sina åtaganden. Risken hanteras 
genom att styrelsen säkerställer att det finns tillräckligt med 
likvida medel och tillgänglig finansiering. Per den 31 decem-
ber 2013 har koncernen en likviditet om 28 572 078 SEK  
(12 423 501 SEK).  

I tabellen nedan återfinns de ej diskonterade kassaflöden som 
kommer av koncernens skulder i form av finansiella instrument, 
baserat på de vid balansdagen kontrakterade återstående 
löptiderna. De belopp som förfaller inom 12 månader över-
ensstämmer med bokförda belopp, eftersom diskonteringsef-
fekten är oväsentlig.

Koncernen

Per 31 december 2013
Leverantörsskulder 
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder 
Långsfristiga skulder
Totalt

Per 31 december 2012
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Totalt

Moderbolaget

Per 31 december 2013
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Totalt

Per 31 december 2012
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Totalt

Mer än 
5 år

–
–
–
–

5 000 000
5 000 000

–
–
–
–

Mer än 
5 år

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Mellan 2 
och 5 år

–
–
–
–

16 070 039
16 070 039

–
–
–
–

Mellan 2 
och 5 år

–
–
–
–

8 070 039
8 070 039

–
–
–
–

Mellan 1 
och 2 år

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Mellan 1 
och 2 år

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Mindre 
än 1 år

3 309 109
 10 117 433

7 728 733
20 957 830

– 
42 113 105

181 371
1 899 992

638 840
2 720 203

Mindre 
än 1 år

268 559
2 704 927

717 955
20 745 025

–
24 436 466

147 712
607 609
422 840

1 178 161
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NOT 4   VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV 
KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 
rådande förhållanden.

Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
föreligger för uppskjutna skattefordringar avseende skattemäs-
siga underskottsavdrag. Dessutom undersöker koncernen möj-
ligheten att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende 
årets skattemässiga underskottsavdrag ifall det är tillämpligt. 
Uppskjuten skattefordran redovisas endast i de fall det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga, mot vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas. 

Värdering av finansiella placeringar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
Koncernens noterade innehav värderas på basis av noterade 
marknadspriser.

Vid värdering av andra finansiella placeringar värderade till 
verkligt värde utgår Serendipity Innovations främst från anting-
en senast genomförda nyemission eller större transaktion av 
betydelse som tidsmässigt ligger närmast värderingstillfället. 
Syftet med ovan nämnda värderingsprinciper är att undvika 
över- och undervärdering av Serendipity Innovations portfölj-
bolag. I det tidiga stadiet i ett portföljbolags utveckling är 
det nästan omöjligt att använda någon annan typ av vär-
dering, eftersom bolaget inte genererar några intäkter, vilket 
betyder att andra principer inte kan ge en rättvisande bild av 
bolagets värde. I händelse av en större transaktion som ger 
underlag till värdering av bolaget ligger för långt bak i tiden 
eller en sådan typ av transaktion aldrig genomfördes, ska 
värderingsmetoden i enlighet med nettotillgångar tillämpas. 
Två sekundära metoder så som benchmarking och diskonte-
rad kassaflödesanalys kan också tillämpas, dock i ett senare 
skede av bolagets utveckling.

(i) Senaste nyemission
Vid värdering med denna metod används den senast gjorda 
nyemissionens teckningspris för aktier som värderingsvariabel. 
Detta är ett väldigt säkert sätt att fastställa det verkliga värdet 
på, i synnerhet om den senaste nyemissionen inte ligger alltför 
långt bort i tiden, eftersom det motsvarar vad marknaden är 
beredd att betala för aktierna. Från denna värderingsmetod 
undantas dock företrädesemissioner där existerande aktieä-
gare har rätt att teckna aktier i förhållande till sitt tidigare inne-

hav, eftersom dessa kan ge en missvisande bild av aktiernas 
verkliga värde.

(ii) Större transaktion av betydelse
Eventuell avyttring av delar av Serendipity Innovations inne-
hav sker till marknadspris, vilket gör att denna typ av transak-
tioner samt andra liknande transaktioner som genomförs av 
tredjepart,  utgör en grund till värdering av portföljbolagen till 
verkligt värde. 

(iii) Nettotillgångar 
Denna metod tillämpas ifall både nyemission eller en större 
transaktion av betydelse ligger för långt bak i tiden och man 
heller inte kan använda sig av benchmarking eller diskonterad 
kassaflödesanalys eftersom bolaget inte börjat generera intäk-
ter än. Den metod värderar bara de tillgångar och skulder 
som finns i företaget. 

(iv) Benchmarking
Benchmarking kan användas som stödmetod i värderings-
processen, eftersom det kan visa vilket värde liknande bolag 
inom samma bransch har. Denna metod är dock baserad på 
antaganden, varför man bör undvika att använda den som 
den enda värderingsmetoden.

(v) Diskonterad kassaflödesanalys
När bolaget börjar generera intäkter, kan givetvis andra vär-
deringsmetoder tillämpas, t.ex. diskonterad kassaflödesana-
lys. Denna metod kan användas när bolaget befinner sig i en 
senare utvecklingsfas och har redan skapat kassaflöde.
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NOT 5 FÖRVÄRV OCH AVYTTRING AV RÖRELSEN

Rörelseförvärv av Eurotech Sire System genom Serendipity ATS
Den 20 augusti 2013 förvärvade Serendipity Innovations genom sitt helägda dotterbolag Serendipity ATS 75 % av aktierna i Eurotech Sire 
System med en möjlighet att senast 6 år efter förvärvet kunna förvarva resterande 25 %

Identifierbara tillgångar och skulder
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Uppskjuten skatteskuld
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder och avsättningar
Netto identifierbara tillgångar och skulder

Koncerngoodwill

Överförd ersättning

(SEK)
3 144 240

650 801
13 260

-3 620 891
-54 422
132 988

19 622 406

15 240 000
4 528 654

19 768 654

kontanta medel 
tillägsköpeskilling (nuvärde)
totalt 

Rörelseförvärv av Stockholms Hiss-&Elteknik AB genom Serendipity ES   

Genom sitt helägda dotterbolag Serendipity ES, förvärvade Serendipity Innovations den 3 december 2013 100 % av aktierna 
i Stockholms Hiss- & Elteknik AB.

Identifierbara tillgångar och skulder
Materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Uppskjuten skatteskuld
Kortfristiga skulder
Netto identifierbara tillgångar och skulder

Koncerngoodwill

Överförd ersättning

(SEK)
6 892 765
7 721 110
5 336 915
-3 656 758
-3 588 358
12 705 675

26 794 325

39 500 000kontanta medel 
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NOT 6 VERKSAMHETSOMRÅDEN SEGMENTREDOVISNING

Segmentinformation koncern per 2012-12-31

Värdeförändringar aktier
Övriga intäkter

Personalkostnader
Direkta transaktionskostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Minoritetens andel
Skatt
Årets resultat

Redovisat värde aktier och andelar
Övriga tillgångar
Övriga skulder
Substansvärde

Kassaflöde

Segmentinformation koncern per 2013-12-31

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Värdeförändringar aktier

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
Finansnetto
Minoritetens andel
Skatt
Årets resultat

Redovisat värde aktier och andelar
Goodwill
Övriga tillgångar
Övriga skulder
Substansvärde

Kassaflöde

Summa

79 767 238
11 981 760

-7 644 540
–

-55 548
224 002

-10 879 052
-386 958

67 649 031

332 921 657
14 568 914
-17 390 559
330 100 012

-9 078 058

Summa 

18 675 767
187 598

48 726 704

-14 622 748
-15 056 266

-121 080
30 976
2 440

-937 319
36 886 072

51 343 832
46 416 731
51 674 550
-34 751 798
114 683 315

16 148 577

Serendipity Innovations 
operationellt

–
8 061 907

-7 644 540
–

-55 548
224 002

-10 879 052
-386 958

-16 038 060

–
14 568 914
-17 390 559

-2 821 645

34 083 718

Serendipity Innovations 
operationellt

18 675 767
–
–

-14 622 748
-15 056 266

-121 080
30 976
2 440

-937 319
-12 028 230

–
–

51 528 531
-22 113 105
29 415 426

-7 174 183

Finansiella investeringar

79 767 238
 3 919 853    

–
–
–
–
–
–

83 687 091

332 921 657
–
–

332 921 657

-43 161 775

Finansiella investeringar

–
 187 598    

48 726 704

–
–
–
–
–
–

48 914 302

51 343 832
46 416 731

146 019
-12 638 693
85 267 889

23 322 760
Serendipity Innovations har valt i denna rapport att redovisa följande segment: Finansiella investeringar och Serendipity Innovations operatio-
nellt. Alla intäkter och kostnader som de förvärvade bolagen konsolideras med i koncernen, ligger under Serendipity operationellt och alla 
orealiserade värdeförändringar samt redovisat värdepå koncernens andelar ligger under Finansiella investeringar.
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NOT 8 VÄRDEFÖRÄNDRINGAR 

Koncern

Värdeförändringar på innehav som finns kvar
Värdeförändring på under året avyttrade tillgångar
Totalt

Moderbolaget

Värdeförändringar på innehav som finns kvar
Värdeförändring på under året avyttrade tillgångar
Totalt

2012-12-31

56 943 422
22 823 816
79 767 238

2012-12-31

42 292 755
22 351 000
64 643 755

2013-12-31

21 154 488
27 572 216
48 726 704

2013-12-31

21 123 497
27 572 216
48 695 713

NOT 7 INTÄKTER

Koncernen

Nettoomsättning
Erhållna statliga bidrag
Övriga intäkter
Totalt

Moderföretaget
Nettoomsättning
Erhållna statliga bidrag
Övriga intäkter
Totalt

2012-01-01
2012-12-31

6 504 733
856 070
701 104

8 061 907

1 219 073
856 070
701 104

2 776 247

2013-01-01
2013-12-31

18 252 698
298 036
125 033

18 675 767

647 690
258 036

–
905 726

Under räkenskapsåret 2013 har Sprof AB erhållit bidrag från ALMI på 40 000 SEK och Serendipity Innovations har erhållit ett bidrag på  
258 036 SEK från EU för ett projekt där Serendipity Innovations fortsatte att samarbeta med BinaryBio. Övriga intäkter härstammar från konsult-
verksamheten och försäljning av varor som både Serendipity Innovations och dess dotterbolag fakturerade för under 2013.

NOT 9 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Ersättningar till anställda
Koncernen

Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa

Ersättningar till anställda
Moderbolaget

Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa

2012-01-01
2012-12-31

5 966 378
1 526 669

–
151 493

7 644 540

2012-01-01
2012-12-31

3 202 963
925 011

–
91 183

4 219 157

2013-01-01
2013-12-31

11 159 170
3 118 930

110 463
234 185

14 622 748

2013-01-01
2013-12-31

3 553 682
1 088 572

–
89 505

4 731 759
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Noten inkluderar anställda som inte har varit del av koncernen under hela 2013.

NOT 9 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA (FORTS.)

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 

Koncernen

Styrelseledamöter och andra 
ledande befattningshavare
Övriga anställda
Summa

Moderföretaget

Styrelseledamöter och andra 
ledande befattningshavare
Övriga anställda
Summa

Styrelseledamöter och VD 

Koncernen
Ashkan Pouya (ordförande)
Cecilia Gunne (ledamot)
Anders Wall (ledamot)
Bengt-Arne Vedin (ledamot)
Alf Lindberg (ledamot under 2012)
Saeid Esmaeilzadeh( verkställande direktör)

Summa

Styrelseledamöter och VD

Moderbolaget
Ashkan Pouya (ordförande)
Cecilia Gunne (ledamot)
Anders Wall (ledamot)
Bengt-Arne Vedin (ledamot)
Alf Lindberg (ledamot under 2012)
Saeid Esmaeilzadeh( verkställande direktör)

Summa

2012-12-31

Varav 
män

7
9

16

5
5

10

2012-01-01 –  2012-12-31
Styrelsearvode/ Grundlön

150 000
50 000
50 000
50 000
50 000

915 000

1 265 000

2012-01-01 –  2012-12-31
Styrelsearvode/ Grundlön

150 000
50 000
50 000
50 000
50 000

915 000

1 265 000

Varav 
kvinnor

1
4
5

1
2
3

2012-01-01

Löner och andra 
ersättningar

1 265 000
6 379 540
7 644 540

1 265 000
2 954 157
4 219 157

2013-01-01 –  2013-12-31
Styrelsearvode/ Grundlön

–
50 000
50 000
50 000

–
915 000

1 065 000

2013-01-01 –  2013-12-31
Styrelsearvode/ Grundlön

–
50 000
50 000
50 000

–
915 000

1 065 000

Antal 

8
13
21

6
7

13

2013-12-31

Varav
män

9
38
47

4
6

10

Varav 
kvinnor

2
10
12

1
1
2

2013-01-01

Löner och andra 
ersättningar

1 065 000
13 557 748
14 622 748

1 065 000
3 666 759
4 731 759

Antal 

11
48
59

5
7

12
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NOT 10 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORERNA

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är indelat på skattekonsultationer respektive andra uppdrag.

Koncernen

Ernst & Young AB
  Revisionsuppdrag
  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
  Skatterådgivning
  Övriga uppdrag

R3 Revisionsbyrå AB
  Revisionsuppdrag
  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
  Skatterådgivning
  Övriga uppdrag

Västrevision AB
  Revisionsuppdrag
  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
  Skatterådgivning
  Övriga uppdrag

Summa

Moderföretaget

Ernst & Young AB
  Revisionsuppdrag
  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
  Skatterådgivning
  Övriga uppdrag

Övriga
  Revisionsuppdrag
  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
  Skatterådgivning
  Övriga uppdrag

Summa

2012-01-01
2012-12-31

200 000
–
–

93 000
293 000

–
–
–
–
–

–
–
–
–

293 000

110 000
–
–

50 000
160 000

–
–
–
–
–

160 000

2013-01-01
2013-12-31

210 000
40 000

–
–

250 000

52 277
–
–
–

52 277

42 500
–
–
–

42 500

344 777

150 000
40 000

–
–

190 000

–
–
–
–
–

190 000
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NOT 11 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enlig följande:  

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än fem år
Totalt

2012-01-01
2012-12-31

498 365
498 365

–
996 730

2013-01-01
2013-12-31

1 186 944
1 186 944

–
2 373 888

Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till 1 186 944 kronor. Hyresavtal löper på fyra år med en uppsäg-
ningstid på 9 månader innan kontraktets utgång, i annat fall förlängs kontraktet med 3 år.  

NOT 12 FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen

Finansiella intäkter
Ränteintäkter

Finansiella kostnader
Räntekostnader

Resultat från finansiella poster

Moderföretaget

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader

Resultat från finansiella poster

2012-01-01
2012-12-31

224 675

-673

224 002

28 846

-95

28 751

2013-01-01
2013-12-31

36 872

-5 896

30 976

29 378

-1 089

28 288
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NOT 13 SKATTER

Koncernen

Aktuell skatt för året
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

Moderföretaget
Aktuell skatt för året
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnadbaserad på 
gällande skattekostnad är följande:

Koncernen

Resultat före skatt
Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktigt resultat av aktier och andelar
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats
Justering aktuell skatt avseende tidigare år
Skatt i resultaträkningen

Vägd genomsnittlig skattesats inom koncernen är:

Moderföretaget
Resultat före skatt
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats
Ej skattepliktiga intäkter
Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktigt resultat av aktier och andelar
Skatt i resultaträkningen

2012-01-01
2012-12-31

306 378
–

306 378

–
–
–

2012-01-01
2012-12-31

78 915 041
-20 754 656

1 202 845
22 009 705
-3 622 828

–
306 378

26,3 %

61 193 090
-16 093 783

547
-1 649 678

-297 211
18 032 229

–

2013-01-01
2013-12-31

-937 319
–

-937 319

–
–
–

2013-01-01
2013-12-31

37 820 951
-8 320 609
-1 503 218

10 761 146
–
–

937 319

22,0 %

33 636 247
-7 399 974

-17 190

-279 660
10 771 681

–

Årets skatt beräknat på skattemässigt underskott d.v.s positiv effekt i resultaträkningen. I deklarationen visar man ett underskott på -13 976 620 SEK 
och skattekostnad blir 0.

Serendipity Innovations kapitaltillgångar i form av aktier i dotter och intressebolag utgör enligt definitionen i 24 kap. 1316 §§ inkomstskat-
telagen så kallade näringsbetingade andelar. Som huvudregel gäller att en kapitalvinst vid avyttring av en näringsbetingad andel är skattefri. 
Samtidigt gäller enligt huvudregeln att kapitalförlust på en näringsbetingad andel inte får dras av. 
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NOT 14 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Ökning genom rörelseförvärv
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Ökning ackumulerade avskrivningar genom rörelseförvärv
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Inventarier, verktyg, installationer
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv genom koncernbolag
Inköp
Ökning genom rörelseförvärv
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Ökning ackumulerade avskrivningar genom rörelseförvärv
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde 

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2012-12-31

–
–
–

–
–
–
–

247 115
–

182 359
–

429 474

-151 110
–

-55 548
-206 658

222 816

2013-12-31

247 115
182 359
429 474

-151 110
-55 548

-206 658

222 816

2013-12-31

–
6 123 522
6 123 522

–
-894 192
-30 762

-924 954

429 474
–

80 000
4 392 470
4 901 944

-206 658
-3 313 003

-90 318
-3 609 979

6 490 533

2013-12-31

429 474
80 000

509 474

-206 658
-79 687

-286 345

223 129

Utgående ackumulerade avskrivningar inkluderar förvärvade ackumulerade avskrivningar.
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NOT 15 AKTIER OCH ANDELAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

Koncernen

Ingående balans vid årets början
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar
Avyttring andelar
Utdelning av andelar
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen
Vid årets slut

Koncernen

Långfristiga innehav i värdepapper klassificerade som:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Moderbolaget

Ingående balans vid årets början
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar
Utdelning av andelar
Avyttring andelar
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen
Vid årets slut

Moderbolaget

Långfristiga innehav i värdepapper klassificerade som:
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

2012-12-31

211 597 519
49 256 691
-6 829 135

78 896 582
332 921 657

2013-12-31

332 921 657

2013-12-31

212 400 518
38 620 862

-32 186 109
64 643 755
283 479 026

2013-12-31

283 479 026

2013-12-31

332 921 657
65 000

-50 480 942
-209 641 385
-21 520 498
51 343 832

2013-12-31

51 343 832

2013-12-31

283 479 026
48 552 361

-209 641 385
-88 656 923
47 453 967
81 187 045

2013-12-31

81 187 045

NOT 16 KUNDFORDRINGAR

Koncernen

Kundfordringar
Kundfordringar - netto

Kundfordringar fördelade per valuta
Koncernen
Svenska kronor
Andra valutor

Moderbolaget

Kundfordringar
Kundfordringar - netto

Kundfordringar fördelade per valuta
Moderbolaget
Svenska Kronor
Andra valutor

2012-12-31

1 098 432
1 098 432

1 098 432
–

2012-12-31

25 600
25 600

25 600
–

2013-12-31

9 488 687
9 488 687

9 488 687
–

2013-12-31

312 260
312 260

312 260
–
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NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen

Förutbetald hyra
Övriga poster

Moderbolaget

Förutbetald hyra
Övriga poster

2012-12-31

296 125
178

296 303

2012-12-31

296 125
178

296 303

2013-12-31

539 387
–

539 387

2013-12-31

299 144
–

299 144

NOT 18 LIKVIDA MEDEL

Koncernen

Kassa och bank
Totalt

Moderbolaget

Kassa och bank
Totalt

2012-12-31

12 423 501
12 423 501

2012-12-31

2 369 094
2 369 094

2013-12-31

28 572 078
28 572 078

2013-12-31

12 993 772
12 993 772

NOT 19 AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

    
Specifikation över förändringar i Eget kapital återfinns i rapporten "Förändringar i eget kapital", vilken följer närmast efter balansräkningen. 
Aktierna har ett kvotvärde på 0,025 SEK per aktie. Varje aktie motsvaras av en röst.

Koncern

Ingående balans per 1 januari 2012
Nyemission
Utgående balans per 31 december 2012
Ingående balans per 1 januari 2013
Nyemission
Utgående balans per 31 december 2013

Moderbolaget

Ingående balans per 1 januari 2012
Nyemission
Utgående balans per 31 december 2012
Ingående balans per 1 januari 2013
Nyemission
Utgående balans per 31 december 2013

Summa

99 660 914
4 000 000

103 660 914
103 660 914

–
103 660 914

Summa

100 601 640
4 000 000

104 601 640
104 601 640

–
104 601 640

Överkursfond

99 159 110
4 000 000

103 159 110
103 159 110

-5 000
103 154 110

Överkursfond

100 099 836
4 000 000

104 099 836
104 099 836

-5 000
104 094 836

Aktiekapital

501 804
–

501 804
501 804

5 000
506 804

Aktiekapital

501 804
–

501 804
501 804

5 000
506 804

Antal aktier

20 072 150
–

20 072 150
20 072 150

200 000
20 272 150

Antal aktier

20 072 150
–

20 072 150
20 072 150

200 000
20 272 150
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NOT 20 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI

Koncernen

2013-12-31
Tillgångar i balansräkningen
Finansiella anläggningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa

2013-12-31
Skulder i balansräkningen
Övriga långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa

Koncernen

2012-12-31
Tillgångar i balansräkningen
Finansiella anläggningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Summa

2012-12-31
Skulder i balansräkningen
Övriga långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa

Summa

51 343 832
9 488 687
3 054 209

28 572 078
92 458 806

Summa

20 558 693
3 309 109

38 803 996
62 671 798

Summa

332 921 657
1 098 432

824 165
12 423 501

347 267 755

Summa

14 670 356
181 371

2 538 832
17 390 559

Finansiella tillgångar 
tillgängliga för försäljning

–
–
–
–

Övriga
finansiella skulder

7 960 000
3 309 109

38 803 996
50 073 105

Finansiella tillgångar 
tillgängliga för försäljning

–
–
–
–
–

Övriga finansiella skulder

14 670 356
181 371

2 538 832
17 390 559

Lånefordringar och 
kundfordringar

–
9 488 687
2 908 190

28 572 078
40 968 955

Finansiella skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

 

12 598 693
–
–

12 598 693

Lånefordringar och 
kundfordringar

–
1 098 432

824 165
12 423 501
14 346 098

Finansiella skulder värderade till 
 verkligt värde via resultaträkningen

–
–
–
–

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

51 343 832
–

146 019
–

51 489 851

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

332 921 657
–
–
–

332 921 657
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Serendipity Innovations klassificerar värdering till verkligt värde med hjälp av en verkligt värdehierarki som speglar tillförlitligheten av de indata 
som används för att göra värderingar. Verkligt värdehierarkin har följande nivåer:    
    
Nivå 1: Noterade ojusterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.    
Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt, dvs som prisnoteringar,  
           eller indirekt, d.v.s. härledda från prisnoteringar.    
Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata.

Följande tabell visar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 december 2013   

Koncernen

Utgående balans per den 31 december 2013
Finansiella anläggningstillgångar
Summa tillgångar

Moderbolaget

Utgående balans per den 31 december 2013
Finansiella anläggningstillgångar
Summa tillgångar

Koncernen

Utgående balans per den 31 december 2012
Finansiella anläggningstillgångar
Summa tillgångar

Moderbolaget

Utgående balans per den 31 december 2012
Finansiella anläggningstillgångar
Summa tillgångar

Totalt

51 343 832
51 343 832

Totalt

51 489 850
51 489 850

Totalt

332 921 658
332 921 658

Totalt

283 479 026
283 479 026

Nivå 3

51 343 832
51 343 832

Nivå 3

51 489 850
51 489 850

Nivå 3

288 067 025
288 067 025

Nivå 3

283 479 026
283 479 026

Nivå 2

–

Nivå 2

–
–

Nivå 2

–
–

Nivå 2

–
–

Nivå 1

–

Nivå 1

–
–

Nivå 1

44 854 633
44 854 633

Nivå 1

–
–

Skillnaden mellan moderbolaget och koncernen på 146 018 SEK avser dotterbolagen Avanture AB, Serendipity ATS AB, Serendipity ES AB, 
VZL Vilande, Sprof AB som i koncernredovisningen är konsoliderade.

Skillnaden mellan moderbolaget och koncernen på 45 036 037 SEK avser dotterbolagen Avanture AB, ViaZol AB och Serendipity Ixora  AB 
som i koncernredovisningen är konsoliderade och i moderbolaget redovisas till verkligt värde.

Följande tabell visar tillgångar värderade till verkligt värde per den 31 december 2012

Koncernen

Utgående balans per den 31 december 2013
Långfristiga skulder
Summa skulder

Moderbolaget

Utgående balans per den 31 december 2013
Långfristiga skulder
Summa skulder

Totalt

20 598 693
20 598 693

Totalt

8 070 039
8 070 039

Nivå 3

20 598 693
20 598 693

Nivå 3

8 070 039
8 070 039

Nivå 2

–

Nivå 2

–
–

Nivå 1

–

Nivå 1

–
–
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Koncernen

Ingående balans vid årets början
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar
Avyttring andelar
Utdelning
Omklassificiering Serendipity Ixora
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen
Vid årets slut

Moderbolaget

Ingående balans vid årets början
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar
Utdelning
Avyttring andelar
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen
Vid årets slut

Koncernen

Ingående balans vid årets början
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar
Avyttring andelar
Utdelning
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen
Vid årets slut

Moderbolaget

Ingående balans vid årets början
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar
Utdelning
Avyttring andelar
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen
Vid årets slut

Totalt

332 921 658
17 023 031
-88 380 923

-209 641 385
-44 854 633
44 276 084
51 343 832

Totalt

283 479 026
17 023 031

-209 641 385
-88 066 535
48 695 713
51 489 850

Totalt

211 597 519
49 256 691

–
-6 829 135

78 896 582
332 921 657

Totalt

212 400 518
38 620 862

–
-32 186 109
64 643 755
283 479 026

Nivå 3

288 067 025
17 023 031
-88 380 923

-209 641 385
–

44 276 084
51 343 832

Nivå 3

283 479 026
17 023 031

-209 641 385
-88 066 535
48 695 713
51 489 850

Nivå 3

169 733 197
49 256 691

–
-6 829 135

75 906 271
288 067 024

Nivå 3

212 400 518
38 620 862

–
-32 186 109
64 643 755
283 479 026

Nivå 2

–
–
–
–
–
–
–

Nivå 2

–
–

–
–
–

Nivå 2

–
–
–
–
–
–

Nivå 2

–
–
–
–
–
–

Nivå 1

44 854 633
–
–
–

-44 854 633
–
–

Nivå 1

–
–

–
–
–

Nivå 1

41 864 322
–
–
–

2 990 311
44 854 633

Nivå 1

–
–
–
–
–
–

Det verkliga värdet på de räntebärande lånen redovisade till upplupet anskaffningsvärde bedöms väsentligen motsvara redovisade värden i 
balansräkningen    

Följande tabell visar finansiella tillgångar värderade till verkligt värde per den 31 december 2013   

Följande tabell visar finansiella tillgångar värderade till verkligt värde per den 31 december 2012   

Det verkliga värdet på de räntebärande lånen bedöms väsentligen motsvara redovisade värden i balansräkningen   
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NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen

Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övrigt

Moderföretaget

Upplupna löner och semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övrigt

2012-12-31

200 000
62 840

376 000
638 840

2012-12-31

200 000
62 840

160 000
422 840

2013-12-31

919 068
419 586

6 390 079
7 728 733

2013-12-31

300 000
83 635

334 320
717 955

NOT 22 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderföretaget

Ingående redovisat värde
Investering
Verkligtvärde justering
Utdelning
Förändring i minoriteten
Avyttring
Utgående redovisat värde

2012-12-31

200 882 390
14 307 362
43 268 493

–
–

-1 681 323
256 776 922

2013-12-31

256 776 922
55 382 025
27 716 090

-209 641 385
-69 658 377
-30 878 080
29 697 195

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterbolag:

Namn

Avanture
VZ Vilande AB
Serendipity ES
Serendipity ATS
Serendipity Ixora AB
Sprof
Totalt

Redovisat 
värde per 

2012-12-31

14 763 712
89 791

–
–

241 923 419
–

256 776 922

Redovisat 
värde per 

2013-12-31

13 413 370
58 800

8 050 000
8 130 000

–
45 025

29 697 195

Antal 
andelar

50 000
980 000

500
50 000

3 348 293
1 801

Kapitalandel

100 %
98 %

100 %
100 %

6 %
90,05 %

Säte

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Organisations-
nummer

556834-0235
556706-7789
556950-8624
556937-7806
556863-3977
556931-4122
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NOT 23 KASSAFLÖDE

Koncernen

Realisationsresultat vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Verkligt värdeförändringar på aktier och andelar

Moderföretaget

Realisationsresultat vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Verkligt värdeförändringar på aktier och andelar

2012-12-31

3 919 853
79 767 238
83 687 091

27 601 853
64 643 755
92 245 608

2013-12-31

187 598
48 726 704
48 914 302

187 598
48 695 713
48 883 311

NOT 24 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen

Ingående långfristiga skulder
Under året uppkomna långfristiga skulder
Omvärdering av skulden
Amortering under året
Utgående långfristiga skulder

Moderbolaget

Ingående långfristiga skulder
Under året uppkomna långfristiga skulder
Omvärdering av skulden
Amortering under året
Utgående långfristiga skulder

2012-12-31

8 749 975
9 420 381

–
-3 500 000
14 670 356

2012-12-31

8 749 975
9 420 381

–
-3 500 000
14 670 356

2013-12-31

14 670 356
12 528 654
-1 350 342
-5 249 975
20 598 693

2013-12-31

14 670 356
–

-1 350 342
-5 249 975
8 070 039

NOT 25 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDEN

För att genomföra förvärvet av 100 % av aktier i Stockholms Hiss- & Elteknik AB genom sitt dotterbolag Serendipity ES, tog Serendipity Inno-
vations ett lån från sitt ägarbolag Rootberg AB på 20 000 000 SEK med en löptid på 1 år och en årsränta på 3 %.

Intern försäljning mellan Serendipity Innovations och dess dotterbolag Avanture AB uppgick till 1 871 487 SEK och eliminerades vid upprät-
tandet av koncernredovisningen. Avanture AB är ett konsultbolag som uppfyllde en stödfunktion för Serendipity Innovations i sådana funktioner 
som PR & Kommunkilation, löpande bokföring och juridik.

I samband med förvärvet har Serendipity Innovations lånat ut 31 500 000 SEK till sitt dotterbolag Serendipity ES. Detta lån består av två 
delar: 25 000 000 SEK och 6 500 000 SEK och skillnaden är att lånet på 6 500 000 SEK har längre löptid än lånet på 25 000 000 SEK.
Detta har redovisats som långfristig fordran i moderbolagets balansräkning.
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Stockholm den                                    2014

Ashkan Pouya
Ordförande

Cecilia Gunne
Ledamot

Bengt-Arne Vedin
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den                             
Ernst & Young AB

Jens Noaksson
Auktoriserad revisor

Saeid Esmaeilzadeh
VD

Anders Wall
Ledamot

UNDERSKRIFTER
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Serendipity Innovations AB (publ.) 556672-4893 

Rapport om årsredovisningen och koncern- redovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Serendipity Innovations AB (publ.) för 
år 2013. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 22-56.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för 
den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen 

har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International 
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltnings-berättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Serendipity Innovations AB 
(publ.) för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Stockholm den        maj 2014
Ernst & Young AB

Jens Noaksson
Auktoriserad revisor
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