
DELÅRSRAPPORT 

APRIL - JUNI 2016

Q2
2016 Nettoomsättning Rörelseresultat

Periodens
resultat

Resultat per
preferensaktie*

Resultat per  
stamaktie**

April till juni 195,2 Mkr (78,5) 25,1 Mkr (3,7) 18,0 Mkr (0,6) 14,32 Kr (2,11) 0,47 Kr (0,11)

Januari till juni 308,4 Mkr (163,4) 31,3 Mkr (8,0) 20,2 Mkr (0,2) 17,89 Kr (4,59) 0,67 Kr (1,40)

ANDRA KVARTALET – STARK TILLVÄXT OCH TRE NYA 
NISCHER
• Koncernens nettoomsättning ökade 149% till 195,2 Mkr (78,5).

• Rörelsemarginalen ökade till 12,8% (4,7%).

• Etablering av tre nya nischer genom förvärv av Castella 
Entreprenad (stomkomplettering), Hydrostandard Mätteknik 
(vattenmätning) och Cliff Models (avancerad produktutveckling).

• Beslut kring slutgiltig renodling av Sdiptechs verksamhet fattades 
av årsstämman i juni 2016, och den resulterande utdelningen 
av innehavet i Serendipity Ixora till Sdiptechs stamaktieägare 
genomfördes i juli 2016.

• Per 30 juni 2016 uppgick likvida medel i moderbolaget till 48,3 Mkr 
(135,8) och i koncernen till 112,9 Mkr (182,7).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 
• Den 1 juli skedde tillträdet av aktier i Cliff Models.

• Den 7 juli utökade Sdiptechs dotterbolag KM Hiss och Portservice 
sin verksamhet genom förvärv av Hisspartner.

• Efter de senaste förvärven uppgår Sditpechs omsättning på årbasis 
till ca 799 Mkr och rörelseresultatet till ca 103 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)
2016

 apr-jun
2015

apr-jun
2015

jan-dec
Nettoomsättning 195,2 78,5 412,4
Övriga intäkter 1,0 0,5 2,0
Rörelsens kostnader -171,1 -75,3 -380,7
Rörelseresultat 25,1 3,7 33,7
Rörelsemarginal% 12,8% 4,7% 8,2%
Resultat före skatt 23,9 2,7 27,6
Årets resultat, kvarvarande verksamhet 18,0 0,6 15,4

Årets resultat% 9,2% 0,8% 3,7%

(Mkr)
2016

30 jun  
2015 

30 jun  
2015

31 dec 
Anläggningstillgångar 593,0 188,0 328,9
Omsättningstillgångar 343,5 251,7 303,0
Tillgångar i avyttringsgrupp*** 170,5 83,7 166,8
Summa tillgångar 1 107,0 523,4 798,7

Eget kapital 578,8 334,5 496,8
Långfristiga skulder 323,6 111,4 173,1
Kortfristiga skulder 204,6 77,5 128,8
Eget kapital och skulder 1 107,0 523,4 798,7

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.
*** Består till sin helhet av innehavet i Serendipity Ixora, vilket avskiljts via utdelning i juli 2016.
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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, ventilationslös-
ningar, hiss, avbrottsfri strömförsörjning, stomkomplettering, vatten-/
fjärrvärmemätare, och avancerad produktutveckling.

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 
tydliga mervärden för kund vilket skapar långsiktigt starka margi-
naler. 

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



VD KOMMENTAR

Jakob Holm
VD, Sdiptech AB

Bästa aktieägare,
Under årets andra kvartal uppgick koncernens nettoomsättning till 195,2 Mkr 
jämfört med 78,5 Mkr för motsvarande period förra året. Omsättningens viktiga 
run-rate på helårsbasis uppgick till 799 Mkr och motsvarande siffra för rörelse-
resultatet var 103 Mkr.

God och stabil efterfrågan
2016 började som det ofta gör efter nyåret lite trögt, men från slutet av januari 
ökade affärsaktiviteten, med alltfler positiva signaler från kunder och en ökande 
orderingång – en positiv trend som fortsatte under andra kvartalet. När vi 
inkluderar de leveransintensiva månaderna under våren minskar betydelsen av 
variationerna från början av året. Första halvåret kan jag summera med ett gott 
resultat enligt förväntan. Ett fint kvitto på den fundamentalt goda efterfrågan 
som finns inom urbana infrastrukturer och som ger Sdiptech en stabil intjäning 
över tid.

Produktutveckling för långsiktig konkurrenskraft
Under andra kvartalet har koncernen förvärvat två bolag. Med det ena adderar vi 
en världsledande kompetens inom avancerad produktutveckling till koncernen. 
På sikt ger det oss en särskild förmåga att vidareutveckla redan konkurrens-
kraftiga produkter för ytterligare unikhet. Det stärker våra komparativa fördelar 
och därmed vår långsiktiga lönsamhet. 

Styrkebesked i vår affärsmodell
Det andra förvärvet som genomfördes av ett av våra dotterbolag inom hisservice, 
vilket glädjer mig extra mycket då det är ett kvitto på styrkan i vår decentrali-
serade affärsmodell. Varje enskild verksamhet i Sdiptech har en självständig-
het att utveckla och sälja sitt kunderbjudande. Samtidigt uppmuntrar vi varje 
verksamhet att dra nytta av sina systerbolag i koncernen genom samarbeten 
kring kunderbjudanden, försäljning och inköp. I Sdiptech erbjuds en affärsdy-
namik som uppenbart är attraktiv för skickliga entreprenörer. De blir nyfikna på 
hur Sdiptech fungerar och söker sig till oss för att ansluta sig.

Fortsatt tillväxt
Tillväxten i vår marknad för urbana infrastrukturer är god. Vår pipeline av nya in-
tressanta förvärvskandidater växer. Vi har i nuläget tecknat intentionsavtal om 
förvärv av två bolag, där det ena är av likartad storlek som tidigare förvärv och 
det andra mindre. Bägge adderar varsin ny djup nisch inom infrastruktur.

Jag vill som vanligt välkomna alla nya aktieägare till Sdiptech. Jag har en oför-
minskad tilltro på vår strategi riktat mot nischer inom infrastruktur och  
den långsiktiga styrka som urbanisering ger till våra marknadssegment.
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KONCERNEN 

Nettoomsättning
Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten under det 
andra kvartalet uppgick till 195,2 Mkr (78,5). Ökningen är hänförlig till 
de förvärv som genomfördes under det andra halvåret 2015 och det 
första halvåret 2016.  

Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten under det 
första halvåret uppgick till 308,4 Mkr (163,4).

Kostnader
De totala rörelsekostnaderna för den kvarvarande verksamheten
under det andra kvartalet 2016 uppgick till 171,1 Mkr (75,3). På
samma sätt som för nettoomsättningen är ökningen av kostnaderna
ett resultat av de förvärv som genomfördes under det andra halvåret 
2015 och det första halvåret 2016. Direkta kostnader är den största 
individuella kostnadsposten i båda perioderna. 

Resultat
Koncernens rörelseresultat för den kvarvarande verksamheten uppgick
till 25,1 Mkr (3,7) under det andra kvartalet, medan resultatet före skatt
var 23,9 Mkr (2,7) och efter skatt 18,0 Mkr (0,6).

Koncernens rörelseresultat för den kvarvarande verksamheten uppgick
till 31,3 Mkr (8,0) under det första halvåret, medan resultatet före skatt
var 30,0 Mkr (6,1) och resultatet efter skatt 20,2 Mkr (0,2).

Finansiell ställning
Periodens kassaflöde för den kvarvarande verksamheten under första 
halvåret 2016 uppgick till 23,8 Mkr (145,0) för koncernen och koncer-
nens likvida medel vid periodens slut uppgick till 112,9 Mkr (182,7). 
De räntebärande skulderna inklusive tilläggsköpeskillingar och leasing 
uppgick till 370,4 Mkr (72,6). Nettoskulden vid utgången av det första 
halvåret uppgick till 257,5 Mkr (-110,1, dvs kassan översteg räntebä-
rande skulder).

Investeringar 
Sdiptech förvärvade den 1 april 2016 samtliga aktier i Castella Entre-
prenad AB,  en ledande aktör inom stomkomplettering i den expan-
siva Stockholmsregionen. Under 2015 uppgick nettoomsättningen i 
bolaget till cirka 156 Mkr och total likvidpåverkan från förvärvet var 
146,7 Mkr.  

Sdiptech förvärvade den 4 april 2016 samtliga aktier i Hydrostandard 
Mätteknik Nordic AB. Hydrostandard Mätteknik är specialiserat på 
installation och service av vattenmätare och hade en nettoomsätt-
ning för det brutna räkenskapsåret 14/15 om till cirka 56 Mkr. Total 
likvidpåverkan för förvärvet uppgick till 51,5 Mkr.

Personal
Antalet medarbetare uppgick vid periodens utgång till 578. 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 mo-
derbolagets risker och osäkerhetsfaktorer. Koncernen och moderbo-
laget är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella 
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 7.

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 -0,6 Mkr (5,9) för det andra kvartalet. För 
det första halvåret uppgick den till 3,7 Mkr (38,5). Posten utgörs av 
innehavet i Serendipity Ixora.

Efter 2015 års avyttring av affärsområdet Venture Management mins-
kar moderbolagets kostnader och rörelsens totala kostnader för det 
andra kvartalet och uppgår därför till 4,0 Mkr (4,8 Mkr).

Under det andra kvartalet 2016 uppgick moderbolagets nettoresultat
till -2,2 Mkr (1,5) medan nettoresultatet för det första halvåret 
uppgick till 6,0 Mkr (28,0). Nettoresultatet för halvåret inkluderar ett 
finansnetto om 7,5 Mkr (0,0) där 6,2 Mkr utgörs av utdelningar från 
dotterbolag.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
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Finansiell ställning 
Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 48,3 Mkr 
(135,8). Det egna kapitalet uppgick till 495,5 Mkr (291,9).

Ägarstruktur och aktie
Serendipity Group AB ägde per den 30 juni 2016 71,81% av kapital 
och 96,10% av röster i Sdiptech. Antalet aktier i Sdiptech uppgick per 
30 juni 2016 till totalt 23 099 074 aktier, varav 16 000 000 stam-
aktier av serie A, 5 349 074 stamaktier av serie B och 1 750 000 
preferensaktier.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 1 juli tillträdes aktierna i Cliff Models. Bolaget erbjuder
specialistkompetens och nischade lösningar inom avancerad
produktutveckling, från design till serietillverkning. Bolagets kunder
är ledande inom infrastruktur-, farkost- och medicinteknik. Under
räkenskapsåret 2015 uppgick nettoomsättningen till cirka 64 Mkr.

Den 7 juli förvärvades Hisspartner av Sdiptechs dotterbolag KM Hiss 
och Portservice. Hisspartner erbjuder installation och service av his-
sar i Stor-Stockholmsområdet. Under räkenskapsåret 2015 uppgick 
nettoomsättningen till cirka 10 Mkr.

Beslut kring slutgiltig renodling av Sdiptechs verksamhet fattades av 
årsstämman i juni 2016, och den resulterande utdelningen av inne-
havet i Serendipity Ixora till Sdiptechs stamaktieägare genomfördes i 
juli 2016.

KOMMANDE RAPPORTDATUM
Delårsrapport för jan-sep 2016:  10 november 2016
Bokslutskommuniké 2016:  17 februari 2017

Övrig information 
Sdiptech AB (publ) årsstämma hölls den 15 juni 2016 och 
protokoll från stämman finns att läsa på bolagets hemsida, 
www.sdiptech.com
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

2016 2015 2016 2015 2015
(Mkr) Not apr - jun apr - jun jan - jun jan - jun jan - dec
Nettoomsättning 195,2 78,5 308,4 163,4 412,4
Övriga rörelseintäkter 1,0 0,5 2,1 0,9 2,0
Totala intäkter 196,2 79,0 310,6 164,3 414,4

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader -81,8 -33,8 -123,9 -76,8 -178,9

Övriga externa kostnader -18,6 -10,9 -32,5 -21,3 -47,2

Personalkostnader -68,6 -30,1 -119,8 -57,1 -151,9

Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 
och immateriella anläggningstillgångar -2,0 -0,5 -3,1 -1,1 -2,7
Rörelseresultat 25,1 3,7 31,3 8,0 33,7

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 1,1 - 2,1 - 0,3
Finansiella kostnader -2,2 -1,0 -3,4 -1,9 -6,4
Resultat efter finansiella poster 23,9 2,7 30,0 6,1 27,6
Skatt på periodens resultat -6,0 -2,1 -9,8 -5,9 -12,2
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 18,0 0,6 20,2 0,2 15,4

Avvecklade verksamheter:
Periodens resultat från avvecklade verksamheter 4 -0,6 6,0 3,7 36,7 189,7
Periodens resultat 17,4 6,6 23,9 36,9 205,2

Resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 13,5 5,7 21,1 35,4 199,0

Innehav utan bestämmande inflytande 3,9 0,9 2,8 1,5 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) 0,50 -0,19 0,49 -0,41 -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) 0,47 0,11 0,67 1,40 9,12

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

Genomsnittligt antal stamaktier (Miljontal) 21,3 20,3 21,1 20,3 20,3
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT    

2016 2015 2016 2015 2015
(Mkr) Not apr - jun apr - jun jan - jun jan - jun jan - dec
Periodens resultat 17,4 6,6 23,9 36,9 205,2
Övrigt totalresultat för perioden

Komponenter som kommer att omklassificeras till periodens 
resultat
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser 0,1 - 0,1 - 0,3
Summa komponenter som kommer att omklassificeras till 
periodens resultat 0,1 - 0,1 - 0,3
Totalresultat för perioden 17,5 6,6 24,1 36,9 205,5

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 13,6 5,7 21,3 35,4 199,3

Innehav utan bestämmande inflytande 3,9 0,9 2,8 1,5 6,2

Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 
har uppkommit från

– Kvarvarande verksamheter 18,1 0,6 20,4 0,2 15,7

– Avvecklade verksamheter -0,6 6,0 3,7 36,7 189,7
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

2016 2015 2015
(Mkr) Not 30 jun 30 jun 31 dec
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 3 555,2 152,0 287,4

Övriga immateriella tillgångar 0,5 - 0,4

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 34,7 13,5 18,6

Finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i aktier och övriga värdepapper 0,0 - 0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2,6 22,5 22,5
Summa anläggningstillgångar 593,0 188,0 328,9

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 28,7 10,6 27,9

Kundfordringar 108,3 33,8 75,2

Övriga fordringar 64,2 6,2 89,8

Aktuella skattefordringar 10,4 4,1 8,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19,0 14,3 12,8
Likvida medel 112,9 182,7 89,0
Summa omsättningstillgångar 343,5 251,7 303,0
Tillgångar i avyttringsgrupp 5 170,5 83,7 166,8
Summa tillgångar 1 107,0 523,4 798,7

Eget kapital

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 0,6 0,6 0,6

Övrigt tillskjutet kapital 240,4 172,7 172,5

Reserver 0,4 - 0,3
Balanserad vinst inklusive periodens resultat 311,8 140,9 297,5
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 553,2 314,2 470,9
Innehav utan bestämmande inflytande 25,6 20,3 25,9
Summa eget kapital 578,8 334,5 496,8

Skulder

Räntebärande långfristiga skulder 310,1 72,6 135,7

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

Räntebärande kortfristiga skulder 60,3 - 38,1
Icke räntebärande kortfristiga skulder 144,3 77,5 90,7
Summa skulder 528,2 188,9 301,9
Summa eget kapital och skulder 1 107,0 523,4 798,7
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN
Eget kapital hänförligt till moderbolagets 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 - - - 35,4 35,4 1,5 36,9

Summa totalresultat - - - 35,4 35,4 1,5 36,9

Lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget - - - -7,0 -7,0 - -7,0

Nyemission 0,1 175,0 - - 175,1 - 175,1

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

Utgående balans per 30 juni 2015 0,6 172,7 - 140,9 314,2 20,3 334,5

Periodens totalresultat - - - 163,6 163,6 4,7 168,3

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

Summa totalresultat - - 0,3 163,6 163,9 4,7 168,6

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

Lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget - - - -7,0 -7,0 - -7,0

Nyemissionskostnader - -0,2 - - -0,2 - -0,2

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

Periodens totalresultat - - - 21,1 21,1 2,8 23,9

Övrigt totalresultat för perioden - - 0,1 - 0,1 - 0,1

Summa totalresultat - - 0,1 21,1 21,3 2,8 24,1

Förändring av innehav utan bestämmande inflytande - - - 0,2 0,2 -0,2 0,0

Lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget - - - -7,0 -7,0 -3,0 -10,0

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

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

Utgående balans per 30 Jun 2016 0,6 240,4 0,4 311,8 553,2 25,6 578,8
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

2016 2015 2015
(Mkr) Not 30 jun 30 jun 31 dec
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 30,0 6,1 20,5

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3,1 -10,7 3,6

Betalda skatter -12,3 -0,9 -10,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 20,8 -5,5 14,1

Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 19,8 0,8 -26,9

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 7,0 2,1 -18,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten 47,6 -2,6 -31,6

Förvärv av dotterföretag -199,0 -32,3 -160,7

Avyttring av dotterföretag -1,0 - -

Försäljning andelar i koncernföretag - 0,1 -

Investering aktier och andelar - -21,0 -

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

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,4 - -2,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -201,6 -53,2 -162,9

Nyemission 67,9 167,8 167,1

Upptagna lån 143,3 49,0 145,0

Amortering av lån -25,2 -9,0 -54,9

Utbetald utdelning -8,2 -7,0 -14,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 177,8 200,8 243,1

Periodens kassaflöde för kvarvarande verksamheter 23,8 145,0 48,6

Periodens kassaflöde för avvecklade verksamheter 0,0 -1,8 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 112,9 182,7 89,0
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015 2015
(Mkr) Not apr - jun apr - jun jan - jun jan - jun jan - dec
Nettoomsättning 0,0 - 0,4 0,5 0,9

Övriga rörelseintäkter 0,7 0,4 1,6 0,7 1,9
Värdeförändring innehav -0,6 5,9 3,7 38,5 33,7
Totala intäkter 0,2 6,3 5,7 39,7 36,5

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -2,4 -3,3 -4,2 -8,3 -17,9

Personalkostnader -1,6 -1,5 -3,0 -3,3 -6,8
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,0 - 0,0 -0,1 -0,1
Rörelseresultat -3,8 1,5 -1,5 28,0 11,7

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 1,7 - 7,6 - 162,4
Finansiella kostnader -0,1 - -0,1 - -2,3
Resultat efter finansiella poster -2,2 1,5 6,0 28,0 171,9
Skatt på periodens resultat 0,0 - 0,0 - -0,1
Periodens resultat -2,2 1,5 6,0 28,0 171,8

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden.
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

2016 2015 2015
(Mkr) 30 jun 30 jun 31 dec
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar 0,3 - 0,2

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,1

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 342,8 146,4 290,1
Fordringar hos koncernföretag 55,3 32,6 17,3
Summa anläggningstillgångar 398,5 179,2 307,7

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 33,2 - 53,0

Kundfordringar 0,1 0,2 0,2

Övriga fordringar 39,7 1,8 83,2

Aktuella skattefordringar 0,4 - 0,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,7 0,7 0,7
Likvida medel 48,3 135,8 13,5
Summa omsättningstillgångar 122,3 138,5 150,8
Summa tillgångar 520,9 317,7 458,5

Eget kapital

Aktiekapital 0,6 0,6 0,6

Överkursfond 240,4 90,8 172,5
Balanserad vinst inklusive periodens resultat 254,5 200,5 255,6
Summa eget kapital 495,5 291,9 428,6

Skulder

Långfristiga skulder - 23,7 24,0

Kortfristiga skulder till koncernbolag 0,5 - 3,2
Kortfristiga skulder 24,9 2,1 2,7
Summa skulder 25,4 25,8 29,9
Summa eget kapital och skulder 520,9 317,7 458,5
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REDOVISNINGSPRINCIPER I ENLIGHET MED IFRS
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Fi-
nancial 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 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.

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 för-
värvade 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 Serendi-
pity Ixora kommer att påverkas både positivt och negativt till följd av 
bedömningarna av de underliggande investeringarnas värden.

NOT 2 SEGMENTREDOVISNING

Kärnverksamheten tillhandahåller kvalificerade tekniska tjänster
och produkter i olika former. De nuvarande produktgrupperna inom 
infrastruktur är: elautomatik, ventilationslösningar, hiss, avbrottsfri
strömförsörjning, stomkomplettering, vatten-/fjärrvärmemätare, och
avancerad produktutveckling.

Supportverksamheten tillhandahåller support- och konsulttjänster
med fokus på bolags- och innovationsutveckling.

Som ett resultat av försäljningen av affärsområdet Venture Manage-
ment 2015 rapporterar koncernen även segmentet avvecklade
verksamheter, vilket under 2015 inkluderar de resultat som har upp-
stått inom Venture Management under året, samt det resultat som
uppstått i samband med försäljningen av affärsområdet. Under 2016
består saldot mot segmentet avvecklade verksamheter endast av 
värdeförändringen på innehavet av A-aktier i Serendipity Ixora som 
erhölls som vederlag vid försäljningen.

2016-01-01  -  2016-06-30
Kärn- 

verksamhet
Support-

verksamhet
Avvecklade 

verksamheter

Grupp-
gemensamma 

funktioner/ 
elimineringar Summa

Nettoomsättning 307,0 19,6 - -18,2 308,4

Övriga intäkter 1,6 0,3 - 0,3 2,1
Värdeförändringar aktier - - - - -

308,6 19,9 - -17,9 310,6

Personalkostnader -106,9 -9,9 - -3,0 -119,8

Övriga externa kostnader -160,9 -3,5 - 7,9 -156,5
Avskrivningar -3,0 0,0 - -0,1 -3,1
Rörelseresultat 37,8 6,5 - -13,0 31,3
Finansnetto -4,3 0,1 3,7 3,0 2,4
Resultat före skatt 33,4 6,6 3,7 -10,0 33,7
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NOT 2  SEGMENTREDOVISNING - FORTSÄTTNING

2015-01-01  -  2015-06-30
Kärn- 

verksamhet
Support-

verksamhet
Avvecklade 

verksamheter

Grupp-
gemensamma 

funktioner/ 
elimineringar Summa

Nettoomsättning 155,4 9,1 - -1,1 163,4

Övriga intäkter - 0,2 - 0,7 0,9
Värdeförändringar aktier - - 38,5 - 38,5

155,4 9,3 38,5 -0,4 202,8

Personalkostnader -47,7 -6,1 -0,5 -3,3 -57,6

Övriga externa kostnader -89,8 -1,5 -1,3 -6,8 -99,4
Avskrivningar -1,1 - - - -1,1
Rörelseresultat 16,8 1,7 36,7 -10,5 44,7
Finansnetto -1,9 - - - -1,9
Resultat före skatt 14,9 1,7 36,7 -10,5 42,8

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 ingår dels värdeförändringar i aktieinnehavet i Ixora, 
samt det resultat som uppstod vid försäljningen av verksamheten. 
För mer detaljerad information om bolagets värderingsprinciper se 
Årsredovisningen 2015.

NOT 3  GOODWILL
I jämförelse med 30 juni 2015 har goodwill ökat med totalt 403,2 Mkr. 
Goodwill har ökat med 404,0 Mkr till följd av bolagsförvärven av 
Medicvent, Centralbyggarna i Åkersberga, Thors Trading, Metus, 
Zagorje Dizala, Uptrail Consulting, Castella Entreprenad AB och 
Hydrostandard Mätteknik Nordic AB samt minskat med 2,5 Mkr 
till följd av justering på den preliminära förvärvsanalysen avseende 
förvärvet av Mankan Hiss per januari 2015. Resterande förändring 
om 1,7 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 30 Jun 2016

Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början - - 166,8 166,8
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 3,7 3,7
Vid periodens slut - - 170,5 170,5

Moderbolaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början - - 166,8 166,8
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 3,7 3,7
Vid periodens slut - - 170,5 170,5

Följande tabell visar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 30 Jun 2015

Koncernen Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början - - 45,3 45,3
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 38,4 38,4
Vid periodens slut - - 83,7 83,7

Moderbolaget Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
Ingående balans vid årets början - - 45,3 45,3
Värdering till verkligt värde över resultaträkningen - - 38,4 38,4
Vid periodens slut - - 83,7 83,7

Följande tabell visar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per den 31 Dec 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 RÖRELSEFÖRVÄRV

Förvärvsanalyser 2016

Förvärvade tillgångar
Castella  

Entreprenad
Hydrostandard 

Mätteknik Nordic
Anläggningstillgångar 0,7 4,9
Omsättningstillgångar 17,8 15,6
Långfrsitiga skulder - -2,3
Kortfristiga skulder -17,7 -8,5
Uppskjuten skattskuld - -
Netto identifierbara tillgångar och skulder 0,8 9,7
Koncerngoodwill 206,9 56,7
Överförd ersättning 207,8 66,4

Överförd ersättning
Likvida medel 147,3 54,4
Villkorad köpeskilling 60,4 12,0
Totalt överförd ersättning 207,8 66,4

Likvidpåverkan på koncernen
Förvärvade likvida medel 0,6 2,9
Överförd ersättning -147,3 -54,4
Total likvidpåverkan -146,7 -51,5

Sdiptech förvärvade den 1 april 2016 samtliga aktier i Castella  
Entreprenad AB. Bolaget utvidgade Sdiptechkoncernens 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 nettoom-
sättningen till cirka 156 Mkr.

Sdiptech förvärvade samtliga aktier i Hydrostandard Mätteknik
Nordic AB den 4 april 2016. Bolaget utökade 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.

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). 26 Mkr av 
lånet har återbetalades till Serendipity Group AB den 9 februari 2015 
och utestående belopp är därmed 22,7 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 övertagit 
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 härrör från 
avyttringen, uppgående till 39,1 Mkr per 30 juni 2016, finns redovisad 
som övriga fordringar.
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STOCKHOLM DEN 30 AUGUSTI 2016

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna delårsrapport 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 30 augusti 2016.

Jakob Holm
Verkställande direktör

Ashkan Pouya
Styrelseordförande

Saeid Esmaeilzadeh
Styrelseledamot     

Mikael Lönn
Styrelseledamot
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