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VERKSAMHETSÖVERSIKT

2015 Totala intäkter Rörelseresultat
Periodens
resultat

Resultat per
preferensaktie**

Resultat per  
stamaktie***

Januari till
december 414,4 Mkr (136,0)* 33,7 Mkr (12,0)* 205,2 Mkr (34,4) 19,24 Kr (-) 9,12 Kr (1,50)*

Fjärde
kvartalet 146,7 Mkr (69,4)* 18,4 Mkr (9,8)* 173,8 Mkr (6,1) 10,50 Kr (-) 8,22 Kr (0,11)*

Kommentar
Intäktsökningen under det sista kvartalet och helåret 2015 är i stor utsträckning hänförligt till koncernens förvärv av fem rörelsedrivande 
bolag under 2015 som på årsbasis tillför en nettoomsättning om 286,8 Mkr.

Resultatökningen under 2015 hänförs främst till de genomförda förvärven, men även från en organisk resultattillväxt i existerande 
verksamheter i såväl Technical Services som Corporate Services.

När resultatet från avyttringen av verksamheten Venture Management adderas till koncernens kvarvarande kärnverksamhet uppgår årets 
resultat till 205,2 Mkr. Styrelsens avsikt är att under det kommande året dela ut de aktier som erhölls i samband med avyttringen för att 
slutföra renodlingen av verksamheten.

Viktiga händelser efter rapportperioden 

• I en riktad emission av stamaktier har 70 Mkr tillväxtkapital tillförts för ytterligare förvärv i linje med uppställda mål och normal verksamhet.

Mkr
Q4

2015
Q4

2014
Helår 
2015

Helår 
2014

Nettoomsättning 145,4 69,4 412,4 135,5
Övriga intäkter 1,3 6,4 2,0 6,9
Rörelseresultat 18,4 16,2 33,7 18,4
Resultat före skatt 14,9 15,9 27,6 17,3
Årets resultat, kvarvarande 
verksamhet

8,9 12,0 15,4 13,4

Årets resultat, avyttrade verksamheter 164,8 -5,9 189,7 21,0
Årets resultat 173,8 6,1 205,2 34,4

Mkr 2015-12-31 2014-12-31
Anläggningstillgångar 328,9 168,7
Omsättningstillgångar 303,0 102,3
Tillgångar i avyttringsgrupp 166,8  -    
Summa tillgångar 798,7 271,0
Eget kapital 496,8 137,3
Långfristiga skulder 173,1 65,7
Kortfristiga skulder 128,8 68,0
Eget kapital och skulder 798,7 271,0

Sammanfattning av resultaträkning Sammanfattning av balansräkning

Efter förvärven av Mankan Hiss AB, Medicvent AB, Centralbyggarna i Åkersberga AB, Metus d.o.o. och Thors Trading AB uppgår 
nettoomsättningen exklusive avvecklad verksamhet på årsbasis till 513 Mkr. För bolag som förvärvats under 2015 har omsättningen som 
redovisas i koncernen från förvärvstidpunkten fram till 31 december 2015 kompletterats med den omsättning som uppstod från 1 januari 
2015 fram till förvärvstidpunkten.

* Exklusive rörelsefrämmande post om 6,4 Mkr avseende tilläggsköpeskilling på dotterbolaget Juno som ej realiserades och därför återfördes som intäkt per 141231.

** Exklusive avyttrad verksamhet. Rörelseresultat hänförligt till moderbolaget dividerat med antal preferensaktier.

*** Inklusive avyttrad verksamhet efter avdrag för utdelning på preferensaktier och avdrag för minoritet. 
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Corporate Services
Genom Corporate Services tillhandahåller Sdiptech ett utbud av support- och
konsulttjänster avseende bolags- och innovationsutveckling.

Januari-december 2015:

• Nettoomsättningen uppgick till 26,3 Mkr (17,9 Mkr)

• Rörelseresultatet uppgick till 5,4 Mkr (3,7 Mkr)

Venture Management
Venture Management har dels till uppgift att starta nya bolag och dels att 
optimera värdetillväxten i systerbolaget Serendipity Ixora.

Affärsområdet har under årets sista kvartal avyttrats till Ixora som en del av 
renodlingen av Sdiptech mot mogna och kassaflödesstabila verksamheter.

Betalning bestod dels av kontant ersättning om 79 Mkr, dels av aktier 
i Serendipity Ixora som styrelsen har för avsikt att dela ut under det  
kommande året för att slutföra renodlingen av verksamheten.

Sdiptechs sammanlagda resultat för Venture Management inklusive  
avyttringen uppgick för helåret 2015 till 189,7 Mkr.

Technical Services
Technical Services tillhandahåller nischade tekniska produkter och tjänster 
inom bl.a. installation och service. Verksamheten som utgör kärnan i Sdip-
techs verksamhet är organiserat i Electricity & Elevators och Special Solutions.

Januari-december 2015:

• Nettoomsättningen uppgick till 401,5 Mkr (117,9 Mkr)

• Rörelseresultatet uppgick till 49,2 Mkr (20,8 Mkr)

• Fem förvärv har genomförts under året som på årsbasis tillför en  
omsättning på 286,8 Mkr
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6% 
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VD KOMMENTAR

Jakob Holm
VD, Sdiptech AB (publ.)

Bästa aktieägare, 
2015 har inneburit framsteg för Sdiptech inom verksamhetens 
alla delar, vilket inte minst givit utslag i vår tillväxt. Under året 
uppgick bolagets totala intäkter till 414,4 Mkr jämfört med 
142,4 Mkr för motsvarande period förra året.

En viktig milstolpe är den strategiska renodling som genom-
förts under året med stöd från styrelse och stämma. Verksam-
heten i Technical services utgör grund för koncernen idag och 
i framtiden: 

•  Sdiptech är en teknikkoncern med fokus på djupt nischade 
tekniska produkter och tjänster

• Koncernen består av mogna verksamheter med historiskt 
dokumenterad lönsamhet och stabila kassaflöden

• Med området Electricity & Elevators erbjuder vi fastighetsä-
gare installation och service av hissar, elautomatik och 
avbrottsfri strömförsörjning. Våra kunder finns primärt i 
storstadsregioner.

Naturliga synergier och organisk tillväxt
Vi har under det gångna året arbetat aktivt för att skapa korssa-
marbeten verksamheterna emellan. Låt mig ge ett exempel: 
Hissar i sjukhus har högt ställda krav på funktionalitet och  
säkerhet. Genom att kombinera erbjudan från tre av våra  
specialiserade bolag kan vi erbjuda en komplett lösning  

 
bestående av elautomatik/centralskåp, avbrottsfri ström-
försörjning och hissinstallation. Därigenom kan vi öka det 
samlade inflödet av uppdrag och jag kan med glädje konstat-
era att den organiska tillväxten i nettoomsättning ligger i span-
net 5-10 procent.

Etablering utanför Sverige i en växande nisch
Vi har under året genomfört förvärv av fem ytterst välskötta 
bolag, var och en i djupa och väl skyddade nischer och stark 
intjäning. De förvärvade bolagen bidrog under 2015 tillsammans 
med 25,6 Mkr i rörelsevinst under den tid de varit i vår ägo.

Genom förvärvet av kroatiska Metus är vi numera ett av  
Europas ledande bolag inom en växande internationell nisch 
i hissbranschen. Metus strategi är att med en räckvidd över 
hela världen erbjuda kunder ambulerande team av profes-
sionella hissmontörer. Något som blir alltmer relevant i takt 
med att det byggs mer på höjden i världens storstäder, plus att 
det befintliga hissbeståndet växer och föråldras. Den samlade 
efterfrågan på hisspecialister ökar och Metus tillgodoser detta 
där behoven i världen är som störst.

Renodling skapar tillväxt
Avyttringen av Venture Management medför många fördelar 
för Sdiptech. En del av den erhållna köpeskillingen, 79 Mkr, 
utbetalas kontant under en kommande tolvmånadersperiod 
och kan därmed omsättas i tillväxt genom nya förvärv av  
kassaflödespositiva bolag.

Välrustade inför 2016
En emission av stamaktier om 70 Mkr slutfördes efter rapport-
periodens slut för att ytterligare kapitalisera på den pipeline av 
fina nischade teknikbolag vi byggt upp. Vi har i nuläget tecknat 
intentionsavtal om förvärv av två bolag, där det ena är av likartad 
storlek som tidigare förvärv och det andra något större.

Vår ambition under 2016 är att fortsatt utöka vårt kunderbjudande 
och vår marknadsnärvaro i Sverige och internationellt. Jag ser 
med stor tillförsikt framemot det kommande året och vill passa 
på att välkomna alla våra nytillkomna aktieägare.
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-
DECEMBER 2015 

Year to date

•  Nettoomsättning för kvarvarander verksamhet uppgick till 
412,4 Mkr (135,5 Mkr)

•  Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet var  
15,4 Mkr (13,4 Mkr)

•  Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet under 
året var  kr -0,24 (0,46 kr)

Kvartalet

•  Nettoomsättning för kvarvarander verksamhet oktober-
december 145,4 Mkr (69,4 Mkr)

•  Resultat efter skatt för kvarvarander verksamhet oktober-
december 8,9 Mkr (12,0 Mkr)

•  Resultat per stamaktie för kvarvarander verksamhet för 
kvartalet 0,09 kr (0,40 kr)

KONCERNEN I KORTHET

Sdiptechs är en teknikkoncern med inriktning mot nischade tjänster 
och produkter inom installation och service.  Målsättningen för 
koncernen är att  är att leverera tjänster och produkter med hög 
diversifieringsgrad och att vara verksam i branscher eller enskilda 
verksamheter med höga inträdesbarriärer. Sdiptechs kompetens 
inom områden så som entreprenörsskap och bolagsutveckling utgör 
grundläggande förutsättningar för dess fortsatta verksamhet. 

Bolaget är per rapportdagen organiserat i affärsområdena Tehcnical 
Services och Corporate Services. Affärsområdet Venture Manage-
ment ingick tidigare i koncernen, men avyttrades i oktober 2015. 

Koncernen består av ett flertal verksamhetsdrivande bolag som alla 
verkar inom något av bolagets affärsområden. Koncernledningen 
består av arbetande styrelseordförande, verkställande direktör, CFO 
och M&A-chef.

Koncernledningen har en gedigen kunskap om affärsutveckling inom 
ett brett spektrum av industrier samt erfarenhet av att framgångsrikt 
genomföra förvärv och fusioner och internationella expansioner. Sdip-
techs koncernledning har det övergripande ansvaret för bland annat 
strategifrågor och övrig affärsutveckling och större investeringsbeslut.

Moderföretaget är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige och har 
sitt säte i Stockholm. Besöksadressen till kontoret är Sdiptech AB 
(publ.), Stureplan 15, 11145 Stockholm.

Samtliga belopp redovisas i miljontal svenska kronor (Mkr) om inte 
annat anges.

UTVECKLING AV RESULTAT OCH STÄLLNING

Under det fjärde kvartalet

Vid den extra bolagsstämman den 15 oktober 2015 beslutade 
stämman i enlighet med styrelsen förslag att avyttra verksam-
hetsområdet Venture Management till Serendipity Ixora. 

Vid en extra bolagsstämma den 10 december i Sdiptech AB be-
slutades att genomföra en nyemission som riktade sig till per-
soner inom den så kallade ”Leo-kretsen”, det vill säga till styrel-
semedlemmar eller anställda inom den koncern som emissionen 
avser. Totalt emitterades 272 906 stamaktier av serie B till ett 
totalt belopp om 17,7 Mkr. Emissionen var den ena delen av en 
kapitalanskaffning om totalt 70,0 MSEK. Efter rapportperiodens 
utgång, den 11 februari 2016, beslutade styrelsen med stöd av 
bolagsstämmans bemyndigande om en riktad nyemission om 804 
018 stamaktier av serie B till ett totalt belopp om 52,3 Mkr, vilket 
därmed avslutade kapitalanskaffningen om 70,0 Mkr.

Den 18 december 2015 lämnade Sdiptech utdelning till prefe-
rensaktieägare på totalt 3,5 Mkr, vilket motsvarar 2,00 kronor 
per preferensaktie. 

Under det tredje kvartalet

Den 1 juli förvärvades Medicvent AB. Förvärvet genomfördes 
via det nybildade bolaget Sdip Nitroso och finansierades med 
tillskjutet eget kapital samt förvärvskrediter. Den 2 juli förvärvades 
Centralbyggarn i Åkersberga AB. Förvärvet finansierades dels med 
tillskjutet eget kapital dels genom lämnade lån från moderbolaget 
om sammanlagt 11,8 MSEK i väntan på att bankfinansiering 
arrangeras. Förvärvet genomfördes via det nybildade dotterbolaget 
Sdip Skatolo.  Den 19 augusti förvärvades 70% av det kroatiska 
bolaget Metus d.o.o. via det nyblidade bolaget Sdip Crescent d.o.o. 
Förvärvet finansierades med tillskjutet eget kapital samt lämnade 
lån från moderbolaget i väntan på att bankfinansiering arrangeras. 

Under kvartalet valde Sdiptechs huvudägare Serendippity Group 
AB att stämpla om 1 000 000 stamaktier av serie A till samma an-
tal stamaktier av serie B. Därefter uppgår Sdiptechs utestående 
aktier till till 22 022 150 varav 16 000 000 stamaktier av serie A, 
4 272 150 stamaktier av serie B och 1 750 000 preferensaktier.
Den 18 september 2015 lämnade Sdiptech utdelning till prefe-
rensaktieägare på totalt 3,5 Mkr, vilket motsvarar 2,00 kronor 
per preferensaktie. 

Under det andra kvartalet

I början på det andra kvartalet lämnade moderbolaget Sdiptech 
ett kortfristigt lån till Eurotech Sire System, som ingår i affärsom-
rådet Technical Services. Från lånet utgår ingen ränta och låne-
beloppet uppgick till 0,6 Mkr. Den 18 juni 2015 lämnade Sdiptech 
utdelning till preferensaktieägare på totalt 3,5 Mkr, vilket motsvarar 
2,00 kronor per preferensaktie.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
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Under det första kvartalet
Den 5 januari 2015 genomförde Sdiptech via dotterbolag förvärvet 
av ManKan Hiss AB. Förvärvet finansierades genom banklån som 
Sdip Cocello beviljades från Nordea, genom tillskott av fritt eget 
kapital från Sdiptech till Sdip Cocello samt en villkorad tillägskö-
peskilling. Rootberg AB, lämnade ett ägarlån på 48,7 Mkr till Sdiptech 
i samband med förvärvet av ManKan innan lånefinansiering med 
banken var färdigställd. Rootberg är största ägare och moderbolag 
till Sdiptech. Den 11 februari 2015 beslöt styrelsen Sdiptech AB 
(publ.) att erbjuda allmänheten och institutionella investerare i  
Sverige att teckna preferensaktier i bolaget.

Teckningskursen i erbjudandet uppgick till 100 kronor per preferens-
aktie. Den årliga preferensutdelningen uppgår till 8 kronor per 
preferensaktie, där 2 kr betalas ut per kvartal vilket ger en årlig 
direktavkastning motsvarande 8,0 procent. Erbjudandet utökades 
den 19 februari till att omfatta 1 750 000 preferensaktier motsva-
rande 175 Mkr. Erbjudandet löpte ut den 20 februari 2015. Inom 
ramen för Erbjudandet tilldelades cirka 1 800 privatpersoner och 
institutionella investerare preferensaktier i Sdiptech.

Totalt tillfördes Serendipity 175 Mkr före emissionskostnader.  
Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Serendipity till  
22 022 150 varav 17 000 000 stamaktier av serie A, 3 272 150 
stamaktier av serie B och 1 750 000 preferensaktier.

Den 27 februari 2015 erhöll Sdiptech AB slutligt godkännande 
för upptagande till handel på Nasdaq First North Premier. Första 
dag för handel med Sdiptechs preferensaktier på NASDAQ First 
North Premier var den 4 mars 2015. Den 18 mars 2015 lämnade  
Sdiptech utdelning till preferensaktieägare på totalt 3,5 Mkr, vilket 
motsvarar 2 kronor per preferensaktie.

FINANSIELL INFORMATION

Resultaträkning

Intäkter
Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2015 för 
kvarvarande verksamhet uppgick till 145,4 Mkr (69,4 Mkr).

Koncernens nettoomsättning för helår för kvarvarande verksamhet 
uppgick till  Mkr 412,4 (135,5 Mkr). I årets omsättning ingår de 
nya förvärv som genomfördes under året, från förvärvstidpunkten 
fram till rapportdagen, vilket till stor del utgör koncerens omsätt-
ningsökning. 

Kostnader
Personalkostnader
Personalkostnader under det fjärde kvartalet 2015 för kvar-
varande verksamhet uppgick till 56,1 Mkr (22,7 Mkr). Ökning i 
personalkostnader förklaras med de under perioden genomförda 

förvärven inom affärsområdet Technical Services, där bland annat 
Metus har en betydande personalstyrka, samt att förvärv genom-
förda under 2014 får fullt genomslag i innevarande års siffra. 

Sammanlagt för helår för kvarvarande verksamhet uppgick per-
sonalkostnader till -151,9 Mkr (-48,7 Mkr). Ökningen består även 
här i ett ökat antal dotterbolag inom koncernen, där bolag förvär-
vade under 2014 får fullt genomslag. 

Övriga externa kostnader
Under det fjärde kvartalet 2015 uppgick övriga externa kostnader 
för kvarvarande verksamhet till 15,4 Mkr (7,4 Mkr) och direkta 
kostnader uppgick till 55,9 Mkr (28,8 Mkr). Ökningen består i ett 
ökat antal dotterbolag inom koncernen, och att bolag förvärvade 
under 2014 får fullt genomslag. 

Sammanlagt för helår för kvarvarande verksamhet uppgick övriga 
externa kostnader till 47,2 Mkr (18,3 Mkr) och direkta kostnader 
uppgick till 178,9 Mkr (55,9 Mkr). Ökningen består även här i ett 
ökat antal dotterbolag inom koncernen, där bolag förvärvade un-
der 2014 får fullt genomslag. 

Rörelseresultat
Under det fjärde kvartalet 2015 för kvarvarande verksamhet upp-
gick koncernens rörelseresultat till 18,4 Mkr (16,2 Mkr). 

Koncernens rörelseresultat för helår för kvarvarande verksamhet 
2015 uppgick till 33,7 Mkr (18,4 Mkr). Utav detta utgjorde affärs-
området Technical Services 49,2 Mkr (20,8 Mkr) och Corporate 
Services 5,4 Mkr (3,7 Mkr). Affärsområdet Venture Management 
tas efter försäljningen i oktober 2015 upp under Avvecklade verk-
samheter och dess rörelseresultat uppgick till 24,3 Mkr (21,3 Mkr) 
för helåret. 

Bolaget har sedan 1 januari 2015 valt att särredovisa koncern-
gemensamma intäkter och kostnader. Sdiptechs gemensamma 
funktioner har uppdraget att stödja koncernledning och respek-
tive affärsområde i koncerngemensamma frågor. Till koncernens  
gemensamma funktioner hör ekonomi, M&A, investor relations, 
marknadsföring samt personalkostnader för moderbolagets anställda.

Balansräkning

Tillgångar
Koncernens totala tillgångar uppgick den 31 december 2015 till 
798,7 Mkr, jämfört med 271,0 Mkr per 31 december 2014, vilket 
är en ökning på 527,7 Mkr. Genom de förvärv som genomförts 
under året har koncernen balansräkning utökats, samt att likvida 
medel från bolagets emission av preferensaktier i februari 2015 
om 175 Mkr ökat balansomslutningen. 

Anläggningstillgångar
Goodwill ökade under året med 179,4 Mkr och uppgick därmed 
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per 31 december 2015 till 287,4 Mkr (108,0 Mkr per 31 decem-
ber 2014). Ökningen av goodwill är direkt hänförlig till förvärven  
under året.

Materiella anläggningstillgångar ökade med 5,3 Mkr och uppgick 
den 31 december 2015 till 18,6 Mkr (13,3 Mkr).

Aktier och övriga värdepapper minskade med 45,3 Mkr och upp-
gick den 31 december 2015 till 0 Mkr (45,3 Mkr per 31 decem-
ber 2014). Förändringen är hänförlig till att Sdiptechs innehav av 
stamaktier i Ixora har avyttrats per oktober 2015 som en del av 
försäljningen av affärsområdet Venture Management. 

Likvida medel
Likvida medel ökade med 49,5 Mkr och uppgick den 31 december 
2015 till 89,0 Mkr (39,5 Mkr per 31 december 2014). Ökningen 
beror främst på tillförseln av likvida medel från bolagets emissio-
nen av preferensaktier om 175 Mkr, samt har därefter reducerats 
vid de förvärv som genomförts samt av löpande utgifter för verk-
samheterna. 

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till Bolagets aktieägare ökade under 
året med 359,5 Mkr och uppgick per den 31 december 2015 till  
496,8 Mkr (137,3 Mkr per 31 december 2014). Ökningen  
förklaras av nyemissionen av preferensaktier som 175,0 Mkr 
(före emissionskostnader på 7,9 Mkr), Resultat för helår inklusive  
avyttrad verksamhet om 199,0 Mkr och utdelningen på preferens- 
aktien om 14 Mkr. Innehav utan bestämmande inflytande ökade 
med 7,1 Mkr och uppgick den 31 december 2015 till 25,9 Mkr 
(18,8 Mkr per 31 december 2014).

Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder ökade under helår 2015 med 107,4 Mkr och 
uppgick den 31 december 2015 till 173,1 Mkr (65,7 Mkr). Den 
del av de långfristiga skulderna som förfaller till betalning inom 
den närmsta tolvmånadersperioden klassificeras som kortfristiga 
skulder i koncernens balansräkning.

Kortfristiga skulder
Sammanlagda kortfristiga skulder ökade med 60,8 Mkr och upp-
gick den 31 december 2015 till 128,8 Mkr (68,0 Mkr per den 31 
december 2014).

Investeringar
Under 2015 investerade Sdiptech totalt 196,3 Mkr i ManKan, 
Centralbyggarna, Medicvent, Thors Trading och Metus. Samtliga 
bolag ingår i affärsområdet Technical Services.

Finansiering
Under det första halvåret 2015 i samband med förvärvet av ManKan 
Hiss den 5 januari 2015, har Serendipitys ägarbolag Serendipity 
Group lämnat ett ägarlån på 22,7 Mkr, som enligt avtalet ska 
återbetalas den 5 april 2016. Lånet löper utan ränta. Koncernens 
förvärv har i övrigt finansierats via räntebärande lån upptagna hos 
kreditinstitut. 

I februari 2015 genomförde Serendipity en nyemission av 1 750 000 
preferensaktier motsvarande 175 Mkr före emissionskostnader.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av 
finansiella risker, främst relaterade till lån, kundfordringar, leve-
rantörsskulder.

De finansiella riskerna består av finansieringsrisk, ränterisk, kre-
ditrisk. För mer detaljerad information hänvisas till not 2 i årsre-
dovisningen.

Transaktioner med närstående
För information om transaktioner med närstående hänvisas till not 7.

Framtida utveckling
Målet för koncernens utveckling är att fortsätta växa både orga-
niskt och genom förvärv samt skapa långsiktig och uthållig re-
sultattillväxt.

Resultattillväxt
Sdiptechs mål är att generera en årlig genomsnittlig tillväxt för 
rörelseresultatet som överstiger 20 procent.

Lönsamhet
Sdiptechs mål är att Sdiptechs rörelsemarginal överstiger 10 pro-
cent.

Skuldsättningsgrad
Sdiptechs mål är att räntebärande skulder ej ska överstiga 50 
procent av bolagets totala tillgångar.

Moderbolaget

Resultat
Under det fjärde kvartalet 2015 uppgick moderbolagets resultat 
till 155,8 Mkr (-10,7 Mkr).

Moderbolagets resultat för helår 2015 uppgick till 171,8 Mkr (8,7 
Mkr). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar av aktier 
och andelar med 33,7 Mkr (22,1 Mkr) och realisations resultatet 
på 162,4 MSEK av avyttring av verksamhetsområdet Venture Ma-
nagement till Serendipity Ixora.
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Likvida medel och Eget kapital
Moderbolagets likvida medel uppgår vid periodens slut till 13,5 
Mkr (10,8 Mkr per 31 december 2014). Eget kapital uppgår per 
den 31 december 2015 till 428,6 Mkr (103,7 Mkr per 31 decem-
ber 2014).

Ägarstruktur och aktie
Serendipity Group AB (namnändrat från Rootberg AB) ägde per 
den 31 december 2015 82,0% av kapital och 97,8% av röster av 
röster i Sdiptech. Totalt antal aktier i Sdiptech uppgick per den 
31 december 2015 till 22 022 150 varav 16 000 000 A-aktier, 4 
272 150 B-aktier och 1 750 000 preferensaktier. Risker och osä-
kerhetsfaktorer för koncernen sammanfaller med moderbolagets 
risker och osäkerhetsfaktorer.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar, eget kapitalräkningar, 
kassaflödesanalys, redovisningsprincipsbeskrivningar samt noter.

Alla belopp uttrycks i miljontal svenska kronor (Mkr) där ej annat anges.
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec
(MSEK) Not 2015 2014 2015 2014

Nettoomsättning 145,4 69,4 412,4 135,5

Övriga rörelseintäkter 1,3 6,4 2,0 6,9

Totala intäkter 146,7 75,8 414,4 142,4

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -55,9 -28,8 -178,9 -55,9

Övriga externa kostnader -15,4 -7,4 -47,2 -18,3

Personalkostnader -56,1 -22,7 -151,9 -48,7

Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 

och immateriella anläggningstillgångar -0,9 -0,8 -2,7 -1,1

Rörelseresultat 18,4 16,2 33,7 18,4

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,3 0,1

Finansiella kostnader -3,5 -0,3 -6,4 -1,2

Resultat efter finansiella poster 14,9 15,9 27,6 17,3

Skatt på periodens resultat -6,0 -3,9 -12,2 -3,9

Årets resultat från kvarvarande verksamheter 8,9 12,0 15,4 13,4

Avvecklade verksamheter:

Årets resultat från avvecklade verksamheter 3 164,8 -5,9 189,7 21,0

Årets resultat 173,8 6,1 205,2 34,4

Resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 170,2 2,3 199,0 30,4

Innehav utan bestämmande inflytande 3,6 3,8 6,2 4,0

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före och efter utspädning, 
räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under året 
(uttryckt i kr per aktie)

0,09 0,40 -0,24 0,46

Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet före och efter utspädning, 
räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare under året 
(uttryckt i kr per aktie)

8,22 0,11 9,12 1,50

Antal stamaktier vid periodens utgång (Miljontal) 20,3 20,3 20,3 20,3

Genomsnittligt antal stamaktier (Miljontal) 20,3 20,3 20,3 20,3
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT    

Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec
(MSEK) Not 2015 2014 2015 2014

Periodens resultat 173,8 6,1 205,2 34,4

Övrigt totalresultat för perioden

Komponenter som kommer att omklassificeras till periodens resultat

Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser 0,0 - 0,3 -
Summa komponenter som kommer att omklassificeras till periodens resultat 0,0 - 0,3 -

Totalresultat för perioden 173,7 6,1 205,5 34,4

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 170,1 2,3 199,3 30,4

Innehav utan bestämmande inflytande 3,6 3,8 6,2 4,0

Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare har  
uppkommit från

– Kvarvarande verksamheter 8,9 12,0 15,7 13,4

– Avvecklade verksamheter 164,8 -5,9 189,7 21,0
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

31 Dec 31 Dec
(MSEK) Not 2015 2014

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 5 287,4 108,0

Övriga immateriella tillgångar 0,4 -

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 18,6 13,3

Finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i aktier och övriga värdepapper 4 0,0 45,3

Övriga finansiella anläggningstillgångar 22,5 2,1

Summa anläggningstillgångar 328,9 168,7

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 27,9 9,8

Kundfordringar 75,2 37,4

Övriga fordringar 89,8 5,2

Aktuella skattefordringar 8,3 0,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12,8 9,6

Likvida medel 89,0 39,5

Summa omsättningstillgångar 303,0 102,3

Tillgångar i avyttringsgrupp 166,8 -

Summa tillgångar 798,7 271,0

Eget kapital

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 0,6 0,5

Övrigt tillskjutet kapital 172,5 5,4

Reserver 0,3 -

Balanserad vinst inklusive periodens resultat 297,5 112,6

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 470,9 118,5

Innehav utan bestämmande inflytande 25,9 18,8

Summa eget kapital 496,8 137,3

Skulder

Långfristiga skulder 173,1 65,7

Kortfristiga skulder 128,8 68,0
Summa skulder 301,9 133,7

Summa eget kapital och skulder 798,7 271,0
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Belopp i miljoner kronor (MSEK)
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserad 

vinst Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa 

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2014 0,5 5,4 - 80,8 86,7 - 86,7

Periodens totalresultat - - - 30,4 30,4 4,0 34,4

Förändring av innehav utan bestämmande 
inflytande

- - - 1,4 1,4 14,8 16,2

Summa totalresultat 0,5 5,4 - 112,5 118,5 18,8 137,3

Utgående balans per 31 december 2014 0,5 5,4 - 112,5 118,5 18,8 137,3

Periodens totalresultat - - - 199,0 199,0 6,2 205,2

Övrigt totalresultat för perioden - - 0,3 - 0,3 - 0,3

Förändring av innehav utan bestämmande 
inflytande

- - - - - 0,9 0,9

Summa totalresultat - - 0,3 199,0 199,3 7,1 206,4

Lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget - - - -14,0 -14,0 - -14,0

Nyemission 0,0 175,0 - - 175,0 - 175,0

Nyemissions kostnader - -7,9 - - -7,9 - -7,9

Utgående balans per 31 december 2015 0,6 172,5 0,3 297,5 470,9 25,9 496,8
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Jan - Dec Jan - Dec
(MSEK) Not 2015 2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 20,5 17,3

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3,6 -5,0

Betalda skatter -10,0 -2,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten  före förändring av rörelsekapitalet 14,1 10,0

Nettoförändring i rörelsekapitalet -45,7 -5,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten -31,6 4,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -162,9 -35,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 243,1 43,5

Periodens kassaflöde för kvarvarande verksamheter 48,6 12,0

Periodens kassaflöde för avvecklade verksamheter 0,0 -1,1

Likvida medel vid periodens början 39,5 28,6

Kursdifferens i likvida medel 0,9 -

Likvida medel vid periodens slut 89,0 39,5



14
Sdiptech AB (publ) | Bokslutskommuniké Januari -December 2015 | Org.nr 556672-4893

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Okt - Dec Okt - Dec Jan - Dec Jan - Dec
(MSEK) Not 2015 2014 2015 2014

Nettoomsättning 0,3 0,8 0,9 1,2

Övriga rörelseintäkter 0,6 0,3 1,9 0,7

Värdeförändring innehav 1,7 -3,9 33,7 22,1

Totala intäkter 2,6 -2,8 36,5 24,0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -5,3 -3,5 -17,9 -11,2

Personalkostnader -1,6 -4,3 -6,8 -9,6

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Rörelseresultat -4,3 -10,7 11,7 3,1

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 162,4 0,0 162,4 5,9

Finansiella kostnader -2,3 0,0 -2,3 -0,3

Resultat efter finansiella poster 155,9 -10,7 171,9 8,7

Skatt på periodens resultat -0,1 - -0,1 -

Periodens resultat 155,8 -10,7 171,8 8,7
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Jan - Dec Jan - Dec
(MSEK) Not 2015 2014

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar 0,2 -

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 290,1 95,8

Fordringar hos koncernföretag 17,3

Summa anläggningstillgångar 307,7 96,0

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 53,0 -

Kundfordringar 0,2 0,2

Övriga fordringar 83,2 0,7

Aktuella skattefordringar 0,3 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,7 0,4

Likvida medel 13,5 10,8
Summa omsättningstillgångar 150,8 12,1

Summa tillgångar 458,5 108,1

Eget kapital

Aktiekapital 0,6 0,5

Överkursfond 172,5 5,4

Balanserad vinst inklusive periodens resultat 255,6 97,8

Summa eget kapital 428,6 103,7

Skulder

Långfristiga skulder 24,0 -

Skulder till koncernbolag 3,2 -

Kortfristiga skulder 2,7 4,3
Summa skulder 29,9 4,3

Summa eget kapital och skulder 458,5 108,1
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REDOVISNINGSPRINCIPER I ENLIGHET MED IFRS
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (EU). 

Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR2 
Redovisning för juridisk person. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tilläm-
pats för koncern och moderbolag som vid upprättandet av den 
senaste årsredovisningen. 

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i 
enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestäm-
melser i årsredovisningslagen.

NOTER
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NOT 1 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.

Ägande i företag där innehav överstiger 50%, men konsoli-
dering inte genomförs
Sdiptech ägde fram till den 15 oktober 2015 100 procent av 
stamaktierna i Ixora, vilket motsvarade cirka 37 procent av bola-
gets befintliga aktier. Stamaktierna hade ett röstvärde om 10 
röster per aktie mot preferensaktiernas 1 och gav Sdiptech rätt 
till 20 procent av utdelningar och andra värdeöverföringar, ned 
till ett belopp som innebär att Ixoras egna kapital lägst motsvarar 
summan av aktiekapital, överkurs och aktieägartillskott som till-
förts Ixora (reducerat med eventuell överutdelning) i enlighet med 
Ixoras bolagsordning.

Till följd av ett avtal mellan Serendipity Group AB och Sdiptech 
hade Sdiptech inte bestämmande inflytande över Ixora varför 
bolaget i enlighet med IFRS10 inte konsoliderades. 

I samband med försäljningen av affärsområdet Venture Management 
till Ixora återlämnades aktierna som en del av den totala transak-
tionen och istället erhöll Sdiptech 1 042 719 aktier av serie A, 
vilket utgör knappt 20 procent av stamaktierna i Ixora. 

Uppskattningar av verkligt värde
Uppskattningar av verkligt värde i verksamheter påverkar främst 
koncernens Goodwill, moderbolagets innehav i aktier i dotter-
bolag samt innehavet i Serendipity Ixora AB som redovisas under 
posten aktier och andra andelar i balansräkningen. Resultatut-
vecklingen i de förvärvade bolagen kan komma att få inverkan på 
det redovisade värdet på goodwill och bokfört värde på aktier i 
dotterbolag med hänsyn till eventuell nedskrivning. Det bokförda 
värdet på innehavet i Serendipity Ixora kommer att påverkas både 
positivt och negativt till följd av bedömningarna av de under- 
liggande investeringarnas värden.
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NOT 2  SEGMENTREDOVISNING

Bolaget har sedan 1 januari 2015 valt att särredovisa 
koncerngemensamma intäkter och kostnader. Sdiptechs 
gemensamma funktioner har uppdraget att stödja koncernledning 
och respektive affärsområde i koncerngemensamma frågor. 
Till koncernens gemensamma funktioner hör ekonomi, M&A, 
investor relations, marknadsföring samt personalkostnader 
för moderbolagets anställda. Som ett resultat av försäljningen av 
affärsområdet Venture Managment rapporterar koncernen även 
segmentet Avvecklade verksamheter, vilket inkluderar de resultat 
som har uppstått inom Venture Management under året, samt det 
resultat som uppstått i samband med försäljningen av affärsområdet. 

Technical Services tillhandahåller kvalificerade teknisk tjänster 
och produkter i olika former. Per den 31 december 2015 
inkluderade segmentet: Eurotech Sire System, Stockholms 
Hiss- & Elteknik, St Eriks Hiss, KM Hiss & Portservice, ManKan 
Hiss, Medicvent AB, Centralbyggarna i Åkersberga AB, Metus 
d.o.o.,samt Thors Trading AB. 

Corporate Services tillhandahåller support- och konsulttjänster 
med fokus på bolags- och innovationsutveckling. Per den 31 
december 2015 inkluderade segmentet Juno,  Scom och Forward 
Technologies, samt Sprof med sina dotterbolag S.Legal och  
Sprof Consulting.

2015-01-01  -  2015-12-31
Technical 
services

Corporate 
services

Avvecklade 
verksamheter

Grupp-
gemensamma 

funktioner/ 
elimineringar Summa

Nettoomsättning 401,5 26,3 0,0 -15,4 412,4

Övriga intäkter 1,4 0,4 0,0 0,2 2,0

Värdeförändringar aktier - - 33,8 - 33,8

402,8 26,7 33,8 -15,1 448,2

Personalkostnader -131,4 -16,0 -3,3 -4,5 -155,2

Övriga externa kostnader -219,7 -5,2 -6,2 -1,2 -232,3

Avskrivningar -2,6 0,0 0,0 -0,1 -2,7

Rörelseresultat 49,2 5,4 24,3 -21,0 58,0

Finansnetto -3,8 0,0 165,4 -2,2 159,4

Resultat före skatt 45,4 5,4 189,7 -23,1 217,4

2014-01-01  -  2014-12-31
Technical 
services

Corporate 
services

Avvecklade 
verksamheter

Grupp-
gemensamma 

funktioner/ 
elimineringar Summa

Nettoomsättning 117,9 17,9 0,0 -0,2 135,5

Övriga intäkter 0,3 0,1 6,6 0,0 7,0

Värdeförändringar aktier - - 22,1 - 22,1

118,2 18,0 28,7 -0,2 164,6

Personalkostnader -31,0 -11,1 -3,1 -6,6 -51,8

Övriga externa kostnader -65,4 -3,2 -4,3 -5,5 -78,4

Avskrivningar -1,0 0,0 0,0 -0,1 -1,1

Rörelseresultat 20,8 3,7 21,3 -12,4 33,3

Finansnetto -1,1 6,4 -0,3 - 5,0

Resultat före skatt 19,7 10,1 21,0 -12,4 38,3

NOT 3   VÄRDEFÖRÄNDRING INNEHAV

Efter försäljningen av affärsområdet Venture Management redo-
visas dess verksamhet under rubriken Resultat från avvecklade 
verksamheter. I resultatet ingår dels värdeförändringar i aktie-
innehavet i Ixora, samt det resultat som uppstod vid försäljningen 
av verksamheten. 

Värdeförändring i värdepappersinnehav i Ixora uppgick till 33,8 Mkr 
(22,1 Mkr). Ökningen beror främst på en värdeförändring i Ixoras 

portföljbolag Voff Science AB, där en riktad nyemission till ex-
terna investerare skett, vilket resulterat i en omvärdering av  
bolaget. Även ett annat av Ixoras portföljbolag OrganoClick AB 
har bidragit till värdeförändringen efter en kapitalanskaffning i 
samband med bolagets börsintroduktion. För mer detajerad  
information om bolagets värderingsprinciper hänvisas det till not 
2.10 i Årsredovisningen 2014.
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NOT 4  VERKLIGT VÄRDEHIERARKI

Sdiptech klassificerar värdering till verkligt värde med hjälp av verkligt värdehierarkin 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.

Det redovisade värdet hänförs till finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen.

Följande tabell visar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 december 2015

Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Ingående balans vid årets början - - 45,3
Avyttring andelar - - -79,1
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 33,8
Vid periodens slut - - 0,0

Moderbolaget
Ingående balans vid årets början - - 45,3
Avyttring andelar - - -79,1
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 33,8
Vid periodens slut - - 0,0

Följande tabell visar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 december 2014

Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Ingående balans vid årets början - - 51,3
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar - - 2,7
Avyttring andelar - - -30,8
Utdelning - - 0,0
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 22,1
Vid periodens slut - - 45,3

Moderbolaget
Ingående balans vid årets början - - 51,5
Anskaffningsvärde vid köp av nya andelar - - 2,7
Avyttring andelar - - -31,0
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 22,1
Vid periodens slut - - 45,3

Sdiptech ägde fram till oktober 2015 samtliga stamaktier i Serendipity Ixora vilket gav rätt till 20 procent av värdeökningen, resterande del tillföll preferensaktieägarna. Som 

en del i försäljningen av Venture Management återlämnades dessa aktier och samtidigt erhöll Sdiptech 1 042 719 aktier av serie A i Ixora, vilket motsvarar knappt 20 procent 

av utestående stamaktier. 
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Bolaget förvärvade, genom ett dotterbolag, samtliga aktier i ManKan 
Hiss enligt avtal daterat den 21 november 2014. Aktierna tillträddes 
den 5 januari 2015. Som dellikvid för förvärvet har säljarna rätt till 
tilläggsköpeskillingar och i samband med att årsstämma i ManKan 
Hiss beslutade om utdelning utgick en första tilläggsköpeskilling till 
säljarna. Om resultatet efter skatt under en period efter förvärvet 
överstiger vissa trösklar har säljarna rätt till sådan överskjutande 
del som ytterligare tilläggsköpeskilling. Preferensaktier i det förvär-
vande dotterbolaget har därför emitterats som en del av tilläggs-
köpeskillingsmekanismen. Aktieöverlåtelseavtalet innehåller bland 
annat garantier från säljarna avseende t.ex. ManKan Hiss och dess 
verksamhet. Säljarnas ansvar för garantierna är begränsat såväl till 
belopp som till tid.

I syfte att stärka affärsområdet Technical Services förvärvade 
Sdiptech per den 1 juli 2015 samtliga aktier i Medicvent AB. Den 
goodwill som uppstår i samband med förvärvet härör från värden 
i rörelsen som överstiger de förvärvade nettotillgångarna. Bolaget 
ingår i affärsområdet Technical Services. Medicvent AB grundades 
1983 och utför installation och service av affärskritiska byggtek-
niska installationer i sjukhusmiljö. Bolaget har under lång tid påvisat 
god underliggande lönsamhet.

Omsättningen under 2014 uppgick till cirka 25 Mkr.
Nettoresultat under 2014 uppgick till ca 5,2 Mkr.
Medelantal anställda under 2014: 7 st.

I syfte att stärka affärsområdet Technical Services förvärvade Sdiptech 
per den 2 juli 2015 förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Central-
Byggarna i Åkersberga AB. Den goodwill som uppstår i samband 
med förvärvet härör från värden i rörelsen som överstiger de för-
värvade nettotillgångarna. Bolaget ingår i affärsområdet Technical 
Services och därmed ytterligare komplettera Sdiptech koncernens 
verksamhet inom hiss- och elsektorn. CentralByggarna i Åkersberga 

grundades 2003 och arbetar med konstruktion, tillverkning och 
service av elautomatik-utrustning. Bolaget har haft en stabil tillväxt 
med god underliggande lönsamhet.

Omsättningen under 2014 uppgick till cirka 34 Mkr.
Nettoresultat under 2014 uppgick till 3,8 Mkr
Medelantal anställda under 2014: 7

I syfte att stärka affärsområdet Technical Services förvärvade Sdip-
tech per den 19 augusti 2015 förvärvade Sdiptech 70% av aktierna 
i Metus d.o.o. Sdiptech innehar avtalad rättighet att förvärva reste-
rande 30% av aktierna i Metus, varför bolaget konsolideras i sin hel-
het. Bolaget ingår i affärsområdet Technical Services. Den goodwill 
som uppstår i samband med förvärvet härör från värden i rörelsen 
som överstiger de förvärvade nettotillgångarna. Metus grundades 
2005 och arbetar med installationer, moderniseringar, service, un-
derhåll och reparationer av hissar och rulltrappor. Bolaget är baserat 
i Kroatien med verksamhet och kunder i bland annat Tyskland,  
Österrike och Benelux.

Omsättningen under 2014 uppgick till cirka 84 Mkr.
Nettoresultat under 2014 uppgick till cirka 8,2 Mkr
Medelantal anställda under 2014: 185

I syfte att stärka affärsområdet Technical Services förvärvade Sdiptech 
per den 31 augusti 2015 samtliga aktier i Thors Trading AB. Bolaget 
ingår därefter i affärsområdet Technical Services. Den goodwill som 
uppstår i samband med förvärvet härör från värden i rörelsen som över-
stiger de förvärvade nettotillgångarna. Thors Trading grundades 1986 
och arbetar med framställning av metallprodukter med hög slitstyrka.

Omsättningen under 2014 uppgick till cirka 26 Mkr.
Nettoresultat under 2014 uppgick till cirka 0 Mkr
Medelantal anställda under 2014: 16

NOT 5 RÖRELSEFÖRVÄRV

Förvärvsanalyser

Förvärvade tillgångar Mankan Medicvent
Centralbyggarna i 

Åkersberga Thors Trading Metus
Anläggningstillgångar - - 0,4 1,8 4,0
Omsättningstillgångar 37,1 16,0 19,8 14,4 28,4
Kortfristiga skulder -22,0 -3,9 -7,6 -2,1 -16,6
Uppskjuten skattskuld -0,1 -0,8 -1,3 -1,9 -
Netto identifierbara tillgångar och skulder 15,0 11,3 11,3 12,3 15,8
Koncerngoodwill 41,5 51,8 18,0 26,5 40,1
Överförd ersättning 56,5 63,1 29,3 38,8 55,9

Överförd ersättning
Likvida medel 47,2 50,0 15,0 36,0 48,1
Villkorad köpeskilling 9,3 13,1 14,3 2,8 7,8
Totalt överförd ersättning 56,5 63,1 29,3 38,8 55,9

    

Likvidpåverkan på koncernen
Förvärvade likvida medel 18,9 6,3 5,0 1,1 5,1
Överförd ersättning -47,2 -50,0 -15,0 -36,0 -48,1
Total likvidpåverkan -28,3 -43,7 -10,0 -34,9 -43,0
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NOT 6 SKATTER

Sdiptech ABs kapitaltillgångar i form av aktier i dotter- och intres-
sebolag utgör enligt definitionen i 24kap. 13-16§§ inkomstskattela-
gen 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 närings-
betingad andel inte får dras av.

NOT 7 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

I början på januari 2015 lämnade Serendipity Group AB ett ägarlån 
om 48,7 Mkr till Sdiptech AB i samband med bolagets förvärv av 
ManKan Hiss AB (via sitt dotterbolag Sdip Cocello AB). Del av ägar-
lånet var avsett som en bryggfinansiering innan extern lånefinansier-
ing med bank var färdigställd. Ägarlånet löper i sin helhet utan ränta.

Bolaget har utnyttjat ägarlånet till att i sin tur tillskjuta 26 Mkr till Sdip 
Cocello AB i form av ett lån, 21,2 Mkr i form av ett aktieägartillskott, 
samt betala transaktionskostnader till extern bank om 1,5 Mkr. 
Lånet från extern bank om 26 Mkr har utbetalats den 26 januari 
2015 och lånet mellan Sdip Cocello AB och bolaget har återbetalats 
den 9 februari 2015. Bolaget har i sin tur återbetalat 26 Mkr på ägar-
lånet från Serendipity Group AB den 9 februari 2015. Kvarstående 
utestående belopp på ägarlånet från Serendipity Group AB är  
22,7 Mkr. Detta lån har ett förfallodatum den 5 april 2016 och löper 
utan ränta. Serendipity Group AB kan inte kräva återbetalning av 
ägarlånet innan förfallodatum. Under det första halvåret 2015 har 
Sdiptech lämnat ett villkorat aktieägartillskott till sitt dåvarande  
dotterbolag Swedish Pharma (bolaget ingår i affärsområdet  
Venture Management) på sammanlagt 2 Mkr och även till sitt 
dåvarande dotterbolag Nextseal (f.d. Kamfas) på sammanlagt 1 Mkr. 
Vid förvärv av aktier i Nextseal (f.d. Kamfas) har Sdiptech även 
övertagit skulden till Almi Invest som klassifieras i redovisningen 
som villkorat tillägsköpeskilling och härmed en långfristig 
icke-räntebärande skuld på totalt 1 Mkr. 

Internfakturering
Sdiptechs affärsområde Corporate Services är uppbyggt för att 
kunna tillhandahålla olika nishade tjänster (ekonomi, juridik, HR, 
PR och kommunikation) till både Sdiptech och andra bolag både 
inom och utanför koncernen. Internfakturering inom koncernen 
uppgick under året till 17,9 Mkr och elimineras vid upprätandet 
av koncernrapporter. Under det första halvåret 2015 köpte Sdiptech 
även konsulttjänster från sin styrelseledamot Cecilia Gunne, som 
fakturerades via Lindskog Malmström Advokatbyrå, där Cecilia 
är verksam som advokat och skattejurist. Faktureringsbeloppet 
uppgick till 0,09 Mkr.

FINANSIELL KALENDER
Bokslutskommuniké:  18 februari 2016

Delårsrapport jan-mar 2016:   10 maj 2016

Årsredovisning 2015:  10 maj 2016

Bolagsstämma:  14 juni 2016

Delårsrapport jan-jun 2016:   6 september 2016

Delårsrapport jan-sep 2016:   10 november 2016

För ytterligare information
Jakob Holm, VD  076 -161 21 91

Carl Johan Åkesson, CFO  070 -830 70 57
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STOCKHOLM DEN 18 FEBRUARI 2016

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna kvartalsrapport ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför.

Informationen lämnades för offentligtgörande den 18 februari 2016.

Jakob Holm
Verkställande direktör

Ashkan Pouya
Styrelseordförande

Saeid Esmaeilzadeh
Styrelseledamot     

Mikael Lönn
Styrelseledamot



Stureplan 15 
SE-111 45 Stockholm

www.sdiptech.com


