
KVARTALSRAPPORT 

JANUARI-MARS 2016

Q1
2016 Nettoomsättning Rörelseresultat

Periodens
resultat

Resultat per
preferensaktie*

Resultat per  
stamaktie**

Januari till
Mars 113,3 Mkr (84,9) 6,2 Mkr (4,3) 2,3 Mkr (-0,4) 3,57 Kr (2,43) 0,20 Kr (1,29)

FÖRSTA KVARTALET – STARK TILLVÄXT OCH 
GENOMFÖRD KAPITALANSKAFFNING
• Koncernens nettoomsättning ökade 33% till 113,3 Mkr (84,9) stärkt 

av de förvärv som genomfördes under 2015.

• Röreslsemarginalen ökade till 5,5% (5,0%).

• En kapitalanskaffning om 70 Mkr genomfördes i syfte att stödja 
koncernens fortsatta expansion – kapitalanskaffningen gjordes i 
form av en riktad nyemission av stamaktier.

• Per 31 mars 2016 uppgick likvida medel i moderbolaget därefter 

till 91,4 Mkr (144,0) och i koncernen till 147,6 Mkr (186,0).

VIKTGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 

• Den 1 april förvärvades samtliga aktier i Castella Entreprenad  
– bolaget är specialiserat på stomkomplettering och är ledande i sin 
nisch i den expansiva Stockholmsregionen.

• Den 4 april förvärvades samtliga aktier i Hydrostandard Mätteknik 
– bolaget är marknadsledande på kontroll och service av kallvatten- 
och fjärrvärmemätare.

• Efter de två förvärven uppgår Sditpechs omsättning på årbasis till 
ca 725 Mkr och rörelseresultatet till ca 87 Mkr. För förvärvade 
bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett helt 
räkenskapsår har de senaste årsboksluten (ÅR 2015) adderats till 
koncernens senaste årsbokslut (ÅR 2015).

FINANSIELL INFORMATION I URVAL

(Mkr)
Jan-Mar 

2016
Jan-Mar 

2015
Jan-Dec 

2015
Nettoomsättning 113,3 84,9 412,4

Övriga intäkter 1,1 0,4 2,0
Rörelsens kostnader -108,2 -81,1 -380,7

Rörelseresultat 6,2 4,3 33,7

Rörelsemarginal% 5,5% 5,0% 8,2%

Resultat före skatt 6,1 3,4 27,6

Årets resultat, kvarvarande verksamhet 2,3 -0,4 15,4

Årets resultat% 2,0% -0,5% 3,7%

(Mkr)
31 Mar 

2016
31 Mar 

2015
31 Dec 

2015
Anläggningstillgångar 313,3 189,4 328,9
Omsättningstillgångar 360,6 261,5 303,0
Tillgångar i avyttringsgrupp 171,0 77,8 166,8
Summa tillgångar 844,9 528,7 798,7

Eget kapital 565,1 332,2 496,8
Långfristiga skulder 143,0 117,7 173,1
Kortfristiga skulder 136,8 78,8 128,8
Eget kapital och skulder 844,9 528,7 798,7

Resultaträkning Balansräkning

RESULTAT OCH BALANS I SAMMANDRAG

* 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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VERKSAMHET, MARKNADSFOKUS OCH AFFÄRSMODELL
VERKSAMHET: NISCHADE TEKNISKA TJÄNSTER OCH 
PRODUKTER
Sdiptech är inriktat mot storstäder och levererar tjänster och produkter 
som är grundläggande för att samhällskritiska funktioner ska fungera 
väl. Koncernens nischade tekniska tjänster och produkter täcker hela 
livscykeln från:

1) nyinstallation, till

2) service och underhåll, till

3) renovering, modernisering och ombyggnation

Våra produktgrupper mot infrastruktur är: elautomatik, ventilations-
lösningar, hiss, avbrottsfri strömförsörjning, stomkomplettering och 
vatten-/fjärrvärmemätare.

MARKNADSFOKUS: URBANISERING OCH 
STORSTADSREGIONER
Urbanisering är en av de starkaste och mest uthålliga globala 
trenderna i världen. Vår marknadsstrategi är att primärt fokusera på 
storstadsregioner där efterfrågan på tekniska installationer, underhåll 
och service växer expansivt. Trycket från den växande befolkningen 
och den expanderande ekonomin skapar ett oavbrutet behov av 
utbyggnad av väl fungerande samhällsfunktioner och infrastrukturer.

AFFÄRSMODELL: DECENTRALISERING I DJUPA 
NISCHER
Sdiptech fokuserar uteslutande på djupt nischade segment.

• Sdiptech arbetar utifrån en decentraliserad modell där varje enskild 
verksamhet har en egen djup specialisering och en självständighet 
att utveckla och sälja sitt kunderbjudande.

• Specialiseringen skapar barriärer mot mindre aktörer genom att 
nischade kundlösningar blir komplexa och kostsamma att konkur-
rera mot. För stora aktörer är de nischade segmenten mindre 
intressanta då dessa aktörer föredrar storskaliga leveranser och 
standardisering.

• I vår specialisering uppnås även viktiga komparativa fördelar och tyd- 
liga mervärden för kund vilket skapar långsiktigt starka marginaler.

SYNERGIER: NATURLIGA SAMARBETEN
Synergimöjligheter uppstår i koncernen tack vare Sdiptechs geogra- 
fiska fokus på storstadsområden. Med gemensamma kunder så som 
landsting, kommuner och fastighetsägare kan koncernens bolag på 
ett naturligt sätt hitta gemensamma tjänste- och produktleveranser 
som ökar kraften i kunderbjudandet. Samtidigt bibehålls dynamiken i 
att mindre och självständiga bolag på ett flexibelt sätt kan arbeta nära 
varje kund.

KOMMANDE RAPPORTDATUM
Bolagsstämma:  14 juni 2016

Delårsrapport jan-jun 2016:  6 september 2016

Delårsrapport jan-sep 2016:  10 november 2016

Bokslutskommuniké jan-dec 2016:  17 februari 2017

Övrig information 
Sdiptech AB (publ) årsstämma hålls den 14 juni 2016 17:00 
i IVAs lokaler på Grev Turegatan 16, Stockholm. 



VD KOMMENTAR

Jakob Holm
VD, Sdiptech AB

Bästa aktieägare, 
Under årets första kvartal uppgick koncernens nettoomsättning till 
113,3 Mkr jämfört med 84,9 Mkr för motsvarande period förra året.

Förskjuten uppstart på året men positiv trend
Första kvartalet är alltid det resultatmässigt mest slagiga och 
svårtolkade för installationsverksamheter. Vi mottar många offert- 
förfrågningar i starten på ett nytt år, medan önskemålen om leverans-
tidpunkt för tjänster och produkter varierar, vilket påverkar intäkter 
och lönsamhet under det första kvartalet. När man sträcker ut 
perspektivet till att också omfatta de leveransintensiva månaderna 
under våren så minskar betydelsen av dessa variationer. 2016 började 
trögt, men från slutet av januari ökade affärsaktiviteten, med alltfler 
positiva signaler från kunder och en ökande orderingång – en positiv 
trend som fortsatt under april.
 
Utökat kunderbjudande mot urbana infrastrukturer
Sedan början av året har koncernen vuxit genom förvärv av två nya 
verksamhetsgrenar som utökar vårt kunderbjudande för urbana 
infrastrukturer och vår marknadsnärvaro i Stockholmsregionen. Vi 
är därmed marknadsledare i Stockholm för stomkomplettering, samt 
för renovering och kontroll av fjärrvärme- och kallvattenmätare. Vårt 
marknadsfokus är primärt på storstadsregioner där efterfrågan på 
tekniska installationer, underhåll och service växer expansivt. Urbani-
seringen skapar en stark underliggande tillväxt som ger långsiktigt 
hållbara segment för oss att verka i.

Fortsatt tillväxt
Vi är kapitaliserade för fortsatt tillväxt och har en stark pipeline av  
intressanta förvärvskandidater. Vi har i nuläget tecknat intentions-
avtal om förvärv av två bolag, där det ena är av likartad storlek som 
tidigare förvärv och det andra väsentligt mindre.

Jag vill passa på att välkomna alla nya aktieägare till Sdiptech. Jag har 
en stark tilltro på vår strategi riktat mot storstadsområden och den 
långsiktiga styrka som urbanisering ger till våra marknadssegment. 
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KONCERNEN 

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten uppgick under 
det första kvartalet till 113,3 Mkr (84,9). Ökningen är hänförlig till de 
förvärv som genomfördes under 2015. 

Kostnader
De totala rörelsekostnaderna för den kvarvarande verksamheten 
uppgick till 108,2 Mkr (81,1) under det första kvartalet 2016. 
På samma sätt som för nettoomsättningen är ökningen av kost-
naderna ett resultat av de förvärv som genomfördes under 2015. 
Personalkostnader utgör nu den största kostnadsposten, medan 
det under 2015 var direkta kostnader i form av material och 
produktionskostnader för den vara eller tjänst som levereras som 
utgjorde merparten av kostnaderna. Utvecklingen är ett resultat av 
kostnadsstrukturen för de under 2015 förvärvade verksamheterna.

Resultat
Koncernens rörelseresultat för den kvarvarande verksamheten uppgick 
till 6,2 Mkr (4,3) under det första kvartalet, medan resultatet före skatt 
var 6,1 Mkr (3,4).

Finansiell ställning
Periodens kassaflöde för den kvarvarande verksamheten under första 
kvartalet 2016 uppgick till 58,5 Mkr (148,4) och koncernens likvida
medel vid periodens slut uppgick till 147,6 Mkr (186,0). De ränte-
bärande skulderna inklusive tilläggsköpeskillingar och leasing uppgick 
till 166,8 Mkr (78,9). Nettoskulden vid utgången av det första kvartalet 
uppgick till -19,2 Mkr (107,1).

Investeringar 
Under årets första kvartal genomfördes inga betydande nettoinvester-
ingar i tillgångar utan dessa uppgick totalt till 2,7 Mkr (51,0). Under 
samma period föregående år genomförde Sdiptech investeringar i 
dotterföretag och aktier och andelar, vilket förklarar förändringen 
mellan perioderna. Investeringarna under första kvartalet 2016 avser 
mindre investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

Personal
Antalet medarbetare uppgick vid periodens utgång till 452. Framförallt 
har förvärvet under 2015 av det kroatiska hisservicebolaget Metus 
bidragit till en ökning av personalstyrkan. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen sammanfaller med 
moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer. Koncernen och moder- 
bolaget är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansi- 
ella risker, främst relaterade till lån, kundfordringar, leverantörsskulder.

De finansiella riskerna består av finansieringsrisk, ränterisk, kreditrisk.  
För mer detaljerad information hänvisas till not 2 i årsredovisningen.

Transaktioner med närstående
För information om transaktioner med närstående hänvisas till not 6.

Framtida utveckling
Målet för koncernens utveckling är att fortsätta växa både organisk 
och genom förvärv samt skapa långsiktig och uthållig resultattillväxt.

Resultattillväxt
Sdiptechs mål är att generera en årlig genomsnittlig rörelseresultat-
tillväxt som överstiger 20 procent.

Lönsamhet
Målet är att Sdiptechs rörelsemarginal överstiger 10 procent.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder ska ej överstiga 50 procent av bolagets totala 
tillgångar.

MODERBOLAGET

Resultaträkning
Värdeförändring innehav utgör majoriteten av moderbolagets totala 
intäkter och uppgick till 4,3 Mkr (32,6) i perioden. Posten utgörs av 
innehavet i Serendipity Ixora. 

Efter 2015 års avyttring av affärsområdet Venture Management 
minskar moderbolagets kostnader och rörelsens totala kostnader i 
kvartalet uppgår därför till 3,2 Mkr (6,9).

Under det första kvartalet 2016 uppgick moderbolagets resultat till 
8,1 Mkr (26,5). 

Finansiell ställning 
Vid en extra bolagsstämma den 10 december i Sdiptech AB beslutades 
att genomföra en nyemission som riktade sig till personer inom
den så kallade ”Leo-kretsen”, det vill säga till styrelsemedlemmar 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 Mkr. 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.

Under kvartalet lämnade Sdiptech AB utdelning till preferens-
aktieägare på totalt 3,5 Mkr.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
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Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 91,4 Mkr
(144,0). Det egna kapitalet uppgick till 501,2 Mkr (293,9).

Ägarstruktur och aktie
Serendipity Group AB ägde per den 31 mars 2016 72,0% av kapital 
och 96,1% av röster i Sdiptech AB. Antalet aktier i Sdiptech uppgick 
per 31 mars 2016 till totalt 23 099 074 aktier, varav 16 000 000 
stamaktier av serie A, 5 349 074 stamaktier av serie B och 1 750 000 
preferensaktier. 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Sdiptech förvärvade den 1 april 2016 efter börsens stängning samtliga 
aktier i Castella Entreprenad AB. Bolaget utvidgar Sdiptech-koncernens 
erbjudande inom nischade tekniska tjänster och produkter. Castella 
Entreprenad är specialiserat på stomkomplettering och är ledande i 
sin nisch i den expansiva Stockholmsregionen. Under 2015 uppgick 
nettoomsättningen till cirka 156 Mkr.

Sdiptech förvärvade den 4 april 2016 samtliga aktier i Hydrostandard 
Mätteknik Nordic AB. Bolaget utökar Sdiptech-koncernens erbjudande 
inom teknisk installation och service. Hydrostandard Mätteknik är 
specialiserat på installation och service av vattenmätare. Under det 
brutna räkenskapsåret 14/15 uppgick nettoomsättningen till cirka 56 Mkr.
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Jan - Mar Jan - Mar Jan - Dec
(Mkr) Not 2016 2015 2015

Nettoomsättning 113,3 84,9 412,4

Övriga rörelseintäkter 1,1 0,4 2,0

Totala intäkter 114,4 85,3 414,4

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -42,1 -43,0 -178,9

Övriga externa kostnader -13,9 -10,5 -47,2

Personalkostnader -51,1 -27,0 -151,9

Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 

och immateriella anläggningstillgångar -1,0 -0,6 -2,7

Rörelseresultat 6,2 4,3 33,7

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 1,1 – 0,3

Finansiella kostnader -1,2 -0,9 -6,4

Resultat efter finansiella poster 6,1 3,4 27,6

Skatt på periodens resultat -3,8 -3,8 -12,2

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 2,3 -0,4 15,4

Avvecklade verksamheter:

Periodens resultat från avvecklade verksamheter 4 4,3 30,8 189,7

Periodens resultat 6,5 30,3 205,2

Resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 7,6 29,7 199,0

Innehav utan bestämmande inflytande -1,1 0,6 6,2

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

-0,01 -0,22 -0,24

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

0,20 1,29 9,12

Antal stamaktier vid periodens utgång (Miljontal) 21,3 20,3 20,3

Genomsnittligt antal stamaktier (Miljontal) 20,9 20,3 20,3
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT    

Jan - Mar Jan - Mar Jan - Dec
(Mkr) Not 2016 2015 2015
Periodens resultat 6,5 30,3 205,2

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 6,6 30,3 205,5

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 7,7 29,7 199,3

Innehav utan bestämmande inflytande -1,1 0,6 6,2

Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare har uppkommit från

– Kvarvarande verksamheter 2,3 -0,4 15,7

– Avvecklade verksamheter 4,3 30,8 189,7
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

31 Mar 31 Mar 31 Dec
(Mkr) Not 2016 2015 2015

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 3 290,1 152,0 287,4

Övriga immateriella tillgångar 0,6 - 0,4

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 20,1 14,3 18,6

Finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i aktier och övriga värdepapper 0,0 - 0,0

Övriga finansiella anläggningstillgångar 2,5 23,1 22,5

Summa anläggningstillgångar 313,3 189,4 328,9

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 28,6 10,5 27,9

Kundfordringar 70,9 42,5 75,2

Övriga fordringar 87,3 5,8 89,8

Aktuella skattefordringar 8,4 1,5 8,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17,7 15,2 12,8

Likvida medel 147,6 186,0 89,0

Summa omsättningstillgångar 360,6 261,5 303,0

Tillgångar i avyttringsgrupp 5 171,0 77,8 166,8

Summa tillgångar 844,9 528,7 798,7

Eget kapital

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 0,6 0,6 0,6

Övrigt tillskjutet kapital 240,4 173,5 172,5

Reserver 0,3 - 0,3

Balanserad vinst inklusive periodens resultat 301,6 138,7 297,5

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 542,9 312,8 470,9

Innehav utan bestämmande inflytande 22,1 19,4 25,9

Summa eget kapital 565,1 332,2 496,8

Skulder

Räntebärande långfristiga skulder 129,6 78,9 135,7

Icke räntebärande långfristiga skulder 13,4 38,8 37,4

Räntebärande kortfristiga skulder 37,2 – 38,1

Icke räntebärande kortfristiga skulder 99,6 78,8 90,7
Summa skulder 279,8 196,5 301,9

Summa eget kapital och skulder 844,9 528,7 798,7



9
Sdiptech AB (publ) | Kvartalsrapport Januari -Mars 2016 | Org.nr 556672-4893

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

(Mkr)
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserad 

vinst Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa 

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2015 0,5 5,4 - 112,5 118,5 18,8 137,3

Periodens totalresultat - - - 29,7 29,7 0,6 30,3

Summa totalresultat - - - 29,7 29,7 0,6 30,3

Lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget - - - -3,5 -3,5 - -3,5

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

Nyemissionskostnader - -7,0 - - -7,0 - -7,0

Utgående balans per 31 mars 2015 0,6 173,5 - 138,7 312,8 19,4 332,2

Periodens totalresultat - - - 169,3 169,3 5,6 174,9

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

Summa totalresultat - - 0,3 169,3 169,6 5,6 175,2

Förändring av innehav utan bestämmande inflytande - - - - - 0,9 0,9

Lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget - - - -10,5 -10,5 - -10,5

Nyemissions kostnader - -0,9 - - -0,9 - -0,9

Utgående balans per 31 december 2015 0,6 172,5 0,3 297,5 470,9 25,9 496,8

Periodens totalresultat - - - 7,6 7,6 -1,1 6,5

Övrigt totalresultat för perioden – - 0,0 – 0,0 – 0,0

Summa totalresultat - - - 7,6 7,6 -1,1 6,5

Lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget - - - -3,5 -3,5 -2,7 -6,2

Nyemission 0,0 70,0 - - 70,0 - 70,0

Nyemissionskostnader - -2,1 - - -2,1 - -2,1

Utgående balans per 31 mars 2016 0,6 240,4 0,3 301,6 542,9 22,1 565,1
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Jan - Mar Jan - Mar Jan - Dec
(Mkr) Not 2016 2015 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 6,1 3,4 20,5

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1,0 0,6 3,6

Betalda skatter -8,2 -0,9 -10,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -1,1 3,1 14,1

Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 18,0 2,1 -26,9

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -10,2 -16,0 -18,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Investeringsverksamheten

6,7 -10,9 -31,6

Förvärv av dotterföretag - -30,1 -160,7

Investering aktier och andelar - -21,0 -

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,1 - -0,2

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2,6 - -2,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,7 -51,0 -162,9

Nyemission 67,9 168,1 167,1

Upptagna lån - 49,0 145,0

Amortering av lån -8,8 -3,4 -54,9

Utbetald utdelning -4,5 -3,5 -14,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 54,6 210,2 243,1

Periodens kassaflöde för kvarvarande verksamheter 58,6 148,4 48,6

Periodens kassaflöde för avvecklade verksamheter 0,0 -1,9 0,0

Likvida medel vid årets början 89,0 39,5 39,5

Kursdifferenser i likvida medel 0,1 - 0,9

Likvida medel vid periodens slut 147,6 186,0 89,0
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Jan - Mar Jan - Mar Jan - Dec
(Mkr) Not 2016 2015 2015

Nettoomsättning 0,4 0,5 0,9

Övriga rörelseintäkter 0,8 0,3 1,9

Värdeförändring innehav 4,3 32,6 33,7

Totala intäkter 5,5 33,4 36,5

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1,8 -5,0 -17,9

Personalkostnader -1,4 -1,8 -6,8

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

Rörelseresultat 2,3 26,5 11,7

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 5,9 - 162,4

Finansiella kostnader 0,0 - -2,3

Resultat efter finansiella poster 8,2 26,5 171,9

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

Periodens resultat 8,1 26,5 171,8

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden.
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

31 Mar 31 Mar 31 Dec
(Mkr) 2016 2015 2015

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar 0,4 - 0,2

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,1

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 274,4 138,9 290,1

Fordringar hos koncernföretag 43,0 32,6 17,3

Summa anläggningstillgångar 317,8 171,7 307,7

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 36,5 - 53,0

Kundfordringar 0,2 0,7 0,2

Övriga fordringar 79,2 2,1 83,2

Aktuella skattefordringar 0,3 - 0,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,7 0,3 0,7

Likvida medel 91,4 144,0 13,5
Summa omsättningstillgångar 208,4 147,1 150,8

Summa tillgångar 526,2 318,8 458,5

Eget kapital

Aktiekapital 0,6 0,6 0,6

Överkursfond 240,4 172,5 172,5

Balanserad vinst inklusive periodens resultat 260,2 120,8 255,6

Summa eget kapital 501,2 293,9 428,6

Skulder

Långfristiga skulder - 23,7 24,0

Kortfristiga skulder till koncernbolag 0,0 - 3,2

Kortfristiga skulder 25,0 1,2 2,7
Summa skulder 25,0 24,9 29,9

Summa eget kapital och skulder 526,2 318,8 458,5
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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 årsredo-
visningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR2 Redo-
visning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats 
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 bestämmel-
ser i årsredovisningslagen.

NOTER
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NOT 1  VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV KONCERNENS REDOVISN-
INGSPRINCIPER

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

Uppskattningar av verkligt värde
Uppskattningar av verkligt värde i verksamheter påverkar främst kon-
cernens goodwill, moderbolagets innehav i aktier i dotterbolag samt 
innehavet i Serendipity Ixora AB som redovisas under posten aktier 

och andra andelar i balansräkningen. Resultatutvecklingen i de förvär-
vade 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 Serendip-
ity Ixora kommer att påverkas både positivt och negativt till följd av 
bedömningarna av de underliggande investeringarnas värden.

NOT 2 SEGMENTREDOVISNING

Från och med rapporten för det första kvartalet 2016 har Sdiptech 
uppdaterat segmentredovisningen så att det som tidigare benämndes 
Technical Services nu benämns Kärnverksamhet, och det som tidigare 
benämndes Corporate Services nu benämns supportverksamhet. Bytet 
görs i syfte att förtydliga koncernens inriktning. Det har inte skett 
några förändringar i fördelningen av intäkter och kostnader mellan 
segmenten i samband med namnbytet. 

Kärnverksamheten tillhandahåller kvalificerade tekniska tjänster och 
produkter i olika former. Per den 31 mars 2016 inkluderade segmentet: 
Eurotech Sire System, Stockholms Hiss- & Elteknik, St Eriks Hiss, KM 
Hiss & Portservice, ManKan Hiss AB, Medicvent AB, Centralbyggarna i 
Åkersberga AB, Metus d.o.o. med sina dotterbolag samt Thors
Trading AB. 

Supportverksamheten tillhandahåller support- och konsulttjänster 
med fokus på bolags- och innovationsutveckling. Per den 31 mars 2016 
inkluderade segmentet Juno Ekonomi, Serendipity Communications, 
Forward Technologies samt Sprof med sina dotterbolag S.Legal, Sprof 
Consulting och Bright Labs.

Sdiptechs gemensamma funktioner har uppdraget att stödja koncern-
ledning 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 Management 
2015 rapporterar koncernen även segmentet Avvecklade verksam-
heter, vilket under 2015 inkluderar de resultat som hade uppstått 
inom Venture Management under året, samt det resultat som hade 
uppstått i samband med försäljningen av affärsområdet. Under 2016 
består saldot mot segmentet Avvecklade verksamheter endast av värde- 
förändringen på koncernens innehav av A-aktier i Serendipity Ixoras, 
vilket rapporteras på egen rad i resultaträkningen, efter Periodens  
resultat från kvarvarande verksamheter. Uppställningen i not 2 speglar 
rapporteringen i resultaträkningen, även för historiska perioder.

2016-01-01  -  2016-03-31
Kärn- 

verksamhet
Support-

verksamhet
Avvecklade 

verksamheter

Grupp-
gemensamma 

funktioner/ 
elimineringar Summa

Nettoomsättning 113,0 4,4 – -4,1 113,3

Övriga intäkter 0,6 0,1 – 0,4 1,1

Värdeförändringar aktier – – – – –

113,6 4,5 – -3,7 114,4

Personalkostnader -44,9 -4,8 – -1,4 -51,1

Övriga externa kostnader -57,8 -1,3 – 3,1 -56,0

Avskrivningar -1,0 – – – -1,0

Rörelseresultat 9,9 -1,6 – -2,0 6,2

Finansnetto -2,0 – 4,3 1,9 4,1

Resultat före skatt 7,9 -1,6 4,3 -0,2 10,4
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NOT 2  SEGMENTREDOVISNING - FORTSÄTTNING

2015-01-01  -  2015-03-31
Kärn- 

verksamhet
Support-

verksamhet
Avvecklade 

verksamheter

Grupp-
gemensamma 

funktioner/ 
elimineringar Summa

Nettoomsättning 80,6 4,6 - -0,3 84,9

Övriga intäkter 0,1 0,1 - 0,3 0,5

Värdeförändringar aktier - - 32,6 - 32,6

80,7 4,7 32,6 0,0 118,0

Personalkostnader -22,5 -2,7 -0,3 -1,7 -27,3

Övriga externa kostnader -49,2 -0,7 -1,6 -3,7 -55,1

Avskrivningar -0,6 - - - -0,6

Rörelseresultat 8,4 1,3 30,8 -5,4 35,0

Finansnetto -0,9 - - - -0,9

Resultat före skatt 7,5 1,3 30,8 -5,4 34,1

2015-01-01  -  2015-12-31
Kärnverk-

samhet
Support-

verksamhet
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

NOT 4   VÄRDEFÖRÄNDRING INNEHAV

Efter försäljningen av affärsområdet Venture Management redovisas dess verksamhet under rubriken Resultat från avvecklade verksamheter. I 
resultatet för 2016 ingår värdeförändringar i aktieinnehavet i Serendipity Ixora, medan det för 2015 även inkluderar det resultat som uppstod vid 
försäljningen av verksamheten. För mer detaljerad information om bolagets värderingsprinciper se Årsredovisningen 2015.

NOT 3  GOODWILL

I jämförelse med 31 mars 2015 har goodwill ökat med totalt 138,1 Mkr. Goodwill har ökat med 139,7 Mkr till följd av bolagsförvärven av Medicvent, 
Centralbyggarna i Åkersberga, Thors Trading, Metus och Zagorje Dizala samt minskat med 2,5 Mkr till följd av justering på den preliminära förvärvs- 
analysen avseende förvärvet av Mankan Hiss per januari 2015. Resterande förändring om 0,9 Mkr avser valutaeffekter.
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NOT 5  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 Mars 2016

Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början - - 166,8 166,8
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 4,3 4,3
Vid periodens slut - - 171,0 171,0

Moderbolaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början - - 166,8 166,8
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 4,3 4,3
Vid periodens slut - - 171,0 171,0

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

Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början - - 45,3 45,3
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 32,5 32,5
Vid periodens slut - - 77,8 77,8

Moderbolaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början - - 45,3 45,3
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 32,5 32,5
Vid periodens slut - - 77,8 77,8

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

Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början - - 45,3 45,3
Avyttring andelar - - -79,1 -79,1
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 33,8 33,8
Resultat vid avyttring av den avvecklade verksamheten omvärderat till verkligt 
värde över resultaträkningen*

- - 166,8 166,8

Vid periodens slut - - 166,8 166,8

Moderbolaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början - - 45,3 45,3
Avyttring andelar - - -79,1 -79,1
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 33,8 33,8
Resultat vid avyttring av den avvecklade verksamheten omvärdering till verkligt 
värde över resultaträkningen*

- - 166,8 166,8

Vid periodens slut - - 166,8 166,8

* Avser avyttringen av Venture Management verksamheten
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NOT 6 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Det ägarlån som Serendipity Group AB lämnade till Sdiptech AB i 
början av 2015 som delfinansiering vid förvärvet av Mankan Hiss (via 
dotterbolaget Sdip Cocello AB) uppgick vid periodens utgång till 22,7 
Mkr, samt en uppläggningsavgift om 0,3 Mkr. Lånet löper utan ränta 
och Serendipity Group AB kan inte kräva återbetalning av ägarlånet 
innan förfallodatum. Ursprungligt förfallodatum var den 5 april 2016 
men löptiden uppdaterades i samband med förfallodatum, för att där-
efter sträcka sig till 1 oktober 2016, med samma villkor som tidigare. 

Vid förvärv av aktier i Nextseal (f.d. Kamfas) har Sdiptech även överta-
git skulden till Almi Invest på totalt 1 Mkr.

Bolaget har avvecklat hela sin Venture Management verksamhet till
ett närstående bolag Serendipity Ixora - se Not 22 i Årsredovisning 
2015 för mer information. En fordran på Serendipity Ixora som här-
rör från avyttringen, uppgående till 79,1 Mkr per 31 december 2015, 
finns redovisad som övriga fordringar.

Hela saldot på långfristiga skulder i moderbolaget om 24 Mkr förefaller
mellan 1-2 år.

FINANSIELL KALENDER
Bolagsstämma:  14 juni 2016

Delårsrapport jan-jun 2016:  6 september 2016

Delårsrapport jan-sep 2016:  10 november 2016

Bokslutskommuniké jan-dec 2016:  17 februari 2017

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

Carl Johan Åkesson, CFO  070 -830 70 57
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STOCKHOLM DEN 10 MAJ 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. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen lämnades för offentligtgörande den 10 maj 2016.

Jakob Holm
Verkställande direktör

Ashkan Pouya
Styrelseordförande

Saeid Esmaeilzadeh
Styrelseledamot     

Mikael Lönn
Styrelseledamot
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