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"Urbana expansionsområden 
erbjuder långsiktigt hållbara 
segment och uthållig tillväxt."
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BOLAGET I KORTHET

Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana 
infrastrukturer. Koncernen erbjuder tjänster och produkter inom 
djupa nischer för att renovera, underhålla och bygga ut storstäder 
och dess infrastruktur. Urbaniseringen skapar ett oavbrutet behov 
av utbyggnad och underhåll av väl fungerande samhällsfunktioner 
och infrastruktur i storstadsregioner.

Verksamheten bedrivs i en decentraliserad modell där varje enskild 
verksamhet är aktiv inom en djup nisch och har självständighet att 
utveckla sitt kunderbjudande.

Sdiptech har en uttalad tillväxtstrategi genom förvärv i kombination 
med den organiska tillväxten och synergieffekter.

Bolaget uppvisade en god tillväxt under 2016 och redovisade totala 
intäkter om 775 Mkr (412) för helåret. Vid årsskiftet uppgick antalet 
anställda inom moderbolaget och dotterbolagen till 680 personer.

Bolaget hade per årsskiftet 2016 en omsättning på helårsbasis 
som uppgick till 944 Mkr när man även inkluderar hela den senaste 
årsomsättningen för de bolag som varit i koncernens ägo i mindre än 
12 månader.

VÄXANDE URBANA STORSTÄDER
Sdiptech har sitt säte i Stockholm vilket är bolagets huvudmarknad 
och utgör uppskattningsvis 70 % av Sdiptechs intäkter. Våra 
verksamheter med bas i Zagreb levererar tjänster på framför allt 
europeisk basis och försörjer även våra Stockholmsbaserade bolag 
med sitt erbjudande. Sdiptech har ingått avtal om förvärv av ytterligare 
två bolag med säte i Wien, en marknad som visar likartade trender som 
Stockholm vad gäller urbanisering och tillväxt. Sdiptech förväntar sig 
ha slutfört förvärvet före utgången av det andra kvartalet.

 

 

87%
Tillväxt nettoomsättning %

7
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Run-rate är beräknat som 
omsättningen under det 
senaste hela räkenskaps-
året för respektive bolag, 
oavsett vid vilken tidpunkt 
verksamheten förvärvades 
av Sdiptech.
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BOLAGET I KORTHET

AFFÄRSIDÉ
Sdiptechs affärside är att erbjuda djupt nischade produkter och 
tjänster med inriktning mot urbana infrastrukturer. Marknaderna ska 
vara mogna och drivas av uthålliga underliggande tillväxttrender. 

Sdiptech har en uttalad tillväxtstrategi genom (i) förvärv av nischade 
bolag med god dokumenterad lönsamhet, samt (ii) en operativ 
styrmodell av förvärvade bolag baserad på decentralisering och 
icke-invasiva synergier.

Sdiptechs verksamhetsgrenar ska nå upp till höga kvalitetskrav i 
form av affärsidé, vara välpositionerade på sin marknad samt inneha 
en god dokumenterad historisk lönsamhet.

MÅL
Sdiptechs övergripande mål är att skapa uthållig värdetillväxt över 
lång tid, samt att inom fem år bli en ledande europeisk koncern 
inom urban infrastruktur.

De strategiska prioriteringarna är (i) en fortsatt hög takt i 
utvärdering av nya marknader och tillväxt genom förvärv av 
nya verksamhetsgrenar, (ii) organisk vinsttillväxt i existerande 
verksamhet, och (iii) ett effektivt utnyttjande av finansiella 
resurser för att säkerställa största möjliga tillväxt.

FINANSIELLA MÅL
Resultatmål
Bolagets mål är att, före utgången av 2021, uppnå ett EBITA-
resultat om 600–800 Mkr.*

Organisk resultattillväxt
Bolagets mål är att den genomsnittliga årliga organiska EBITA-
tillväxten ska vara 5–10 procent. 

Förvärvad resultattillväxt
Bolagets mål är att upprätthålla en årliga genomsnittlig 
förvärvstakt i linje med 2016.

Kapitalstruktur
Bolagets långsiktiga mål är att nettoskulden i relation till justerad 
EBITDA rullande tolv månader inte ska överstiga 2,5 gånger

Avkastning på sysselsatt kapital
Bolagets långsiktiga mål är att avkastningen på sysselsatt kapital 
ska överstiga 15 procent.

Utdelningar
Bolagets mål är att utöver en årlig preferensaktieutdelning om 8.00 
kr per aktie återinvestera det återstående fria kassaflödet tillbaka 
in i verksamheten.

*Det motsvarar 40-50% årlig tillväxt från utgången av 2016 till 
utgången av 2021.
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NYCKELTAL OCH FINANSIELL INFORMATION  
I SAMMANDRAG

*Nettoresultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier och minoritet.
**Rörelseresultat hänförligt till moderbolaget dividerat med antal preferensaktier.

Finansiell information i sammandrag (Mkr) 2016 2015 2014
Nettoomsättning 775,5 412,4 135,5
Totala intäkter 788,9 414,4 142,4
EBITA 110,9 33,7 18,4
Räntebärande skulder 637,6 208,2 78,9
Eget kapital inkl minoritet 460,7 496,8 137,3
Totala tillgångar 1 269,3 798,7 271,0

Nyckeltal 2016 2015 2014
Nettoomsättning tillväxt % 88% 204% 661%
EBITA tillväxt % 229% 83% 338%
EBITA % 14% 8% 14%
Räntebärande skulder / Totala tillgångar % 50% 26% 29%
Soliditet % 36% 62% 51%

Vinst per aktie 2016 2015 2014
Vinst per stamaktie (kr)* 2,82 9,12 1,50
Vinst per preferensaktie (kr)** 63,32 19,24 -
Antal stamaktier 21 349 074 20 272 150 20 272 150
Antal preferensaktier 1 750 000 1 750 000 –

ANTAL ANSTÄLLDA
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PREFERENSAKTIEN

Preferenslikviditeten tillförde tillväxtkapital för Sdiptechs fortsatta 
expansion. Utöver preferensaktien är Sdiptechs verksamhet finansi-
erad genom eget kapital i form av stamaktier, räntebärande krediter 
upptagna i samband med respektive bolagsförvärv samt via åter-
investeringar från säljarna av de av Sdiptech förvärvade bolagen.

Per 31 december 2016 bestod Sdiptechs aktiekapital av 15 500 000 
stamaktier av serie A, 5 849 074 stamaktier av serie B, och 1 750 000 
preferensaktier. Bolagets största ägare är Serendipity Group AB, vars 
innehav per 31 december 2016 utgjorde 67% av kapitalet och 95% av 
rösterna.

PREFERENSAKTIEUTVECKLING
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Villkor i sammandrag

Emitterat belopp 175 Mkr

Första handelsdag 4 mars 2015

Emissionskurs 100 kronor

Utdelning 8,00 kronor per år, fördelat på kvartalsvisa betalningar

Inlösenpris 120 kronor under 0-24 månader efter utställandet, 110 kronor under månad 25-48, 
och 105 kronor därefter 

Sdiptech preferensaktiekurs

SIX Preferensaktieindex*

Total handelsvolym
51 261 476 kr

Lägsta notering 2016
81 kr – (9/2)

Slutkurs sista handelsdag 2016
98 kr

Högsta notering 2016
99 kr – (4/10)

Sdiptech AB (publ.) preferensaktie är sedan mars 2015 
noterad på Nasdaq Stockholm under segmentet First 
North Premier och handlas under kortnamn SDIP PREF 
med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified 
Adviser på Nasdaq First North Premier är Erik Penser 
Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets 
hemsida: www.sdiptech.se 

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske 
kvartalsvis i kronor. Avstämningsdagar för vinstutdelning 
fram till och med publicering av 2016 års årsredovisning 
var 2016: den 15 juni, den 15 september samt den 15 
december. Avstämningsdag under 2017 var den 15 mars. 
Under det kommande året kommer avstämningsdagar 
att vara: den 15 juni, den 15 september samt den 15 
december.

*För jämförbarhet har SIX Preferensaktieindex normerats till startvärdet för 
Sdiptechs preferensaktiekurs, det vill säga 100 kr. Det verkliga värdet per 
den 4 mars, 2015, för SIX Preferensaktieindex var 223,56.



8 Sdiptech AB (publ) | Årsredovisning 2016

VD HAR ORDET

BÄSTA AKTIEÄGARE,
2016 var ett händelserikt år för Sdiptech. Våra aktiviteter har 
inriktats mot att expandera vår verksamhet och inriktning mot 
urbana infrastrukturer samt att förbereda bolaget för anskaffning 
av nytt tillväxtkapital. Storstäder och urbana infrastrukturer är 
vår huvudmarknad och urbaniseringen den globala megatrend 
som ger oss en hållbar underliggande tillväxt under överskådlig 
framtid.

EBITA-tillväxt om 229%
Av året som gått är jag särskilt stolt över vår fantastiska tillväxt. 
Under 2016 växte vi bolagets nettoomsättning med 88 procent 
till 775,5 Mkr och rörelsevinsten EBITA växte med 229 procent 
till 110,9 Mkr. Vår marknadsfokus urbana infrastrukturer ger en 
bra stadga till vinsterna men den expansiva delen av utvecklingen 
kommer självklart från de genomförda förvärven under året.

Nya lönsamma nischer under 2016
Vår förvärvsmetodik har finslipats under ett par år och etablerats 
på en bra nivå under 2016 som jag anser även är hållbar för 
kommande år. Inriktningen är att identifiera nya lönsamma nischer 
och förvärva välskötta bolag inom dessa. Förvärv av sex nischade 
bolag slutfördes under 2016, samtliga med rörelsemarginaler 
högre än 20% och några över 40%:

• Kalibrering och renovering av vattenmätare 
• Stomkomplettering 
• Prototyp och modellutveckling 
• Elkvalitetsmätning 
• Vibrationsmonitorering 
• Hissmodernisering 

Vi genomförde även ett mindre förvärv inom kyla där vi såg 
en ytterst god möjlighet till lönsamhetsförstärkning genom att 
introducera nya kundsegment till bolaget. Jag kan konstatera att 
redan efter ett halvår har vi lyckats dubblera vinsten genom att 
skapa nya mer lönsamma affärer genom synergier med andra 
nischer i koncernen.

Nytt tillväxtmål år 2021, 40-45% årlig EBITA-tillväxt i snitt
För att bättre avspegla Sdiptechs förhöjda tillväxttakt reviderade 
styrelsen de finansiella målen. Nytt tillväxtmål är att växa EBITA 
till 600-800 Mkr till år 2021. Det nya målet motsvarar en årlig 
tillväxt om cirka 40-45% fram till och med 2021 att jämföras med 
det tidigare lägre målet om 20% årlig tillväxt. För oss är målet 
självklart inspirerande men däremot inte särskilt dramatiskt. 
Målet är helt baserat på det vi redan presterat, d.v.s. att under 
femårsperioden i genomsnitt behålla 2016 års förvärvstakt samt 
att upprätthålla en organisk tillväxt om 5-10%.

Renodling av verksamhet för fortsatt kapitalanskaffning
Inriktningen mot urbana infrastrukturer bidrar till en fantastisk 
tillväxtresa för Sdiptech och styrelsen ser ytterst goda möjligheter 
att fortsätta tillväxten under många år. Tillväxten förutsätter nytt 
kapital och i dialoger med viktiga investerare i Sverige förstod 
styrelsen att en större kapitalanskaffning inte skulle vara möjlig så 
länge som Sdiptech bestod av två vitt skilda verksamhetsgrenar; 
dels en verksamhet inom urban infrastruktur och dels en venture-
verksamhet. Därför fattade årsstämman i juni 2016 beslutet kring 
en slutlig renodling av verksamheten varvid innehavet i Serendipity 
Ixora delades ut till Sdiptechs stamaktieägare. Alternativet att sälja 
innehavet utvärderades men mottagare av en onoterad venture-
verksamhet fanns dessvärre inte i tillräcklig utsträckning för att 
motivera en försäljning.

Förberedelse för 500 Mkr i nytt tillväxtkapital
Tack vare renodlingen kunde vi under 2016 inleda arbetet 
med att förbereda bolaget för en större kapitalanskaffning om 
500 Mkr under 2017 baserat på en nyemission av stamaktier. 
Därmed kan vi skapa möjligheter att behålla vår höga tillväxttakt. 
Balansräkningen blir bättre än någonsin sedan noteringen av 
preferensaktien i 2015.

Ny styrelse
Under 2016 kompletterades styrelsen med rätt kompetens för 
Sdiptechs framtida utveckling. Med Johnny Alvarssons bakgrund 
som koncernchef i Indutrade tillfördes Sdiptech en ytterst 
relevant källa av erfarenhet och kompetens. Indutrade har under 
Johnnys ledning genomgått en tillväxtresa som har stora likheter 
med Sdiptechs. Med Katarina Lundblad Pinnekamp knyter vi till 
oss ett tekniskt kunnande i styrelsen som blir allt viktigare när 
koncernen etablerar nya industriella samarbeten. Jan Samuelson 
som idag är ordförande i noterade Resurs Holding AB och har en 
gedigen erfarenhet av förvärv valdes in i styrelsen under 2017. I 

"Förvärv av sex nischade bolag 
slutfördes under 2016, samtliga 
med rörelsemarginaler högre än 
20% och några över 40%"
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Jakob Holm
VD, Sdiptech AB

tillägg knöt vi Staffan Bohman till oss som rådgivare som bidrar 
med stort nätverk och en erfarenhetsbredd kring industriellt 
bolagsbyggande.

Jag känner stolthet över det vi åstadkommit, men även en stark 
energi och iver att fortsätta på den inslagna banan mot 2021 och 
målet om 600-800 Mkr i EBITA-resultat. Sdiptech har fantastiska 
medarbetare som varje dag jobbar med att utveckla den urbana 
infrastruktur som omger så många av oss. Stora värden skapas 
för kunder och för vårt gemensamma samhälle. Till sist, tack 
till alla aktieägare - jag ser fram emot ännu ett år av tillväxt 
tillsammans med er!

"Jag känner stolthet över det vi åstadkommit, men även en 
stark energi och iver att fortsätta på den inslagna banan 
mot 2021 och målet om 600-800 Mkr i EBITA-resultat."
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STRATEGI
SKAPA STARK TILLVÄXT MOT EN BALANSERAD RISK

Marknadsutveckling

Uppstart Tillväxt Mättnad Mognad
Tid

Fokus för Sdiptech
•Specialisering
•Unik
•Decentralisering

Fokus för stora bolag
•Skalfördelar
•Standardisering
•Centralisering

Nisch storlek

Tillväxt baseras på:
1. en genomarbetad förvärvsprocess som kontinuerligt ska 

leverera en hög förvärvsdriven tillväxt, och

2. en marknad med urbanisering som underliggande trend, 
vilken ska underbygga en god organisk tillväxt

Balanserad risk baseras på:
1. en verksamhet bestående av fristående, välskötta och 

rörelsedrivande dotterbolag ger diversifiering,

2. förvärvskrediter placeras i en s.k. ”ring fencing”-struktur och 
nedsidesskydd finns inbyggda i alla transaktionsstrukturer 
vilket ger finansiell robusthet, samt

3. en skalbar och beprövad operativ modell baserad på decen-

tralisering ger operationell stabilitet.

SDIPTECHS STRATEGI VILAR PÅ FYRA 
STÖTTEPELARE
Nischer i urban infrastruktur
Sdiptechs marknadsfokus är infrastrukturer i snabbväxande 
storstäder. Urbaniseringen utgör en underliggande och uthållig 
trend som medför ett konstant och växande behov av att 
bygga ut och renovera samhällskritisk infrastruktur i växande 
storstäder. 

Urban infrastruktur som marknad är mogen och har existerat 
länge den ger där med god förutsägbarhet och stabilitet till 
skillnad från yngre marknader som kan präglas av disruptiva 
händelser och högre risk. Djupa och starka nischer präglas av 
att vara alltför komplexa och alltför små för att vara intressanta 
för andra. Detta ger höga inträdesbarriärer och en uthålligt god 
lönsamhet. 

Förvärvsstrategi
Tillväxt genom förvärv är en central del i Sdiptechs strategi. 
Förvärv sker primärt genom en uppsökande verksamhet där 
målbolag som identifieras och kontaktas av Sdiptechs interna 
förvärvsorganisation. Genom en förvärvsorganisation i egen regi 
kan Sdiptech kontrollera inflödet av bolag och förbli oberoende 
av externa parter samtidigt som verksamheten ständigt kan 
agera uppsökande för att få till exklusiva dialoger med ägare av 
bolag som är av intresse för Sdiptech.

Utöver att potentiella målbolag ska vara verksamma på marknaden 
för urbana infrastrukturer är de viktigaste förvärvskriterierna för 
Sdiptech följande:

• entreprenörsledda bolag med dokumenterat god lönsamhet 
och stabila kassaflöden,

• verksamma inom djupa nischer med höga 
inträdesbarriärer,

• intäktsmodeller som har förutsägbarhet med en hög andel 
återkommande intäkter,

• lågt beroende av enstaka kunder och leverantörer,
• rörelsemarginal högre än 15 procent, och
• nettovinst högre än 10 Mkr.

 Ovanstående kriterier är vägledande, men en samlad bedömning 
görs av varje potentiellt målbolag. 

Operativ modell
Sdiptechs modell för att styra och utveckla verksamheten är 
baserad på decentralisering. Styrkan i Sdiptechs erbjudande 
till marknaden ligger i summan av den enskilda särprägel som 
varje affärsdrivande dotterbolag har. Strategin för respektive 
rörelsedrivande dotterbolag är därför individuell där affärsbeslut 
fattas på dotterföretagsnivå nära kunderna och den interna 
nischkompetensen.

Icke-invasiva synergier
En viktig del av Sdiptechs strategi för bolagsutveckling är att  
åstadkomma synergier som bidrar till ytterligare organisk tillväxt  
utan att inkräkta på dotterföretagens självständighet. Förut-
sättningarna för icke-invasiva synergier är goda inom koncernen 
då dotterföretagen är verksamma i samma eller angränsande 
marknader. Dessa synergier förstärker inte bara den organiska 
tillväxten och lönsamheten, utan respektive dotterbolags jämför-
bara konkurrensfördelar.

De bärande principerna bakom Sdiptechs strategi är att leverera en stark tillväxt mot en balanserad risk.
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SKAPA STARK TILLVÄXT MOT EN BALANSERAD RISK
TRENDER
GLOBALA SKEENDEN MED EXPANSIV LOKAL MARKNADSDYNAMIK

ALL FRAMTIDA BEFOLKNINGSÖKNING I VÄRLDEN SKER I STÄDER

Under 1950-talet levde två av tre människor i världen på landsbygden och en av tre i urbana miljöer.  
År 2050 förväntas distributionen vara den motsatta och över 6 miljarder människor leva i storstäder.

Totala värdet på byggmarknaden och BNP utveckling i 
Sverige 1990–2015 (BSEK)
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Lokala trender på Sdiptechs marknader
Stockholm är en av de huvudstäder i Europa som har snabbast 
befolkningstillväxt. Enligt SCB förväntas Storstockholms befolk- 
ningsmängd öka med närmare 380 000 människor under perioden  
2015–2025. Detta för med sig krav på nybyggnation av bostäder, 
vilket i sin tur driver behovet av utveckling och renovering av övrig 
urban infrastruktur.

Identifierad potential på nya marknader
På europeisk basis finns ett flertal intressanta storstadsregioner 
med liknande tillväxtegenskaper som Stockholm. Sdiptech har 
som en långsiktig ambition att etablera sig och så småningom 
replikera den interna organisation som finns på plats för 
förvärv och operativ styrning på den svenska marknaden. 
Exempel på intressanta geografiska marknader som uppvisar 

samma urbaniseringstrender, hög grad av reglering och stabila 
förutsättningar att göra affärer som i Stockholm är Wien, 
London, Köpenhamn och Amsterdam.

Ökat behov av investeringar i urbana infrastrukturer
Växande städer med ökande befolkningar och expanderande 
ekonomier har kontinuerligt stigande behov av utbyggnad, under- 
håll och renovering av infrastrukturen. I takt med att storstäder  
växer krävs en ständig utbyggnad av bostäder. Till den växande  
befolkningen måste skolor, sjukhus och omsorgsfunktioner byggas 
ut i samma omfattning. Kontor och produktionsanläggningar 
nyetableras i takt med en expanderande ekonomi. Utbyggnad av 
nätverk för vatten, avlopp och elförsörjning tillsammans med tele- 
och datakommunikation behöver byggas ut till nya fastigheter 
och samhällsfunktioner. De fysiska transporterna sätts under hårt  
tryck i växande storstäder och kapacitet för vägnät och kollektiv-
trafiksystem måste utökas och moderniseras för att möta den 
växande stadens förändrade krav. 

Renoveringsmarknaden är låg-cyklisk till sin natur till skillnad 
från nybyggnation som är mer konjukturkänslig. Genom 
den expansiva utbyggnationen av Storstockholm som pågår 
har Sdiptech för närvarande en övervikt av intäkter mot 
nyinstallation. Men merparten av Sdiptechs verksamhet är 
positionerad mot renovering och över tid förflyttas intäkterna 
till den mer stabila renoveringsmarknaden eftersom byggnader 
kontinuerligt förslits och har ett ökande behov av upprustning.

Övriga 4%

Tyskland 7%

Belgien 1%Finland 1%

Österrike 1%

Holland 2%

Sverige 84%

Omsättning 
per geografi

Nyinstallation 42%

Övrigt 0%

Ombyggnation och 
modernisering 37%

Service, reparation
och underhåll 21%

Omsättnings-
fördelning 2016, 

per livscykel
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KONSEKVENSERNA PÅ URBANA INFRASTRUKTURER ÄR EXPANSIV
Urbaniseringen har djupgående effekter på människor och samhälle. Storstäderna belastas av fyra distinkta krafter som var och 
en innehåller betydande implikationer på infrastruktur. Därtill matar krafterna varandra och skapar en eskalerande effekt på den 
samlade efterfrågan av tjänster riktade mot urbana infrastrukturer. 

Denna marknadsdynamik utgör kärnan för Sdiptechs verksamhet och skapar en stark underliggande tillväxt i våra verksamhetsgrenar. 

Nybyggnation:
Installation

Renovering: Service, reparation, ombyggnad & 
      modernisering
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Expansiv 
ökning av 

efterfrågan i 
hela livscykeln, 
från projekt till 
eftermarknad  

Ständig expansion 
av urbana 

infrastrukturer 

Växande behov av 
service, underhåll 

& reparationer 

Tilltagande 
modernisering 

av befintlig 
infrastruktur   

Driver vågor av 
anpassningar över 

hela infrastrukturer   

Växande 
befolkning och 
expanderande

ekonomi  

Ökad belastning 
och förslitning på 

befintlig infrastruktur  

Tilltagande krav 
på livskvalitet 
och miljöfokus   

Statliga regleringar 
förnyas kontinuerligt      
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VÅRT VERKSAMHETSFOKUS:  
NISCHADE TEKNISKA TJÄNSTER OCH PRODUKTER FÖR URBANA INFRASTRUKTURER

Sdiptech är inriktat mot storstäder och levererar tjänster och produkter som är grundläggande för att kritiska funktioner ska 
fungera väl. Koncernens nischade tekniska tjänster och produkter täcker hela livscykeln från:

Nyinstallation

Reparation 
och underhåll

Servicekontrakt

Ombyggnation och 
modernisering

VERKSAMHET 
SDIPTECH ÄR EN TEKNIKKONCERN MED FOKUS PÅ URBAN INFRASTRUKTUR

Engångsköp 80%

Återkommande 20%

Per 
omsättningstyp

Definition:
Återkommande intäkter definieras som avtal som 
sträcker sig längre än ett år

INTÄKTSMODELL: PROJEKTINTÄKTER 
OCH ÅTERKOMMANDE INTÄKTER FRÅN 
EFTERMARKNADEN

Sdiptech strävar efter att koppla serviceavtal till levererade  
produkter eller genomförda installationsprojekt. Eftermarknadens 
intäkter från service, underhåll och reparationer av exempelvis 
hiss utgör cirka 35–40% av de totala intäkterna under en hel  
livscykel om 20 år. 

Genom att täcka hela livscykeln krokar de olika faserna i livs-
cykeln i varandra där nyinstallation leder till servicekontrakt som 
resulterar i nyvunna affärer inom reparation och underhåll. Det får 
som effekt att kundlojaliteten i realiteten är högre än vad som 
illustreras i de återkommande intäkterna.

PROJEKT

EFTERMARKNAD
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LEDNING

JAKOB HOLM
VD
Jakob Holm har lång erfarenhet av att 
utveckla företag till tillväxt och lönsamhet. 
Som senior rådgivare har han jobbat med 
ägare och ledning i stora internationella 
företag likväl som mindre tillväxtbolag. 
Han grundade 2007 managementbolaget 
Axholmen och har haft ledande positioner 
i General Electric och Accenture. Jakob 
har en civilingenjörsexamen från KTH.

Innehav: 258 749 serie B-aktier (genom 
Currussel AB) och 1 040 preferensaktier

FREDRIK NAVJORD 
Chef, Nischade produkter och 
tjänster
Fredrik har en bred erfarenhet av affärs- 
utveckling och har arbetat med både tillväxt- 
bolag och internationella koncerner. Hans 
senaste uppdrag var som VD för Metric 
där han samlade erfarenhet från arbete 
med infrastruktur och kommunikation. 
Han har tidigare varit verksam som 
affärsutvecklare i Addtech och 
investeringsansvarig på Volvo Ventures. 
Fredrik har en civilingenjörsexamen från 
Chalmers tekniska högskola.

Innehav: -

CARL JOHAN ÅKESSON
CFO
Carl Johan Åkesson har lång erfarenhet 
från finansiella positioner i internationella 
koncerner, både från entreprenörsledda 
verksamheter och börsnoterade bolag. 
Hans senaste uppdrag var som CFO för 
Mediaplanet International. Carl Johan 
har tidigare innehaft finansiella roller 
inom Modern Times Group (MTG) och EF 
Education. Han har en M.Sc. i Redovisning 
& Finansiering från Handelshögskolan i 
Stockholm.

Innehav: 85 000 serie B-aktier och 850 
preferensaktier

FREDRIK SEDERHOLM 
Chef, Anpassade tekniska 
installationer
Fredrik har en lång erfarenhet av ledarskap 
och strategisk bolagsstyrning. Han har inne- 
haft VD-roller från ett flertal bolag inom 
installationssektorn. Han har innehaft 
exekutiva roller i bolag som Otis, ManKan 
och YIT. Fredrik har en civilekonomexamen 
från Stockholm Universitet.

Innehav: 88 888 serie B-aktier
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CAROLINE PALM
HR-chef
Caroline Palm har en bred bakgrund inom  
HR med fokus på uppbyggnad och utveck-
ling av organisationers HR-funktioner. Hon  
har även stor erfarenhet inom kvalificerade  
rekryteringar på chefs- och specialistnivå. 
Caroline har en dubbel fil. kand inom psyko- 
logi och innovation management och är  
även certifierad i personlighetstestet Master 
Person Analys. 

Innehav: -

KAMJAR HAJABDOLAHI
Förvärvsansvarig
Kamjar Hajabdolahi har en bakgrund 
inom affärsjuridik, affärsutveckling och 
som entreprenör. Han har grundat och 
varit VD för flera bolag inom HR, IT och 
Management Consulting. Kamjar arbetar 
främst inom områdena M&A, IPO samt 
Technologies & IP Partnering. Kamjar har 
en Master of Law (LL.M) från Uppsala 
universitet.

Innehav: 12 349 preferensaktier

JOHN ENGHOLM 
Chefsjurist
John Engholm har en Master of Law (jur 
kand) från Uppsala universitet och National 
University of Singapore. Innan han kom till 
Sdiptech arbetade han flera år på en av 
Sveriges största advokatbyråer, inriktad mot  
M&A och bolagsrätt. På Sdiptech arbetar 
han främst med nya förvärv och stöder även  
styrelse och ledning i olika juridiska frågor.

Innehav: -
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STYRELSE

ASHKAN POUYA
Ordförande
Ashkan Pouya är en serieentreprenör och 
har varit inblandad i uppbyggandet av ett 
flertal forskningsbaserade bolag. Han var 
tidigare innovationsdirektör vid Lunds 
Universitet och har själv studerat Business 
Administration vid Uppsala universitet, 
Queens University och WHU-Otto Besheim 
School of Management i Tyskland.

Innehav: 2 000 000 serie A- och 13 385 562 
serie B-aktier (genom Serendipity Group AB)

MIKAEL LÖNN
Ledamot
Mikael Lönn har bred erfarenhet av att  
arbeta som entreprenör inom hälsobranschen, 
liksom som ägare och styrelseledamot inom  
skogsnäringen och energisektorn. I dag 
arbetar han, bland mycket annat, med finans-
iella investeringar och är för närvarande 
engagerad i både kommunala såväl som privata 
bolag. Mikael Lönn är också styrelseledamot 
i Redeye. Han har lång erfarenhet som råd-
givare och är aktivt engagerad i styrelser för 
en rad startups- och tillväxtföretag.

Innehav: 169 215 serie B-aktier

SAEID ESMAEILZADEH 
Ledamot
Saeid Esmaeilzadeh är en serieentreprenör 
som har startat och medverkat i uppbygg-
andet av ett 15-tal bolag inom olika industrier. 
År 2002 blev han Sveriges yngsta docent. 
Saeid har genom åren mottagit ett stort 
antal priser och utmärkelser för sin 
forskning och sina insatser som entreprenör. 
Saeid innehar en doktorsexamen i kemi 
från Stockholms Universitet.

Innehav: 2 000 000 serie A- och 13 385 562 
serie B-aktier (genom Serendipity Group AB)

KATARINA LUNDBLAD 
PINNEKAMP
Ledamot
Katarina Lundblad Pinnekamp har lång 
erfarenhet av teknik och rättighetsfrågor 
inom industriverksamhet. Katarina arbetar 
sedan ett antal år tillbaka som fristående 
konsult och investerare, och hon var 
tidigare verksam inom ABB under 20 år, 
bland annat som ansvarig på koncernnivå 
för patentfrågor. Katarina är också 
styrelseledamot i Exeger. 

Innehav: 9 090 serie B-aktier

JOHNNY ALVARSSON
Ledamot
Johnny Alvarsson har lång erfarenhet av  
förvärvsintensiva verksamheter och 
 har under lång tid arbetat med bolags-
utveckling. Johnny är sedan 2004 VD för  
Indutrade och är även aktiv inom styrels-
erna för Instalco och VBG som ledamot och 
för FM Mattsson Mora som ordförande.

Innehav: 18 200 serie B-aktier

JAN SAMUELSSON
Ledamot
Jan Samuelsson har en gedigen erfarenhet 
av att bygga medelstora bolag i ett flertal 
olika branscher, och har varit verksam 
på samtliga nivåer från det operativa till 
rollen som aktiv ägare. Jan innehar idag 
ett antal styrelseuppdrag, däribland som 
ordförande för Resurs Holding AB. Jan 
arbetade tidigare som Senior Partner på 
Accent Equity Partners och var innan dess 
Senior Vice President på EF Education. 

Innehav: 91 000 serie B-aktier
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SENIOR RÅDGIVARE

STAFFAN BOHMAN

Staffan Bohman har innehaft en lång rad  
ledande befattningar inom svenskt närings- 
liv, bland annat som VD för Gränges, 
styrelseledamot i Ratos och vice styrelse-
ordförande i Scania. För närvarande är 
Staffan verksam som ledamot i Atlas 
Copcos och Vattenfalls styrelser och som 
styrelseordförande i Höganäs AB samt 
Cibes Lift Group.

Innehav: 160 000 serie B-aktier



AVBROTTSFRI STRÖMFÖRSÖRJNING
Avbrottsfri strömförsörjning finns inbyggt i en stor mängd av den urbana infrastrukturen. Våra UPS- och batteri- 
installationer säkerställer driften hos kommuner, industriföretag och sjukhus där strömförsörjningen aldrig får  
äventyras. Exempelvis: sjukhusutrustning, datorhallar och trafikövervakning.

ELAUTOMATIK
Även elautomatik är en kritisk del av den moderna infrastrukturen. Allt från belysning i vägtunnlar och trafiksignaler 
till styrning av elförsörjning i komplexa miljöer, är beroende av väl fungerande elautomatik. Sdiptechs lösningar finns 
närvarande i bland annat sjukhus, postcentraler, banker och tunnelbanestationer.

HISS (LOKALT) - RENOVERING
Sdiptech är lokalt en leverantör vid ombyggnad, service och reparation av specialanpassade hissar och besitter djup 
kunskap för att uppfylla varierande behov hos skräddarsydda lösningar.

HISS (GLOBALT) - NYINSTALLATION
Globalt har Sdiptech expertis i komplexa projekt och levererar högteknologiska specialanpassade hissar ibland annat 
höghus. Sdiptech har ambulerande team med global räckvid som gör att vi är väl positionerade för att möta ett växande 
underskott av hisstekniker på global basis.

STOMKOMPLETTERING
Genom djup specialisering kan tjänster relaterade till stomkomplettering och lättviktskonstruktioner utföras med hög 
kvalité och effektivitet. Ett brett produktutbud inom segmentet ger Sdiptech kapacitet att leverera helhetslösningar till 
kund som reducerar kostnad och komplexitet.

VATTENMÄTNING
En förståelse för flöden och temperaturdifferentialer är kritisk i väl fungerande vatten- och fjärrvärmenät. Genom att 
erbjuda kommuner och företag ledande teknik inom fjärrvärme-, el- och vattenmätning fyller Sdiptechs produkter en 
viktig funktion. 
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VENTILATIONSLÖSNINGAR 
I förlossningssalar och operationssalar i sjukhusmiljö finns behov av avancerade ventilationslösningar för att trygga 
arbetsmiljön vid användning av lustgas och utförande av laserkirurgi. Sdiptechs ledande produkter garanterar hälsosam 
inandningsluft för läkare och medicinsk personal utan skadlig påverkan på miljö och klimat. 

KYLA
Behov av kylning finns överallt runt omkring oss. Vi ser det i såväl matbutiker som i data- och serverhallar. Sdiptechs 
verksamhet erbjuder nischade installationstjänster inom kyla för att skapa kundanpassade lösningar som både uppfyller 
direktiv men även verkar för att optimera energiförbrukningen.

ELKVALITET
Urbaniseringen och förbättrade ekonomiska förutsättningar ställer höga krav på robusta elnät och är en central del av 
infrastrukturen. Sdiptech erbjuder lösningar som monitorerar och analyserar elkvalitet samt kan dokumentera källorna 
till störningar vid kraftdistribution.

VIBRATIONS- OCH OMGIVNINGSKONTROLL
Vid byggnation och konstruktionsarbeten ställs det höga krav på att uppfylla regler vad gäller mark- och omgivningspåverkan 
vid till exempel sprängning och pålning. Sdiptech erbjuder tjänster inom mätning och riskanalys i samband med monitorering 
av säkerhet på byggarbetsplatser. 

VATTENRENING
I utkanten av storstadsområden där centrala nätverk inte når ut uppstår behov av specifika lokala lösningar för vattenrening. 
Sdiptechs lösningar innefattar reningsverk och planerandet av avloppslösningar för att säkerställa att dessa platser har 
tillgång till rent vatten av högsta kvalitet.
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VÅR AFFÄRSMODELL: DECENTRALISERING I DJUPA NISCHER OCH SAMARBETEN FÖR SYNERGIER

AFFÄRSMODELL & SYNERGIER

ICKE-INVASIVA SYNERGIER 

Tack vare Sdiptechs geografiska fokus på storstadsområden 
uppstår naturliga synergimöjligheter inom koncernen.

Sdiptechs operativa modell är tydligt baserad på att varje 
verksamhet ska vara självständigt för att därigenom bevara 
dess unika kultur och inbyggda styrka. Synergier som kan 
skapas utan att inkräkta på bolagens självständighet är en 
viktig del av Sdiptechs strategi för bolagsutveckling. Dessa 
synergier är möjliga genom att de olika bolagen är verksamma 
inom samma geografiska område och med överlappande 
kunder och leverantörer. När sådana synergier uppstår, ger det 
ett stöd till den underliggande organiska tillväxten och stärker 
bolagens lönsamhet. 

I takt med att Sdiptech expanderar på nya marknader 
tillkommer nya nischade tjänster och produkter till koncernens 
kunderbjudande. Ett starkt erbjudande på en geografisk marknad 
kan även erbjudas Sdiptechs kunder på en annan geografisk 
marknad, något som Sdiptech benämner som korspollinering. 
Kund erbjudandena kan därmed göras mer unika och nya 
konkurrensfördelar som blir svårkopierade uppstår. Dessa icke-
invasiva synergier är centrala i Sdiptechs affärsmässiga utveckling.

Sdiptech fokuserar uteslutande på djupt nischade segment 
inom marknader som visar hög nivå av mognad och stabil 
tillväxt.

Styrkan i Sdiptechs erbjudande till marknaden, vilket 
skapar den långsiktiga och lönsamma tillväxten, ligger 
i den enskilda särprägel som varje nisch har. Strategin 
för respektive verksamhet är därför individuell och 

affärsbesluten fattas också bäst på en decentraliserad nivå 
med närhet till kunderna och till den interna kompetensen. 
En decentraliserad modell där varje verksamhet behålls intakt 
utan organisatoriska sammanslagningar innebär även en 
diversifiering och reduktion av den operativa risken.
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EXEMPEL: SYNERGIER INOM SDIPTECH

Sdiptechs hissverksamhet med bas i Zagreb är internationell 
och kan erbjuda installationstjänster på global basis. Detta 
innebär att Sdiptechs Stockholmsbaserade verksamheter får  
tillgång till en utökad leveranskapacitet, vilket gör att de kan  
anta nya och större projekt än vad som tidigare var fallet.  
Stockholm bolagens huvudfokus ligger inom renoverings-
marknaden. Genom samarbeten med den kroatiska verksam-
heten blir koncernens kapacitet flexibel och produktutbudet 
kan öka med nyinstallation utan att för den sakens skull skala  
upp kostnaderna i de lokala verksamh eterna. För den kroatiska  
verksamheten å andra sidan öppnas Stockholm upp som en  
attraktiv marknad som en attraktiv marknad, där redan exist-
erande kundrelationer inom gruppen skapar nya intäkter. 

Vidare försörjer ofta Sdiptechs verksamheter olika behov hos 
samma kund. Genom att kombinera tjänster och produkter och 
tillhandahålla ett komplett erbjudande kan ett flertal av Sdiptechs 
verksamheter naturligt mötas hos en och samma köpare. Ett 
belysande exempel är sjukhus – där vi erbjuder specialventilation, 
elautomatik, avbrottsfri strömförsörjning, stomkomplettering 
och hiss. Häri ligger styrkan i koncernstrukturen utan att för den 
sakens skull inkräkta på den enskilda verksamhetens kultur och 
arbetssätt. Det främjar samarbete mellan systerverksamheterna 
och skapar förutsättningar för att vinna nya affärer.

På kostnadssidan kan koncernens verksamheter slå ihop sina 
inköpsvolymer för att på det sättet bli en mer attraktiv kund 
och uppnå mer konkurrenskraftiga inköpspriser. 

Synergierna som har nämnts ovan skapar goda förutsättningar 
för organisk tillväxt inom Sdiptech.

Bland Sdiptechs fokus på verksamheter inom urban infrastruktur återfinns bland annat installation 
och service av hissar. Med ett växande behov av bostäder och andra samhällskritiska funktioner är 
det en tilltagande marknad, oavsett geografiskt område. 

NATURLIG FRAMVÄXT AV LÖNSAMMA SYNERGIER OCH SAMARBETEN
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VERKSAMHETEN 
Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana 
infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och 
produkter för att renovera och bygga ut snabbväxande storstäder. 
För närvarande är Sdiptech verksamt inom elva nischer med 
inriktning mot urban infrastruktur, fördelat över 15 rörelsedrivande 
dotterföretag. Koncernens huvudmarknad är Stor-Stockholm, 
vilket är en av dom snabbast växande huvudstäderna i Europa. 

Koncernens erbjudande inkluderar bland annat produkter och 
tjänster inom områden så som avbrottsfri strömförsörjning, 
mätning av elkvalité, kalibrering av vattenmätare, installation 
och underhåll av hissar, specialiserade ventilationslösningar, 
och vibrationsmätning på byggarbeten i storstadsmiljöer. 
Samtliga dessa produkter och tjänster utgör viktiga delar i en väl 
fungerande urban infrastruktur.

Sdiptech arbetar med samtliga delar i livscykeln för en installation, 
från nyinstallation, via service och underhåll, till reparation och 
modernisering. Cirka en femtedel av koncernens omsättning är  
återkommande intäkter, där avtalstiden är längre än tolv månader. 
Andelen återkommande kunder är dock högre, då ett flertal av 
verksamheterna på ett naturligt sätt kan följa kunderna genom 
livscykeln över längre tidsperioder. 

Koncernen var per rapportdagen organiserat i affärsområdena 
Kärnverksamhet och Supportverksamhet. De 15 rörelsedrivande 
dotterbolagen inom de elva nischerna ingår samtliga i området 
Kärnverksamhet. Bolagen inom Supportverksamhet erbjuder i 
tillägg till detta administrativa tjänster så som HR och rekrytering, 
kommunikation, redovisningstjänster och juridisk rådgivning. 

Sdiptech arbetar aktivt med skapa samarbeten mellan de olika  
verksamheterna inom gruppen, framförallt i syfte att uppnå 
intäktssynergier. Genom fokuset på marknaden för urban  
infrastruktur i Stor-Stockholm finns i många fall överlappande 
kundrelationer som ger förutsättningar för att ta fram konkurrens-
kraftiga paketerade erbjudanden. Sdiptechs internationella 
verksamhet inom installation hissar i kombination med lokala 
servicebolag i Stockholmsområdet är ytterligare ett exempel på 
hur olika verksamheter på ett naturligt sätt kan skapa synergier. 

Koncernen är organiserad utifrån en decentraliserad struktur. 
Att bevara dotterbolagens unika varumärke, identitet och själv-
ständighet är centrala delar i Sdiptechs affärsfilosofi där styrkan 
i entreprenörskap, flexibilitet och närhet till kund är avgörande 
faktorer för att uppnå finansiella resultat. 

Utöver arbetet med den existerande verksamheten bedriver 
Koncernen ett aktivt förvärvsarbete. Genom interna funktioner och 
externa kanaler utvärderas potentiella förvärvskandidater löpande 
och koncernen har som ambition att förvärv ska bidra med en 
väsentlig del av koncernens tillväxt under de kommande åren. 

HÄNDELSER UNDER ÅRET 
Förvärv 
• Den 1 april förvärvades i Castella Entreprenad. Förvärvet 

genomfördes via dotterbolaget Sdip Stucco och finansierades 
dels genom banklån, dels med tillskjutet eget kapital från 
Sdiptech samt en villkorad tilläggsköpeskilling. 

• Den 4 april 2016 förvärvades Hydrostandard Mätteknik Nordic 
AB. Förvärvet genomfördes via dotterbolaget Sdip Metro och 
finansierades dels genom banklån, dels med tillskjutet eget 
kapital från Sdiptech samt en villkorad tilläggsköpeskilling. 

• Den 1 juli förvärvades Cliff Models. Förvärvet genomfördes 
via dotterbolaget Sdip Modelo och finansierades dels genom 
banklån, dels med tillskjutet eget kapital från Sdiptech samt 
en villkorad tilläggsköpeskilling. 

• Den 7 juli förvärvades HissPartner i Stockholm AB av Sdiptechs 
dotterbolag KM Hiss och Portservice. Förvärvet finansierades 
via banklån samt villkorad köpeskilling. 

• Den 2 september förvärvades Frigotech AB. Förvärvet 
genomfördes via dotterbolaget Sdip Glacio och finansierades 
genom dels tillskjutet eget kapital från Sdiptech och dels en 
villkorad tilläggsköpeskilling.

• Den 7 november förvärvades Hansa Vibrations & Omgivnings- 
kontroll AB. Förvärvet genomfördes via dotterbolaget Sdip 
Dinamito och finansierades dels genom banklån, dels 
med tillskjutet eget kapital från Sdiptech samt en villkorad 
tilläggsköpeskilling. 

• Den 8 december förvärvades Unipower AB. Förvärvet 
genomfördes via dotterbolaget Sdip Sinuso och finansierades 
dels genom banklån, dels med tillskjutet eget kapital från 
Sdiptech samt en villkorad tilläggsköpeskilling. 

Bolagshändelser 
I februari 2016 slutfördes den riktade nyemission som beslutats 
vid en extra bolagsstämma i december 2015. Totalt emitterades 
1 076 924 stamaktier av Serie B till en kurs om 65 kr per aktier 
varigenom Bolaget tillfördes 70,0 Mkr. 

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.

Sdiptech höll den 23 november en extra bolagsstämma vid vilken 
Katarina Lundblad Pinnekamp och Johnny Alvarsson invaldes som 
nya styrelseledamöter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Bolaget har under året i enlighet med bolagsordningen lämnat 
fyra utdelningar till preferensaktieägarna, vilket skedde i mars, 
juni, september och december. 

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten under 
räkenskapsåret uppgick till 775,5 Mkr (412,4), en ökning om 
363,1 Mkr. Av denna stod förvärvade bolag under 2016 inom 
kärnverksamheten för 244,0 Mkr, ytterligare 102,8 Mkr tillkom 
från verksamheter förvärvade under 2015, till den del de inte 
ingick i hela jämförelseperioden.

Övriga intäkter uppgick till 13,4 Mkr (2,0). Ökningen avser till 
största del reavinst på avyttrad fastighet i Stockholm Hiss- och 
Elteknik, samt omvärdering av förvärvsrelaterade skulder. 

Koncernens rörelseresultat för helåret för den kvarvarande 
verksamheten uppgick till 110,8 Mkr (33,7), medan resultatet före 
skatt var 79,4 Mkr (15,4).

Finansiering
Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 61,6 Mkr 
(-31,6) medan kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till -301,3 Mkr (-162,9). 

I samband med under årets investeringar har lån upptagits med 
totalt 298,6 Mkr netto efter låneupptagningskostnader. Den 
i februari genomförda nyemissionen av 1 076 924 stamaktier 
tillförde Bolaget ytterligare 67,9 Mkr efter emissionskostnader.

Investeringar 
Under 2016 genomfördes sju rörelseförvärv inom affärsområdet 
Kärnverksamhet samt ett mindre förvärv under affärsområdet 
Supportverksamhet. Total likvidpåverkan av förvärven uppgår till 
357,5 Mkr. Mer information om förvärven återfinns i not 3.

Utöver rörelseförvärv har investeringar gjorts i materiella 
anläggningstillgångar om 13,5 Mkr (2,0).

Under 2016 har 40,0 Mkr av köpeskillingen avseende 2015 
års avyttring av Venture Management verksamheten (se not 23) 
erhållits. Vidare har uttag från placeringar i kapitalförsäkring tillför 
kassaflödet från investeringsverksamheten 20,0 Mkr.

Personal
Antalet medarbetare uppgick vid periodens utgång till 680, vilket 
är en ökning med 177 från årets ingång. Årets förvärv bidrar med 
179 medarbetare. I medeltal uppgick antalet anställda under 2016 
till 541 (290).

AFFÄRSOMRÅDEN
Bolagen inom affärsområdet Kärnverksamhet tillhandahåller 
nischade tekniska tjänster och produkter. Totalt uppgick netto-
omsättningen inom affärsområdet till 776,9 Mkr (401,5) och 

rörelseresultatet var 110,3 Mkr (49,2). Rörelsemarginalen var 14 
procent (12 procent).

Supportverksamhet innefattar samtliga affärsstödjande tjänster  
som koncernen tillhandahåller till interna och externa kunder.  
Nettoomsättningen uppgick till 48,4 Mkr (26,3) och rörelseresultatet 
var 20,1 Mkr (5,4). En betydande del av ökningen i rörelseresultat 
är hänförligt till interna tjänster, avräknas dessa uppgår rörelse-
resultatet till 1,9 Mkr (-1,4).

FINANSIELL STÄLLNING 
Likvida medel 
Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2016 till 
125,5 Mkr (89,0 Mkr). 

Räntebärande skulder 
De räntebärande skulderna inklusive tilläggsköpeskillingar och 
leasing uppgick till 637,6 Mkr (173,8). De två största posterna 
inom räntebärande skulder utgjordes av 329,0 Mkr skulder till  
kreditinstitut, samt 213,3 Mkr i uppskjuten betalning av köpeskilling 
vid förvärv. Dessa uppskjutna betalningar vid förvärv klassificeras 
som räntebärande då de nuvärdesberäknas, men de ger inte 
upphov till någon faktisk räntebetalning som belastar koncernens 
kassaflöde förrän vid slutreglering. Vidare klassificeras även lån 
om 68,0 Mkr från Sdiptechs huvudägare Serendipity Group som 
räntebärande, trots att räntan på dessa är satt till noll procent, då 
de bör ses som en del av bolagets nuvarande skuldfinansiering.

Nettoskulden, som inkluderar ovanstående räntebärande poster, 
var vid utgången av året 512,0 Mkr (84,8). Ökningen beror av 
upptagna lån, både från kreditinstitut, via uppskjutna betalningar 
och lån från Serendipity Group, i samband med rörelseförvärv 
genomförda under året.

Eget kapital 
Eget kapital hänförligt till bolagets aktieägare uppgick per den 31 
december 2016 till 427,6 Mkr (496,8). Utdelning på preferensaktien 
om 14 mkr samt utdelning av aktier i avvecklad varsamhet om 
171,3 Mkr har minskat eget kapital medan genomförd emission av 
stamaktier ökat (70,0 mkr före emissionsutgifter om 2,1Mkr) eget 
kapital utöver årets resultat.

Innehav utan bestämmande inflytande ökade med 7,2 Mkr och 
uppgick den 31 december 2016 till 33,1 Mkr (25,9). 

Nyckeltal 
Koncernens nettoskuldsättningsgrad uppgick per 31 december 
2016 till 111 procent, medan soliditeten vid samma tidpunkt 
uppgick till 36 procent. 

RISKHANTERING 
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av 
finansiella risker, främst relaterade till lån, kundfordringar och 
leverantörsskulder. De finansiella riskerna består av ränterisk, 
kreditrisk och finansieringsrisk. Risker och osäkerhetsfaktorer 
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för moderbolaget sammanfaller med koncernens risker och 
osäkerhetsfaktorer. För mer information hänvisas till not 15.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
För information om transaktioner med närstående hänvisas till not 25

MODERBOLAGET 
Sdiptech AB ansvarar för den övergripande driften av koncernen. 
Arbetet inriktar sig på strategisk planering, verksamhetsutveckling, 
finansiering, förvärv och successionsplanering. 

Resultat
Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick till -10,3 Mkr (-22,0). 
Den positiva utvecklingen är ett resultat av försäljningen av Venture 
Management under hösten 2015, vilket reducerat kostnaderna i 
moderbolaget.

I juli 2016 delade moderbolaget ut sitt aktieinnehav i Serendipity 
Ixora, och efter det har resultatposten Värdeförändring innehav 
omklassificerats från intäkter till att ingå i finansnetto.

Moderbolagets resultat för helår 2016 uppgick till 20,8 Mkr 
(171,8 Mkr). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar för 
aktier och andelar med 4,5 Mkr (33,7) och realisationsresultatet 
på 0,0 Mkr (162,4) avseende avyttring av verksamhetsområdet 
Venture Management till Serendipity Ixora, se även not 23.

Likvida medel och Eget kapital 
Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,2 Mkr 
(13,5). Det egna kapitalet uppgick till 332,0 Mkr (428,6). Förändringen 
i eget kapital förklaras av den utdelning av aktieinnehavet i 
Serendipity Ixora som genomfördes i juli 2016.

Ägarstruktur och aktie 
Serendipity Group AB ägde per den 31 december 2016 67,36% av 
kapital och 95,36% av röster i Sdiptech. Antalet aktier i Sdiptech 
uppgick per 31 december 2016 till totalt 23 099 074 aktier, varav 
15 500 000 stamaktier av serie A, 5 849 074 stamaktier av serie B 
och 1 750 000 preferensaktier.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 
Förvärvet av Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB, vilket 
avtalades den 21 december 2016, slutfördes den 16 januari 2017. 
Topas kunderbjudande består i att agera operatör av installerade 
avloppssystem, samt genom att erbjuda ett högpresterande 
minireningsverk till slutkund. Den samlade rörelsen omsatte ca 
33 Mkr under 2015.

FRAMTIDA UTVECKLING 
Målet för koncernens utveckling är att fortsätta växa både 
organiskt och genom förvärv samt skapa långsiktig och uthållig 
resultattillväxt. 

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

Lönsamhet 
Sdiptechs mål är att Sdiptechs rörelsemarginal ska överstiga 
10 procent. 

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

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står: kr
Överkursfond 240 394 593
Balanserat resultat 70 290 376
Årets resultat 20 763 279
Totalt 331 448 248

 
Styrelsen föreslår följande vinstdisposition:

Utdelning till preferensaktier* 14 000 000
Balanseras i ny räkning** 317 448 248
Totalt 331 448 248

*Utdelningen på preferensaktier regleras i bolagsordningen. 
Utdelningen uppgår till 14,0 Mkr årligen, fördelat på 3,5 Mkr per 
kvartal, med utbetalning i mars, juni, september och december. 
**Varav 240 394 593 överförs till Överkursfond.

ÅRSSTÄMMA 
Årsstämman 2017 kommer att hållas den 20 juni 2017.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT
Mkr Not 2016 2015

Kvarvarande verksamheter

Nettoomsättning 4 775,5 412,4

Övriga rörelseintäkter 5 13,4 2,0

Totala intäkter 788,9 414,4

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader –321,6 –178,9

Övriga externa kostnader 7, 8 –79,6 –47,2

Personalkostnader 6 –268,3 –151,9

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 12, 13 –8,6 –2,7

Rörelseresultat 4 110,8 33,7

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 9 2,5 0,3

Finansiella kostnader 9 –9,8 –6,4

Resultat efter finansiella poster 103,5 27,6

Skatt på årets resultat 10 –24,1 –12,2

Årets resultat från kvarvarande verksamheter 79,4 15,4

Avvecklade verksamheter:

Årets resultat från avvecklade verksamheter 23 4,5 189,7

Årets resultat 83,9 205,2

Resultat hänförligt till:

Innehavare av andelar i moderbolag 73,9 199,0

Innehav utan bestämmande inflytande 10,0 6,2

Resultat per aktie

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

Genomsnittligt antal stamaktier (Miljontal) 21,2 20,3

Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet före och efter utspädning, räknat på resultat hänförligt till  
moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) 2,61 –0,24

Resultat per stamaktie inklusive avvecklad verksamhet före och efter utspädning, räknat på resultat hänförligt till  
moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) 2,82 9,12

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Mkr Not 2016 2015

Årets resultat 83,9 205,2

Övrigt totalresultat för året

Komponenter som kommer att omklassificeras till årets resultat

Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser 0,2 0,3

Summa komponenter som kommer att omklassificeras till årets resultat 0,2 0,3

Totalresultat för året 84,1 205,5

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 74,1 199,3

Innehav utan bestämmande inflytande 10,0 6,2

Summa totalresultat har uppkommit från

– Kvarvarande verksamheter 79,6 15,7

– Avvecklade verksamheter 4,5 189,7
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Mkr Not 2016-12-31 2015-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

  Goodwill 11 805,7 287,4

  Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 0,5 0,4

Materiella anläggningstillgångar

  Materiella anläggningstillgångar 13 49,6 18,6

Finansiella anläggningstillgångar

  Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 2,6 22,5

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 858,4 328,9

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Färdiga varor och handelsvaror 34,2 27,9

Kundfordringar 16 155,9 75,2

Aktuella skattefordringar 9,5 8,3

Övriga fordringar 25 58,7 89,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 27,0 12,8

Likvida medel 18 125,6 89,0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 410,9 303,0

Tillgångar i avyttringsgrupp 23 – 166,8

SUMMA TILLGÅNGAR 1 269,3 798,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Mkr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL 19

Aktiekapital 0,6 0,6

Övrigt tillskjutet kapital 240,4 172,5

Reserver 0,5 0,3

Balanserad vinst inklusive årets resultat 186,1 297,5

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 427,6 470,9

Innehav utan bestämmande inflytande 33,1 25,9

SUMMA EGET KAPITAL 460,7 496,8

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Långfristiga räntebärande skulder 20 485,8 168,6

Uppskjutna skatteskulder 5,7 3,3

Avsättningar 1,4 1,2

Summa långfristiga skulder 492,9 173,1

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga räntebärande skulder 20 151,8 39,6

Leverantörsskulder 15 50,9 24,8

Aktuella skatteskulder 27,5 12,2

Övriga skulder 15 40,5 30,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 44,9 21,5

Summa kortfristiga skulder 315,6 128,8

SUMMA SKULDER 808,6 301,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 269,3 798,7

Ställda säkerheter, se not 24.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
Mkr Not 2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 9 103,5 20,5

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,7 3,6

Betalda skatter –21,9 –10,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 83,3 14,1

Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –41,9 –26,9

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 20,2 –18,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 61,6 –31,6

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag 3 –357,5 –160,7

Försäljning andelar i koncernföretag –1,0 –

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 12 –0,1 –0,2

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 –13,5 –2,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,8 –

Erhållen köpeskilling avyttring av verksamhet 40,0 –

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 20,0 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –301,3 –162,9

Finansieringsverksamheten

Nyemission 67,9 167,1

Upptagna lån 298,6 145,0

Amortering av lån –75,2 –54,9

Utbetald utdelning –15,2 –14,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 276,1 243,1

Periodens kassaflöde för kvarvarande verksamheter 36,4 48,6

Periodens kassaflöde för avvecklade verksamheter – 0,0

Likvida medel vid årets början 89,0 39,5

Kursdifferenser i likvida medel 0,2 0,9

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 125,6 89,0
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Mkr Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Reserver 

(not 22)

Balanserad  
vinst inkl 

 årets resultat Totalt

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2015 0,5 5,4 – 112,6 118,5 18,8 137,3

Årets resultat – – – 199,0 199,0 6,2 205,2

Övrigt totalresultat för året – – 0,3 – 0,3 – 0,3

Årets totalresultat – – 0,3 199,0 199,3 6,2 205,5

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

Transaktioner med aktieägare

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

Nyemission 0,0 175,0 – – 175,0 – 175,0

Nyemissionsutgifter – –7,9 – – –7,9 – –7,9

Summa transaktioner med aktieägare 0,0 167,0 – –14,0 153,1 – 153,1

Ingående balans per 1 januari 2016 0,6 172,5 0,3 297,5 470,9 25,9 496,8

Årets resultat – – – 73,9 73,9 10,0 83,9

Övrigt totalresultat för året – – 0,2 – 0,2 – 0,2

Årets totalresultat – – 0,2 73,9 74,1 10,0 84,1

Transaktioner med aktieägare

Utdelning av aktier i avvecklad verksamhet till 
stamaktieägare – – – –171,3 –171,3 – –171,3

Lämnad utdelning på preferensaktier – – – –14,0 –14,0 – –14,0

Lämnad utdelning till minoritet – – – – – –2,8 –2,8

Förändring av innehav utan bestämmande inflytande – – – 0,1 0,1 –0,1 –

Nyemission 0,0 70,0 – – 70,0 – 70,0

Nyemissionsutgifter – –2,1 – – –2,1 – –2,1

Summa transaktioner med aktieägare 0,0 67,9 – –185,2 –117,2 –2,9 –120,2

Utgående balans per 31 december 2016 0,6 240,4 0,5 186,1 427,6 33,1 460,7
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER RESULTAT

Mkr Not 2016 2015

Nettoomsättning 2,3 0,8

Övriga rörelseintäkter 5 3,0 1,9

Totala intäkter 5,3 2,7

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 7, 8 –9,0 –17,8

Personalkostnader 6 –6,5 –6,8

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 12, 13 –0,1 –0,1

Rörelseresultat –10,3 –22,0

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 9 4,5 –

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 6,1 162,5

Värdeförändring innehav 23 4,5 33,7

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 –0,3 –2,3

Resultat efter finansiella poster 4,5 171,9

Mottagna koncernbidrag 16,2 –

Skatt på årets resultat 10 0,1 –0,1

Årets resultat tillika årets totalresultat 20,8 171,8
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Mkr Not 2016-12-31 2015-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

  Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 0,3 0,2

Materiella anläggningstillgångar

  Materiella anläggningstillgångar 13 0,0 0,1

Finansiella anläggningstillgångar

  Andelar i koncernföretag 14 255,5 102,2

  Aktier och övriga värdepapper 22 – 166,8

  Fordringar hos koncernföretag 26 60,4 17,3

  Andra långfristiga fordringar 26 1,1 21,1

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 317,3 307,7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Fordringar hos koncernföretag 38,7 53,0

Kundfordringar 16 0,1 0,2

Övriga fordringar 25 39,6 83,2

Aktuella skattefordringar 0,1 0,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1,5 0,7

Kassa och bank 18 7,2 13,5

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 87,2 150,8

SUMMA TILLGÅNGAR 404,5 458,5

Mkr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL

Aktiekapital 19 0,6 0,6

Summa bundet eget kapital moderbolaget 0,6 0,6

Överkursfond 240,4 172,5

Balanserad vinst inklusive årets resultat 91,0 255,6

Summa fritt eget kapital i moderbolaget 331,4 428,1

SUMMA EGET KAPITAL 332,0 428,6

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga långfristiga skulder 24 – 24,0

Summa långfristiga skulder – 24,0

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 1,6 1,8

Skulder till koncernföretag 0,8 3,2

Övriga skulder 25 69,2 0,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 0,9 0,7

Summa kortfristiga skulder 72,5 5,9

SUMMA SKULDER 72,5 29,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 404,5 458,5
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
Mkr Not 2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 4,5 171,9

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –2,8 –196,1

Betalda skatter –0,0 –0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 1,7 –24,3

Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –10,1 –87,1

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –1,9 3,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten –10,3 –107,9

Investeringsverksamheten

Lämnade aktieägartillskott –154,5 –64,5

Förvärv av dotterföretag –0,3 –0,7

Försäljningar andelar i dotterbolag 0,0 0,0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 12 –0,1 –0,2

Erhållen köpeskilling avyttrad verksamhet 40,0 –

Avyttrade finansiella anläggningstillgångar 20,0 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –94,9 –65,4

Finansieringsverksamheten

Nyemission 67,9 167,1

Upptagna lån 45,0 48,7

Amortering av lån – –25,7

Utbetald utdelning –14,0 –14,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 98,9 176,0

Årets kassaflöde –6,3 2,7

Likvida medel vid årets början 13,5 10,8

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 7,2 13,5

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktiekapital Överkursfond
Balanserade vinstmedel  

inkl årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2015 0,5 5,4 97,8 103,7

Årets resultat – – 171,8 171,8

Summa totalresultat – – 171,8 171,8

Transaktioner med aktieägare

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

Nyemission 0,0 175,0 – 175,0

Nyemissionsutgifter – –7,9 – –7,9

Ingående balans per 1 januari 2016 0,6 172,4 255,6 428,6

Årets resultat – – 20,8 20,8

Summa totalresultat – – 20,8 20,8

Transaktioner med aktieägare

Lämnad utdelning på preferensaktier – – –14,0 –14,0

Utdelning av aktier i avvecklad verksamhet till stamaktieägare – – –171,3 –171,3

Nyemission 0,0 70,0 – 70,0

Nyemissionsutgifter – –2,1 – –2,1

Utgående balans per 31 december 2016 0,6 240,4 91,0 332,0
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NOTER

NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. 
Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 
1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 
”Moderbolagets redovisningsprinciper”. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd- 
ning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 
koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en 
hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden 
där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i not 2. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för 
utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 26 april 
2017. Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 
och rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat- 
och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman 
den 20 juni 2017.

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de 
finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings-
värden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som 
värderas till verkligt värde.

Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 2016
Under 2016 har inga väsentliga förändringar av IFRS införts 
som har påverkat koncernen, varför redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2015.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har trätt i kraft 
Flera nya publicerade standarder, tillägg till standarder och 
tolkningar har ännu inte trätt i kraft för det räkenskapsår som 
avslutades 31 december 2016 och har därför inte beaktats vid 
upprättandet av koncernredovisningen. Nedan följer en lista med 
standarder/tolkningar som har utfärdats och som gäller för de 
perioder som beskrivs.

IFRS 9, ”’Financial instruments”. Den kompletta versionen av IFRS 9 
ersätter det mesta av vägledningen i IAS 39. Genom IFRS 9 behålls 
och förenklas modellen för icke-enhetlig redovisning, och dessutom 
etableras tre huvudkategorier för redovisning av finansiella tillgångar:  
upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde genom OCI och verkligt  

värde över resultaträkningen. Klassificeringen baseras på bolagets 
affärsmodell och typ av kontraktuella kassaflöden från den finansiella 
tillgången. Investeringar i eget kapital instrument ska redovisas 
till verkligt värde över resultaträkningen med det oåterkalleliga 
alternativet att vid köpet redovisa förändringar till verkligt värde 
genom OCI. Det finns nu också en förväntad förlustmodell som 
ersätter den faktiska förlustmodell som används i IAS 39. IFRS 
9 ändrar också principerna för säkringsredovisning. Standarden 
gäller från och med 1 januari 2018. Standarden förväntas inte få 
någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 15, “Revenue from Contracts with Customers,”. Intäkter 
redovisas när en kund har fått kontroll över varan eller tjänsten. En 
kund får kontroll när den har möjligheten att bestämma över och 
utnyttja förmånerna från varan eller tjänsten. Huvudprincipen i 
IFRS 15 är att ett bolag redovisar intäkt för att visa överföringen av 
utlovade varor eller tjänster till kunder till ett belopp som speglar 
den köpeskilling som bolaget förväntar sig att ha rätt till för dessa 
varor eller tjänster. Standarden börjar gälla 1 januari 2018. 

Den nya standarden kan komma påverka koncernens finansiella 
rapporter avseende vissa typer av kortare projekt som kan bli 
föremål för successiv vinstavräkning vilka idag intäktsförs vid 
leverans. Den initiala bedömningen är dock att omfattningen 
av sådana projekt är begränsad och inte kommer att få någon 
väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS16, “Lesases” träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter 
då IAS 17 Leasing. Den nya standarden kommer att innebära att 
leasing-kontrakt i större utsträckning än tidigare kommer att värderas 
i balansräkningen via bruttoredovisning som tillgång och framtida 
skulder. Ett leasingkontrakt är ett kontrakt som överför rättigheten att 
kontrollera en identifierbar tillgång för en given period i utbyte mot en 
ersättning. Med kontroll menas här att företaget har både rättigheten 
att bestämma över den identifierade tillgångens användning 
samt att företaget får huvuddelen av det ekonomiska utfallet av 
detta användande. Tillgången kommer initialt att värderas utifrån 
leasingskulderna inklusive övriga direkta kostnader förknippade 
med leasingobjektet. EU har ännu inte godkänt IFRS16. Den nya 
standarden förväntas påverka koncernens finansiella rapporter på så 
vis att balansposterna leasade tillgångar och leasing skulder kommer 
att öka men inte ha någon påverkan på resultatposter.

Koncernredovisning samt rörelseförvärv
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande 
inflytande från Sdiptech AB. Bestämmande inflytande föreligger om 
Sdiptech AB har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad 
för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt 
kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka 
avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande 
föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de 
facto kontroll föreligger.
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Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv 
av dotterföretag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av 
verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade 
egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per 
överlåtelsedagen. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med 
den dag då bestämmande inflytande upphör.

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

Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och 
eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inlednings-vis till 
verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt 
innehav utan bestämmande inflytande. Det överskott som utgörs 
av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet 
på koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, 
skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om 
anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade 
dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. 

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

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt 
orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernbolag 
elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men 
eventuella förluster betraktas som en indikation på att ett 
nedskrivningsbehov kan föreligga.

Då ett dotterbolag förvärvas och tidigare ägare kvarstår som 
minoritetsägare innehåller avtalet i vissa fall en option som ger 
minoritetsägaren rätt att sälja resterande innehav, och Sdiptech 
möjlighet att köpa, i ett senare skede. I dessa fall redovisas 
inget innehav utan bestämmande inflytande utan istället 
redovisas en finansiell skuld. Skulden redovisas till nuvärdet av 
inlösenbeloppet för aktierna, se även not 3.

Segmentrapportering
Rörelsesegmentrapporteringen baserar sig på interna rapporter 
som används av den högste verkställande beslutsfattaren. Den 
högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar 
för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentets 
resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som 
koncernledningen som fattar strategiska beslut.

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

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

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka 
inget har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har 
en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till 
koncernens rapportvaluta enligt följande:

Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna 
omräknas till balansdagskurs. Intäkter och kostnader för var och 
en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs.

Alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt 
totalresultat som en separat del av eget kapital. Vid 
konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till 
följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter, 
till övrigt totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, 
helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget 
kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av 
realisationsvinsten/-förlusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid 
förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och 
skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. Likvida medel i kassaflödesanalysen 
överensstämmer med definitionen av likvida medel i balansräkningen.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar redovisas om 
det är troligt att de framtida ekonomiska fördelar som kan 
hänföras till tillgången kommer att tillfalla koncernen samt att 
tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Immateriella anläggningstillgångar har normalt en 
begränsad nyttjandeperiod. Dessa tillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad avskrivning och 
eventuellt ackumulerad nedskrivning. 

Goodwill utgörs av det belopp som det koncernmässiga 
anskaffningsvärdet för aktier i förvärvade dotterföretag överstiger 
det verkliga värdet på det i förvärvsanalysen upptagna värdet av 
bolagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten. Goodwill redovisas 
i koncernbalansräkningen och till det vid förvärvstidpunkten 
uppkomna värdet. Det redovisade värdet prövas minst en gång per 
år för ett eventuellt nedskrivningsbehov.
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Nedskrivning av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid 
avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på 
den goodwill som avser den avyttrade enheten.

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Kontors- och Industribyggnader redovisas till verkligt värde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar.

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

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras 
anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den 
beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

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

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en 
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade 
värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen.

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella 
tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång 
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar 
att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. 
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de 
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För materiella och immateriella 
anläggningstillgångar, som tidigare har skrivits ner, görs per varje 
balansdag en prövning av om återföring bör göras.

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

Kortfristiga ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering 
och redovisas som kostnader när de relaterade tjänsterna erhålls.

Finansiella instrument
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i 
följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och 
kundfordringar, samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen 
är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller 
skulden förvärvades. Köp och försäljning av finansiella instrument 
redovisas per affärsdagen.

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

Övriga finansiella skulder
Koncernens upplåning och leverantörsskulder klassificeras 
som övriga finansiella skulder. Leverantörsskulder redovisas 
inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess 
verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur.

Kundfordringar 
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för utförda 
tjänster i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom 
ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om 
inte, tas de upp som anläggningstillgångar.

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell 
reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning 
görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer 
att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas 
ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden 
mellan tillgångarnas redovisade värden och nuvärdet av bedömda 
framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga effektiva 
räntan. Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen som 
en övrig extern kostnad.

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

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader 
som direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovisas i 
eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. Transaktions-
kostnaderna redovisas med avdrag för skatteeffekt.

Preferensaktier klassificeras som eget kapital. Sdiptech har 
möjlighet att fatta beslut om inlösen om preferensaktier. 
Utdelning till preferensaktier kräver stämmobeslut. Innehavarna 
av preferensaktierna har ingen rätt att påkalla inlösen eller kräva 
utdelning.
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Aktuell och uppskjuten skatt
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler 
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade. 
Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i 
självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler 
är föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar 
för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.

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

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter 
till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner 
på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inte 
några ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna är betalda. 
Avgifterna redovisas som personalkostnader när de relaterade 
tjänsterna erhålls. Förutbetalda avgifter redovisas när faktura 
erhållits men avgiften avser senare period. 

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning 
sagts upp av Sdiptech före normal pensionstidpunkt eller då en 
anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. 
Sdiptech redovisar avgångsvederlag när koncernen bevisligen är 
förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell 
plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar 
vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att 
uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 
månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde.

Intäktsredovisning
I rörelseresultatet ingår utdelningar och övriga rörelseintäkter 
hänförliga till investeringsverksamheten, intäkter hänförliga 
till tjänster utförda av moderbolaget samt intäkter ifrån den 
operativa verksamheten i dotterbolagen. Intäkter från den operativa 
verksamheten består av sålda tjänster eller varor utförda av 
moderbolaget och dotterbolagen. Intäkter innefattar det verkliga 

värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för utförda 
tjänster inom koncernen. Koncernen redovisar en intäkt när dess 
belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget.

Uppdragsintäkter
För uppdrag på löpande räkning, redovisas utfört ännu ej fakturerat 
arbete som nettoomsättning i den period arbetet utförts.

För pågående uppdrag till fast pris redovisas, i enlighet med 
principen för successiv vinstavräkning, inkomsten och de utgifter 
som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i 
förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen.

Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda 
utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I 
de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras 
av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att 
ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas 
omgående som kostnad.

Serviceavtal
Flera av koncernens dotterbolag tecknar underhållsavtal med 
kunder där bolagen utför löpande tjänster som förebyggande 
kontroller och visst löpande underhåll. Intäkterna från dessa 
avtal redovisas linjärt över avtalsperioden.

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

Bidragen redovisas som en intäkt först vid tillfället då 
bidraget erhålls. Erhållna medel medför inte någon framtida 
återbetalningsskyldighet eller annan förpliktelse, mer än att 
framtida utbetalningar kan stoppas.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består främst av ränteintäkter på bankmedel 
och finansiella kostnader består främst av räntekostnader på lån.

Direkta kostnader
Direkta kostnader avser material, legoarbeten och 
underentreprenader för den vara eller tjänst som levereras.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består främst av ränteintäkter på bankmedel 
och finansiella kostnader består främst av räntekostnader på lån.

Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med 
ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell 
leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter 
avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs 
i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Koncernens 
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operationella leasingavtal avser främst lokalhyra.
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och 
förmånerna som är förknippande med ägandet i allt väsentligt är 
överförda till leasetagaren. Koncernens finansiella Koncernens 
finansiella leasingavtal avser huvudsakligen bilar.

Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman 
godkänt utdelningen.

Moderföretagets redovisningsprinciper
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för 
den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända 
IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
ÅRL och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och 
tillägg som ska göras från IFRS. Skillnaden mellan koncernens 
och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges i 
Årsredovisningslagen, vilket bland annat medför att en annan 
presentation av eget kapital tillämpas. Moderbolaget har andra 
benämningar på räkningarna jämfört med koncernen.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffnings- 
värdemetoden. Redovisning av transaktionskostnader direkt 
hänförliga till förvärv av dotterbolag skiljer sig mot koncernens 
redovisning av densamma. I anskaffningsvärdet i moderbolaget 
inräknas kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. Som 
intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning 
att dessa har intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger 
dessa intjänande vinstmedel betraktas som en återbetalning av 
investeringen och reducerar andelens redovisade värden.

Utdelningar från dotterföretag
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som skuld i 
koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen 
godkänns av moderbolagets aktieägare.

Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts 
genom beräkning av nyttjandevärde. De antaganden och 
bedömningar som görs gällande förväntade kassaflöden och 
diskonteringsränta i form av vägd genomsnittlig kapitalkostnad 
samt känslighetsanalys finns beskrivna i not 11. Prognoser för 
framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av 
framtida intäkter och rörelsekostnader.

Värdering av förvärvsrelaterade skulder
Vid rörelseförvärv är normalt del av köpeskillingen 
sammankopplade med det förvärvade bolagets finansiella 
resultat under en tidsperiod efter tillträdet. Det bokförda värdet 
på skulderna till säljarna i form av villkorade köpeskillingar 
kommer att påverkas både positivt och negativt till följd av 
bedömningar av respektive bolags finansiella resultat under 
återstående tid av villkorsperioden.

NOT 2 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV KONCERNENS 
REDOVISNINGSPRINCIPER

För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed 
måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar 
och antaganden som påverkar redovisade intäkts- och 
kostnadsposter respektive tillgångs- och skuldposter samt övriga 
upplysningar. Uppskattningar och bedömningar utvärderas 
löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, 
inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan skilja sig från 
gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och 
antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar 
i redovisade värden för tillgångar och skulder under kommande 
räkenskapsår är främst följande:

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 
Koncernledningen prövar regelbundet om nedskrivningsbehov 
föreligger för goodwill enligt de redovisningsprinciper som 
beskrivs under ”Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar”. 
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NOT 3 RÖRELSEFÖRVÄRV

Förvärvsanalyser 2016

Förvärvade tillgångar Mkr
Castella  

Entreprenad*
Hydrostandard

Mätteknik Nordic*    
Cliff  

Models*
HissPartner i 
Stockholm* Frigotech*

Hansa Vibrations & 
Omgivningskontroll* Unipower*

Materiella anläggningstillgångar 1,5 4,7 10,4 – 0,0 1,0 0,1

Övriga anläggningstillgångar – 0,2 – – – – –

Kundfordringar 11,1 11,3 14,5 1,4 1,1 1,6 2,5

Lager – 0,1 1,9 0,3 1,1 – 3,1

Likvida medel 0,6 2,9 5,7 6,6 0,4 0,0 12,2

Övriga omsättningstillgångar 5,3 1,3 7,1 0,2 1,2 0,0 1,0

Långfristiga skulder – –2,3 –10,1 – – – –

Kortfristiga skulder –17,7 –8,5 –14 –6,3 –2,7 –0,2 –4,8

Uppskjuten skattskuld – – –1,7 – –0,1 – –1,2

Netto identifierbara tillgångar och skulder 0,8 9,7 13,6 2,2 1,0 2,5 12,8

Koncerngoodwill 225,6 54,2 51,3 5,6 3,8 62,7 110,2

Överförd ersättning 226,5 63,8 65,0 7,8 4,8 65,2 123,0

Överförd ersättning

Likvida medel 147,3 54,4 49,0 7,8 2,4 50,0 71,0

Villkorad köpeskilling 79,2 9,4 16,0 – 2,4 15,2 52,0

Totalt överförd ersättning 226,5 63,8 65,0 7,8 4,8 65,2 123,0

Likvidpåverkan på koncernen

Förvärvade likvida medel 0,6 2,9 5,7 6,6 0,4 0,0 12,2

Överförd ersättning –147,3 –54,4 –49,0 –7,8 –2,4 –50,0 –71,0

Total likvidpåverkan –146,7 –51,5 –43,3 –1,2 –2,0 –50,0 –58,8

* Förvärvsanalysen är preliminär. Förvärvsanalysen hålls öppen under 12 månader från tillträdesdagen i syfte att verifiera att inga 
obeaktade skillnader mellan verkligt värde och bokförda värden förelåg i tillträdesbalanserna.

Redovisning vid förvärv
Då ett dotterbolag förvärvas och tidigare ägare kvarstår som 
minoritetsägare innehåller avtalet i vissa fall en option som ger  
minoritetsägaren rätt att sälja resterande innehav, och Sdiptech 
möjligheten att köpa, i ett senare skede. I dessa fall redovisas 
inget innehav utan bestämmande inflytande utan istället redovisas 
en finansiell skuld. I de flesta förvärv är även en del av köpeskillingen 
kopplad till det förvärvade bolagets finansiella utveckling under en 
tid efter förvärvet, normalt fem år. Både den villkorade köpeskillingen 
och inlösen av aktier omfattande av ovan beskrivna optionsavtal 
upptas till nuvärdet av det förväntade utflödet och redovisas i 
balansräkningen som en räntebärande skuld. 

Vid upprättande av förvärvsanalyser utreds huruvida det finns några 
skillnader mellan verkligt värde bland tillgångar och skulder och 
de värden som upptagits i det förvärvade bolagets redovisning, i 
analysen har bland annat undersökts förekomsten av: 
• teknikrelaterade tillgångar
• patent och licensrättigheter
• förmånliga leasing kontrakt
• eventualförpliktelser
• Kundrelationer
• orderstockar och pågående arbeten
• skattemässiga underskottsavdrag

Gemensamt för årets förvärv är att inga sådana skillnader kunnat 
påvisats som uppfyller kraven på avskiljbarhet och mätbarhet varvid 
skillnaden mellan erlagt ersättning och förvärvade nettotillgångar 
upptagits som goodwill. Goodwillen härrör sig till respektive bolags  
goda förutsättningar till fortsatt tillväxt i kombination med goda  
kassaflöden, till stor del genom en nischad verksamhet med kvalific- 
erad personal med spetskompetens för respektive verksamhet. 

Förvärvsrelaterade utgifter redovisas som kostnad i takt med att  
de uppkommer. Huvudsakligen anlitas dotterbolag inom koncernens 
supportverksamhet för rådgivning i samband med rörelseförvärv. 
Externa rådgivare anlitas i begränsad omfattning avseende finansiell 
due diligence och granskning av tillträdesbokslut. Extern rådgivning 
har belastat resultatet med ca 1 Mkr totalt avseende genomförda 
förvärv under 2016.

Förvärv inom affärsområdet Kärnverksamhet
Sdip Stucco förvärvade den 1 april 2016 samtliga aktier i Castella 
Entreprenad AB. Castella Entreprenad är specialiserat på stom- 
komplettering och är ledande i sin nisch i den expansiva Stockholms- 
regionen. Under 2015 uppgick nettoomsättningen till cirka 156 Mkr.

Sdip Metro förvärvade den 4 april 2016 samtliga aktier i Hydrostandard  
Mätteknik Nordic AB. Hydrostandard Mätteknik är specialiserat 
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på installation och service av vattenmätare. Under det brutna 
räkenskapsåret 14/15 uppgick nettoomsättningen till cirka 56 Mkr.

Sdip Modelo förvärvade den 1 juli 2016 samtliga aktier i Cliff 
Models AB. Cliff Models 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.

Sdiptechs dotterbolag KM Hiss & Portservice förvärvade den 7 
juli 2016 samtliga aktier i HissPartner i Stockholm AB. Bolagen 
har likartade verksamheter och genom förvärvet utökar KM Hiss 
& Portservice sin bas av kunder, installationer och serviceavtal. 
HissPartner erbjuder installation och service av hissar i Stor-
Stockholmsområdet. Under räkenskapsåret 2015 uppgick 
nettoomsättningen till cirka 10 Mkr.

Sdip Glacio förvärvade den 2 september 2016 samtliga aktier i 
Frigotech AB. Frigotech erbjuder installations och servicetjänster 
inom kyla, huvudsakligen i Stor-Stockholmsområdet. Under 
räkenskapsåret 2015 uppgick nettoomsättningen till cirka 15 Mkr.

Sdip Dinamito förvärvade den 7 november samtliga aktier i Hansa 
Vibrations & Omgivningskontroll AB. Hansa har över 30 års 
erfarenhet av vibrationsmätning och omgivningskontroll i Stor-
stockholm. Företagets specialområden är realtidsövervakning av 
vibrationer vid anläggningsarbeten och bergsprängning. Rörelsen 
omsatte ca 17 Mkr under 2015.

Sdip Sinuso förvärvade den 8 december samtliga aktier i Unipower 
AB. Unipower utvecklar produkter och systemlösningar för mätning, 
kommunikation och övervakning av elkvalitet i elkraftnät. Unipower 
är teknikledande inom området och finns i ca 50 länder runt om i 
världen. Rörelsen omsatte ca 30 Mkr under 2015. 

Övriga förvärv 
Den 27 april 2016 förvärvade Sdiptechs dotterbolag S.Professional 
samtliga aktier i Uptrail Consulting AB (senare namnändrat till 
Sprof Techbrain AB) vilka är verksamma inom rekrytering av främst 
IT personal och kompletterar tjänsteutbudet inom affärsområdet 
Supportverksamhet. Köpeskillingen uppgick till 0,8 Mkr. 
Om samtliga 2016 års förvärv skulle ha konsoliderats från den 
1 januari 2016 skulle koncernens nettoomsättning uppgått till 
911,1 Mkr och rörelseresultatet skulle varit 144,8 Mkr. 

Förvärv efter balansdagen
Förvärvet av Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB, 
vilket avtalades den 21 december 2016, slutfördes den 16 
januari 2017. Topas kunderbjudande består i att agera operatör 
av installerade avloppssystem, samt genom att erbjuda ett 
högpresterande minireningsverk till slutkund. Den samlade 
rörelsen omsatte ca 33 Mkr under 2015. Köpeskillingen uppgår 
till 35 Mkr varav 18,9 Mkr utbetalats kontant vid tillträdet. Enligt 
preliminär förvärvsanalys medför förvärvet en ökning av goodwill 
med ca 25 mkr. 

Förvärvsanalyser 2015
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 förvärvande 
dotterbolaget har därför emitterats som en del av tilläggsköpeski
llingsmekanismen. 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.

Den förvärvade verskamheten har under januari till december 
bidragit med 93 Mkr i nettoomsättning och med 7,3 Mkr i 
rörelseresultat. Den goodwill som uppstår vid förvärvet härrör 
främst från verksamhetens affärsmodell, samt möjlighet till goda 
kassaflöden baserat på begränsat behov av investeringar. 
I syfte att stärka affärsområdet Technical Services förvärvade 
Sdiptech per den 1 juli 2015 samtliga aktier i Medicvent AB. 
Medicvent AB grundades 1983 och utför installation och service 
av affärskritiska byggtekniska 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.

Den förvärvade verksamheten har under juli till december bidragit 
med 13 Mkr i omsättning och med 4 Mkr i rörelseresultat. 
För helåret 2015 uppgick nettoomsättningen till 28 Mkr och 
rörelseresultatet till 16 Mkr.

Den goodwill som uppstår i samband med förvärvet härrör främst 
från verksamhetens goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i 
kombination med goda kassaflöden. 

I syfte att stärka affärsområdet Technical Services förvärvade 
Sdiptech per den 2 juli 2015 samtliga aktier i CentralByggarna i 
Åkersberga AB. Bolaget ingår i affärsområdet Technical Services 
och kompletterar Sdiptechs 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

Den förvärvade verksamheten har under juli till december bidragit 
med 21 Mkr i omsättning och med 4 Mkr i rörelseresultat. 
För helåret 2015 uppgick nettoomsättningen till 43 Mkr och 
rörelseresultatet till 11 Mkr. Den goodwill som uppstår i samband 
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med förvärvet härrör från en förväntan kring fortsatt stabil 
marknad för bolagets produkter, vilket möjliggör en intjäning och 
ett kassaflöde i linje med historiskt utfall. 

I syfte att stärka affärsområdet Technical Services förvärvade 
Sdiptech per den 19 augusti 2015 70% av aktierna i Metus d.o.o. 
Sdiptech innehar avtalad rättighet att förvärva resterande 30% av 
aktierna i Metus, varför bolaget konsolideras i sin helhet. Bolaget 
ingår i affärsområdet Technical Services. Metus grundades 
2005 och arbetar med installationer, moderniseringar, service, 
underhåll 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

Den förvärvade verksamheten har under september till 
december bidragit med 51 Mkr i omsättning och med 5 Mkr i 
rörelseresultat. För helåret 2015 uppgick nettoomsättningen 
till 102 Mkr och rörelseresultatet till 3 Mkr. Den goodwill 
som uppstår i samband med förvärvet härrör från goda 
tillväxtförutsättningar på såväl Europeisk som global basis via 
inarbetade kundsamarbeten, samt god rekryteringsbas för att 
ytterligare öka personalstyrkan. 

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. 
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

Den förvärvade verksamheten har under september till 
december bidragit med 11 Mkr i omsättning och med 5 Mkr i 
rörelseresultat. För helåret 2015 uppgick nettoomsättningen till 
22 Mkr och rörelseresultatet till 6 Mkr.  Den goodwill som uppstår 
i samband med förvärvet härrör från bolagets kvalificerade 
tillverkningsprocess, med produkter med god avsättning inom 
sina nischer och en fortsatt god lönsamhet. 

NOT 4 VERKSAMHETSOMRÅDEN 
Kärnverksamheten tillhandahåller nischade tekniska tjänster och 
produkter i olika former med inriktning mot urban infrastruktur. 
Våra produktgrupper mot infrastruktur är: elautomatik, ventilations-
lösningar, hiss, avbrottsfri strömförsörjning, stomkomplettering, 
vatten-/fjärrvärmemätare, avancerad produktutveckling, kyla, 
vibrations- och omgivningskontroll, kontroll av elkvalitet, och 
vattenrening. 

Supportverksamheten tillhandahåller support- och konsult-
tjänster med fokus på bolags- och innovationsutveckling. 
Som ett resultat av försäljningen av affärsområdet Venture 
Management under 2015 rapporterar koncernen även segmentet 
avvecklade verksamheter, vilket under 2015 inkluderar de resultat 
som har uppstod inom Venture Management under året, samt det  
resultat som uppstått i samband med försäljningen av affärs-
området. Under 2016 består saldot mot segmentet avvecklade 
verksamheter endast av värdeförändringen på innehavda A-aktier i 
Serendipity Ixora som erhölls som vederlag vid försäljningen.

Gruppgemensamma funktioner / elimineringar består av  
moderbolagets centrala funktioner, elimineringar av koncerninterna 
transaktioner samt koncernmässiga justeringar såsom verkligt 
värde förändring av villkorade tilläggsköpeskillingar.

Förvärvade tillgångar Mkr 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

Förvärvsanalyser 2015
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SEGMENTREDOVISNING

2016-01-01 – 2016-12-31
Kärn-

verksamhet
Support-

verksamhet
Avvecklade  

verksamheter
Grupp-gemensamma  

funktioner/elimineringar Summa

Nettoomsättning 776,9 48,4 – –49,8 775,5

Övriga intäkter 3,7 0,4 – 9,4 13,4

780,6 48,8 – –40,5 788,9

Personalkostnader –240,7 –21,0 – –6,5 –268,3

Övriga externa kostnader –421,1 –7,6 – 27,6 –401,2

Avskrivningar –8,4 – – –0,1 –8,6

Rörelseresultat 110,3 20,1 – –19,6 110,8

Finansnetto –3,7 –0,1 4,5 –3,6 –2,9

Resultat före skatt 106,5 20,1 4,5 –23,1 108,0

Immateriella anläggningstillgångar 805,5 0,6 – – 806,1

  varav goodwill 805,0 0,6 – – 805,7

Materiella anläggningstillgångar 49,6 – – – 49,6

Likvida medel 119,5 6,1 – – 125,6

Övriga tillgångar 273,5 14,4 – – 287,9

Kortfristiga skulder –298,5 –17,1 – – –315,6

Långfristiga skulder –492,9 –0,1 – – –492,9

Substansvärde 456,6 4,0 – – 460,7

2015-01-01 – 2015-12-31
Kärn-

verksamhet
Support-

verksamhet
Avvecklade  

verksamheter
Grupp-gemensamma  

funktioner/elimineringar Summa

Nettoomsättning 401,5 26,3 – –15,4 412,4

Övriga intäkter 1,4 0,4 – 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 – – –0,1 –2,7

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

Finansnetto –3,8 – 165,4 –2,2 159,4

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

Immateriella anläggningstillgångar 287,8 – – – 287,8

  varav goodwill 287,4 – – – 287,4

Materiella anläggningstillgångar 18,6 – – – 18,6

Tillgångar i avyttringsgrupp – – 166,8 – 166,8

Likvida medel 78,4 10,6 – – 89,0

Övriga tillgångar 233,7 2,7 – – 236,5

Kortfristiga skulder –119,5 –9,3 – – –128,8

Långfristiga skulder –173,0 – – – –173,1

Substansvärde 326,0 4,0 166,8 – 496,8

Under oktober 2015, sålde koncernen hela sin Venture Management 
verksamhet, som var en självständig rörelsegren, se not 23.

Nettoomsättning per verksamhetsområde
2016 2015

Anpassade tekniska installationer 461,8 370,8

Nischade produkter och tjänster 286,3 24,3

Supporttjänster 27,4 17,3

Totalt 775,5 412,4

Nettoomsättning per land
Tabell nedan visar nettoomsättning per land, baserat på kundens 
verksamhetsställe. Ingen enskild kund står för mer än 10% av 
koncernens totala omsättning.

2016 2015

Sverige 653,3 355,5

Tyskland 64,4 30,4

Övriga länder 57,8 26,5

Totalt 775,5 412,4
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Anläggningstillgångar per land
2016 2015

Sverige 803,2 283,2

Övriga länder 55,2 45,7

Totalt 858,4 328,9

NOT 5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Koncernen Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

Hyresintäkter 0,9 0,5 0,8 0,4

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,1 0,1 – –

Försäkringsersättning 0,7 – – –

Erhållna statliga bidrag – 0,4 – 0,4

Omvärdering av tilläggsköpeskillingar 4,6 – – –

Hyresintäkter från koncernbolag – – 2,2 1,1

Övriga poster 2,1 1,0 – –

TOTALT 13,4 2,0 3,0 1,9

NOT 6 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Antalet anställda

     2016      2015

Totalt
Varav 

kvinnor Totalt
Varav 

kvinnor

Moderbolaget 7 3 6 1

Koncernföretag 673 27 497 29

KONCERNEN TOTALT 680 30 503 30

Ersättningar till anställda

    Koncernen     Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

Löner och ersättningar –190,3 –110,6 –4,6 –5,0

Sociala kostnader –54,0 –30,4 –1,3 –1,5

Pensionskostnader –13,8 –8,7 –0,1 –

Övriga personalkostnader –10,2 –2,3 –0,5 –0,2

Summa –268,3 –151,9 –6,5 –6,8

Ersättningar till moderbolagets styrelse, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare
Ersättningar och övriga förmåner under 2016

Mkr
Styrelse- 

arvoden/Grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions- 

kostnad Summa

Ashkan Pouya (ordförande) 0,5 – – – 0,5

Saeid Esmaeilzadeh (ledamot) 0,1 – – – 0,1

Mikael Lönn (ledamot) 0,1 – – – 0,1

Johnny Alvarsson (ledamot)* 0,0 – – – 0,0

Katarina Lundberg Pinnekamp (ledamot)* 0,0 – – – 0,0

Jakob Holm (verkställande direktör) 1,1 – – – 1,1

Carl Johan Åkesson (CFO) 1,2 – – – 1,2

Summa 2,9 – – – 2,9

*Johnny Alvarsson och Katarina Lundberg Pinnekamp invaldes som styrelseledamöter på extra bolagsstämma den 23 november 2016.
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Ersättningar och övriga förmåner under 2015

Mkr
Styrelse- 

arvoden/Grundlön
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions- 

kostnad Summa

Ashkan Pouya (ordförande) 0,5 – – – 0,5

Cecilia Gunne (ledamot)* 0,0 – – – 0,0

Håkan Gustavsson (ledamot)* 0,0 – – – 0,0

Bengt-Arne Vedin (ledamot)* 0,0 – – – 0,0

Saeid Esmaeilzadeh (ledamot) 0,1 – – – 0,1

Mikael Lönn (ledamot) 0,1 – – – 0,1

Jakob Holm (verkställande direktör)** 1,1 – – – 1,1

Saeid Esmaeilzadeh (verkställande direktör)*** 0,6 – – – 0,6

Carl Johan Åkesson (CFO, 4 mån) 0,5 – – – 0,5

Summa 2,8 – – – 2,8

*Under 2015 lämnade Cecilia Gunne, Håkan Gustavsson och Bengt-Arne Vedin uppdraget som styrelseledamöter på Sdiptech AB.

**Jakob Holm utsågs till verkställande direktör den 19 oktober 2015, därförinnan ledande befattningshavare i form av CFO.

***Saeid Esmaeilzadeh lämnade sitt uppdrag som verkställande direktör den 19 oktober 2015.

Könsfördeling i styrelse och koncernledning

2016-12-31

Andel kvinnor

2015-12-31

Andel kvinnor

Styrelsen 20% 0%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

NOT 7 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORERNA

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

    Koncernen      Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

KPMG

Revisionsuppdraget –0,6 –1,3 –0,2 –0,8

Revisionsverksamhet –0,1 –0,7 –0,1 –0,7

Skatterådgivning – – – –

Övriga tjänster – – – –

Totalt KPMG –0,7 –2,0 –0,3 –1,6

Övriga byråer

Revisionsuppdraget –0,4 –0,2 – –

Revisionsverksamhet –0,4 – –0,1 –

Skatterådgivning – – – –

Övriga tjänster –0,5 – – –

Totalt Övriga byråer –1,3 –0,2 –0,1 –

TOTALT –2,0 –2,3 –0,4 –1,6
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NOT 8 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
    Koncernen     Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

Inom 1 år 11,1 14,8 2,5 4,2

Mellan 2–5 år 24,4 18,2 6,4 8,9

Senare än 5 år 1,7 0,6 – –

Summa betalningsåtaganden 37,2 33,6 8,9 13,1

    Koncernen     Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

Årets kostnad avseende operationell leasing av tillgångar uppgår till: 11,5 5,7 2,8 1,8

Varav lokalhyra 7,5 3,9 2,8 1,8

NOT 9 FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER

    Koncernen      Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

Resultat från andelar i koncernföretag

Utdelning från dotterbolag – – 6,2 –

Realisationsresultat delavyttring andelar i dotterbolag – – –1,7 –

Summa resultat från andelari koncernbolag – – 4,5 –

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Realisationsresultat vid avyttring av dotterföretag – – – 162,5

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,2 - -

Ränteintäkter från koncernföretag – – 3,4 –

Kursdifferenser 2,4 0,1 2,7 –

Övriga poster - – – –

Summa finansiella intäkter 2,5 0,3 6,1 162,5

Värdeförändring innehav

Värdeförändring innehav – – 4,5 33,7

Summa värdeförändring innehav – – 4,5 33,7

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnad från kreditinstitut –5,2 –3,6 – –

Räntekomponent omvärdering villkorade köpeskillingar till verkligt värde –1,8 – – –

Räntekostnader från koncernföretag – – – –

Kursdifferenser – –2,5 – –2,3

Övriga poster –2,8 –0,3 –0,3 -

Summa finansiella kostnader –9,8 –6,4 –0,3 –2,3

Finansnetto –7,3 –6,1 14,8 193,9

*Avrundningsdifferenser om 0,1 förekommer på vissa poster.

Erhållen ränta uppgår till 0,1 Mkr (0,2). 

Betald ränta uppgår till 5,2 Mkr (3,6)

NOT 10 SKATTER

Årets skattekostnad

    Koncernen      Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt

Aktuell skattekostnad –22,7 –12,0 – –

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år –1,4 –0,2 0,1 –0,1

Årets skattekostnad –24,1 –12,2 0,1 –0,1
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Avstämning effektiv skatt

     Koncernen      Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

Resultat före skatt 108,0 217,4 20,7 171,9
Skatt enligt svensk skattesats (22%) –23,8 –47,8 –4,5 –37,8

Skatteeffekter av:

Andra skattesatser för utländska dotterbolag 0,4 – – –

Resultat avseende näringsbetingade aktieinnehav 2,6 41,4 2,3 41,4

Andra ej skattepliktiga intäkter 0,4 – – –

Avdrag för emissionsutgifter 0,5 1,7 0,4 1,7

Ej avdraggilla kostnader –5,5 –0,3 –0,5 –0,1

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år –1,4 –0,2 0,1 –0,1

Utnyttjade av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 3,3 – 2,3 –

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt –0,9 –6,4 – –5,3

Övriga poster 0,3 –0,6 – 0,1

Total redovisad verklig skatt –24,1 –12,2 0,1 –0,1

*Avrundningsdifferenser om 0,1 förekommer på vissa poster.

Sdiptech ABs kapitaltillgångar i form av aktier i dotter- och intressebolag 

utgör enligt definitionen i 24 kap. 13-16 §§ inkomstskattelagen så kallade 

näringsbetingade andelar. Som huvudregel gäller att en kapitalvinst vid 

avyttring av en näringsbetingad andel är skattefri. Samtidigt gäller enligt 

huvudregeln att kapitalförlust på en näringsbetingad andel inte får dras av.

Skattemässiga underskott, vilka inte beaktats som uppskjuten 
skattefordran i balansräkningen, uppgår till 75,5 Mkr (86,2) och 
motsvarar ett skattevärde om 16,7 Mkr (19,0) till nuvarande 
gällande skattesats om 22%, Samtliga underskott avser svenska 
bolag och löper utan förfallotid. Huvuddelen av underskotten avser  
moderbolaget och är till större delen omfattade av koncernbidrags- 
spärrar varför de av försiktighetsskäl ej beaktats för uppskjuten 
skattefordran. 

Uppskjuten skatt
Posten uppskjutna skatter i koncernens balansräkning avser i sin 
helhet obeskattade reserver.

NOT 11 GOODWILL

Koncernens goodwill om 805,7 (287,4) hänför sig huvudsakligen 
till segmentet Kärnverksamhet 805,1 (287,4). Kassagenerade 
enheter som har betydande goodwill är följande:

Koncernen

Mkr 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 287,4 108,0

Investeringar 514,1 179,4

Justering preliminär förvärvsanalys 1,8 –

Årets omräkningsdifferens 2,4 –

Utgående anskaffningsvärde 805,7 287,4

Koncernen

Mkr 2016 2015

Stockholm hiss & Elteknik 26,8 26,8

Eurotech Sire System 19,6 19,6

Telefero gruppen* 67,1 61,6

Mankan 41,5 41,5

Medicvent 51,8 51,8

Centralbyggarna 18,0 18,0

Thors Trading 26,5 26,5

Crescent gruppen** 45,9 41,6

Hydrostandard 54,2 –

Castella 225,6 –

Cliff Models 51,3 –

Frigotech 3,8 –

Hansa Vibrations & Omgivningskontroll 62,7 –

Unipower 110,2 –

Övriga*** 0,7 –

Total goodwill 805,7 287,4

*Bestående av St Erik Hiss, KM Hiss & Portservice samt HissPartner
**Bestående av Metus i Kroatsien och Bosnien samt Zargoje Dizala (Kroatsien)

***Avser förvärv inom segmentet Supportverksamhet

Koncernledningen följer kontinuerligt utvecklingen i dessa bolag  
och jämför med affärsplanen vid förvärvet. En individuell ned- 
skriv ningsprövning per bolag avseende goodwill sker vid utgång-
en av varje räkenskapsår, såvida det inte under året förekommit 
speciella omständigheter som ger anledning att genomföra pröv- 
ning även under räkenskapsåret. Värderingen baseras på det 
senast redovisade utfallet för verksamheten samt affärsplan 
med prognos för de påföljande fem räkenskapsåren. Efter 
prognosperiodens utgång antas den nominella tillväxten uppgå 
till 1,0% för samtliga bolag. De framtida kassaflöden som 
respektive bolag förväntas generera nuvärdesberäknas för att 
på detta sätt fastställa ett nyttjandevärde på tillgången. De 
viktigaste antagandena vid beräkningen är den prognostiserade 
resultatutvecklingen i affärsplanen och därmed implicit omsättnings-
tillväxt och dess påverkan på rörelsemarginal. Prognoserna om till- 
växt och rörelsemarginal bygger på historiska erfarenheter. 
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Beräknade kassaflöden diskonteras med en diskonteringsränta 
om 14,5 procent före skatt, samma diskonteringsränta användes  
i föregående års nedskrivningsprövning för samtliga kassa-
gene  rerande enheter då de är likartade till sin karaktär. Ned-
skrivningsprövningarna har uppvisat god marginal mellan det 
beräknade återvinningsvärdet och det redovisade värdet och 
inga rimligt möjliga förändringar i antaganden ger upphov till ett 
nedskrivningsbehov.

NOT 12 ÖVRIGA IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mkr Koncernen Moderbolaget

Anskaffningsvärde

Per 1 januari 2015 – –

Investeringar 0,2 0,2

Via rörelseförvärv (not 3) 0,2 –

Omräkningsdifferens – –

Per 1 januari 2016 0,4 0,2

Investeringar 0,1 0,1

Omräkningsdifferens 0,0 –

Per 31 december 2016 0,6 0,3

Ackumulerade avskrivningar

Per 1 januari 2015 – –

Årets avskrivningar – –

Omräkningsdifferens – –

Per 1 januari 2016 – –

Årets avskrivningar –0,1 –

Omräkningsdifferens 0,0 –

Per 31 december 2016 –0,1 –

Redovisat värde

2015-12-31 0,4 0,2

2016-12-31 0,5 0,3

*Avrundningsdifferenser om 0,1 förekommer på vissa poster
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NOT 13 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

Anskaffningsvärde Mkr Byggnader och mark
Tillgångar med  

finansiell leasing
Inventarier, verktyg 

och installationer Totalt
Inventarier, verktyg  

och installationer

Per 1 januari 2015 6,1 – 12,8 18,9 0,5

Investeringar – – 2,0 2,0 –

Via rörelseförvärv (not 3) 3,0 – 1,4 4,4

Försäljningar/utrangeringar – – –0,2 –0,2

Omklassificering – – – –

Omräkningsdifferens – – – –

Per 1 januari 2016 9,1 – 16,0 25,1 0,5

Investeringar 3,7 18,7 4,9 27,2 –

Via rörelseförvärv (not 3) 0,1 – 17,7 17,8

Försäljningar/utrangeringar –6,1 – –3,1 –9,2

Omklassificering – 8,2 –8,2 –

Omräkningsdifferens 0,1 – 0,1 0,2

Per 31 december 2016 6,8 26,9 27,4 61,1 0,5

Ackumulerade avskrivningar

Per 1 januari 2015 –1,0 – –4,7 –5,7 –0,4

Årets avskrivningar –0,2 – –0,9 –1,0 –0,1

Försäljningar/utrangeringar – – 0,2 0,2

Omklassificering – – – –

Omräkningsdifferens – – – –

Per 1 januari 2016 –1,1 – –5,4 –6,5 –0,4

Årets avskrivningar –0,3 –4,9 –3,2 –8,4 –0,1

Försäljningar/utrangeringar 1,2 – 2,3 3,5

Omklassificering – – – –

Omräkningsdifferens 0,0 – – –

Per 31 december 2016 –0,3 –4,9 –6,3 –11,5 –0,5

Redovisat

2015-12-31 8,0 – 10,6 18,6 0,1

2016-12-31 6,6 21,9 21,1 49,6 –

*Avrundningsdifferenser om 0,1 förekommer på vissa poster

NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
       Moderbolaget

Mkr 2016 2015

Vid årets början 111,3 46,3

Investeringar (not 3) 155,0 67,2

Avyttringar –1,7 –2,2

Summa anskaffningsvärden 264,6 111,3

Nedskrivningar

Vid årets början –9,1 –7,6

Årets nedskrivningar – –1,5

Ackumulerade nedskrivningar –9,1 –9,1

Redovisat värde vid årets slut 255,5 102,2

Specifikation av moderbolagets innehav av andelar i 
koncernföretag
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Organisations- 
nummer

Kapitalandel* Antal andelar* Redovisat värde

Namn Säte 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Sdip Telfero 556977-3343 Stockholm 51% 51% 500 500 15,7 16,0

Juno Ekonomi 556834-0235 Stockholm 70% 100% 35 000 50 000 3,9 5,5

Sdip Cocello 556991-3790 Stockholm 100% 100% 111 800 111 800 21,3 21,3

Sdip Metro 559016-4272 Stockholm 100% 100% 55 900 50 000 21,6 0,1

Sdip Skatolo 559015-2384 Stockholm 100% 100% 500 500 8,4 3,3

Sdip Veldo 559015-9843 Stockholm 100% 100% 500 500 23,9 15,1

Sdip Nitroso 559015-9819 Stockholm 100% 100% 559 559 25,1 25,1

Serendipity ES 556950-8624 Stockholm 95% 95% 475 000 475 000 9,9 7,7

S. Professionals 556931-4122 Stockholm 60% 60% 1 200 1 200 0,0 0,0

Serendipity ATS 556937-7806 Stockholm 100% 100% 50 000 50 000 8,1 8,1

Serendip Crescent 06502018711 Zagreb 100% 100% 1 1 0,0 0,0

Sdip Stucco 559022-1452 Stockholm 100% 100% 585 500 49,5 0,1

Forward Technologies 556962-1617 Stockholm 70% 100% – 3 500 – 0,0

Serendipity Communications 556967-7981 Stockholm 51% 70% 255 350 0,0 0,0

Sdip Modelo 559066-5641 Stockholm 100% – 55 554 – 15,1 –

Sdip Glacio 559074-5963 Stockholm 100% – 71 367 – 2,4 –

Sdip Dinamito 559076-0996 Stockholm 100% – 55 555 – 23,1 –

Sdip Sinuso 559084-7868 Stockholm 100% – 50 000 – 27,4 –

Sdip Purigado 559086-4343 Stockholm 100% – 50 000 – 0,1 –

Summa koncernföretag 255,5 102,2

* Innefattar även aktier som inte innehas av Sdiptech men som omfattas av optioner som ger minoritetsägaren rätt att sälja och Sdiptech möjlighet 

att köpa i ett senare skede varvid innehav utan bestämmande inflytande ej redovisas enligt IFRS.

NOT 15 FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING

Risker och osäkerhetsfaktorer
Marknadsrelaterade risker
Flera av de branscher inom vilken koncernen verkar är såväl 
teknik som kunskapsintensiva och karakteriseras delvis av 
snabba förändringar inom teknik, ekonomiska förutsättningar, 
kunders och andras preferenser samt ständiga förbättringar 
av know-how. Vidare påverkas Sdiptech liksom alla bolag 
av makroekonomiska faktorer såsom inflation, konsumtion, 
företagsinvesteringar och offentliga investeringar. 

Strategiska och operationella risker
Koncernen har historiskt haft en god tillväxt och planerar 
att expandera ytterligare de kommande åren. Att genomföra 
företagsförvärv är ofta en omfattande och komplicerad process 
som är förenade med väsentliga kostnader för till exempel 
finansiering samt finansiell och legal rådgivning. Vidare kan tillväxt 
medföra att verksamhetens komplexitet ökar vilket kan medföra 
organisatoriska problem såsom att svårighet att rekrytera 
personal med erforderlig kompetens och branscherfarenhet. 

Sdiptechs framtida framgångar beror bland annat på förmågan 
att behålla vissa befintliga medarbetare samt att kunna 
rekrytera, behålla och utveckla andra kvalificerade ledande 
befattningshavare och nyckelpersoner. 

Regulatoriska risker
De regler som rör koncernens olika verksamheter är komplexa 
och kan förändras över tiden. Förändringar i lagstiftning eller 
regler som berör koncernens verksamhet kan öka koncernens 
kostnader eller minska marknadens efterfrågan på koncernens 
varor och tjänster. 
Finansiella risker
Sdiptechkoncernen är genom sin verksamhet utsatt för 
finansiella risker av olika karaktär:
• Likviditetsrisk och finansieringsrisk
• Ränterisk
• Valutarisk
• Kund- och motpartsrisk 

Finanspolicy
Sdiptechs styrelse beslutar årligen om bolagets finanspolicy.
Policyn fastställer bolagets finansiella strategi och interna ansvars-
fördelning. Policyn reglerar också bland annat hur finansiering, 
likviditetsförvaltning och valutarisk hanteras inom koncernen samt 
vilka begränsningar som ska beaktas avseende motparter.

Översikt av koncernens finansiella tillgångar och skulder
Tabellen nedan visar koncernens och modebolagets finansiella 
tillgångar och skulder som är föremål för finansiell riskhantering. 
Redovisat värde på kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, 
leverantörsskulder och övriga skulder utgör en rimlig approximation 
av verkligt värde. 
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Översikt av koncernens finansiella tillgångar och skulder
Koncernen Moderbolaget

Mkr

2016 
Redovisade och 
verkliga värden

2015 
Redovisade och 
verkliga värden

2016 
Redovisade och 
verkliga värden

2015 
Redovisade och 
verkliga värden

Finansiella tillgångar

Lånefordringar och kundfordringar

   Kundfordringar 155,9 75,2 0,1 0,2

   Fordran Serendipty Ixora 39,1 79,1 39,1 79,1

   Övriga fordringar 22,1 13,1 0,5 4,1

   Likvida medel 125,6 89,0 7,2 13,5

Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultatet

   Kapitalförsäkringar 0,1 20,1 0,1 20,1

Summa finansiella tillgångar 342,8 276,5 47,0 117,0

Finansiella skulder

Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

   Långfristiga räntebärande skulder 276,8 127,1 - 24,0

   Kortfristiga räntebärande skulder 143,8 39,6 68,0

   Leverantörsskulder 50,9 24,8 1,6 1,8

   Övriga kortfristiga skulder 40,5 30,7 1,1 0,3

Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultatet

  Förvärvsrelaterade skulder 221,3 43,0 - -

Summa finansiella skulder 733,3 265,2 70,7 26,1

Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt 
värde
Koncernen tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde.

Tabellen nedan visar tillgångar och skulder avseende kvarvarande 
verksamhet värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificering i 
verkligt värdehierarkin gjorts. Det har inte varit någon förändring i 
nivåerna mellan 2016 och 2015. 

De olika nivåerna definieras enligt följande: 
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. För mer information om 
värderingspinciper för nivåuppdelning hänvisas till not 1.

Finansiella instrument värderade till verkligt värde
Koncernen

2016-12-31 Nivå1 Nivå2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Kapitalförsäkringar 0,1 – – 0,1

Skulder

Villkorade köpeskillingar – – 221,3 221,3

Koncernen

2015-12-31 Nivå1 Nivå2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Kapitalförsäkringar 20,1 – – 20,1

Skulder

Villkorade köpeskillingar – – 43,0 43,0

Moderbolaget

2016-12-31 Nivå1 Nivå2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Kapitalförsäkringar 0,1 – – 0,1

Moderbolaget

2015-12-31 Nivå1 Nivå2 Nivå 3 Summa

Tillgångar

Kapitalförsäkringar 20,1 – – 20,1

Villkorade köpeskillingar

Mkr 2016 2015

Ingående redovisat värde 43,0 4,5

Under året upptagna skulder 180,5 40,1

Utbetalda köpeskillingar – –1,6

Omvärdering via rörelseresultat –4,6 –

Räntekostnader (diskonteringseffekt) 1,8 –

Valutakursdifferenser 0,6 –

Utgående redovisat värde 221,3 43,0

Villkorade köpeskillingar avser olika typer av förpliktelser mot 
säljande part som är knutna till villkor baserat på förvärvade 
bolagens resultat under en bestämd period efter förvärvet. 
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Skulderna redovisas till nuvärdet av de förväntade utflödena.
Likviditetsrisk och finansieringsrisk
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att full- 
göra sina skyldigheter som är förknippade med finansiella skulder  
medan finansieringsrisk är risken att finansiering av koncernens  
kapitalbehov försvåras eller fördyras. Sdiptech har en central 
koordinerande roll avseende koncernens finansiering. Bank-
upplåning upptas i samband med förvärv av respektive förvärvande 
enhet. Banklån och villkor för dessa, så kallade kovenanter, är  
anpassade och knutna till respektive underkoncerns förutsättningar 
och behov. Koncernen får genom detta också en naturlig spridning 
av motparter och förfallotider. 

Koncernens räntebärande skulder och förfallotid framgår av not 20.
 
Koncernen strävar efter en rimlig balans mellan eget kapital, låne-
finansiering och likviditet så att koncernen säkrar finansieringen 
till en rimlig kapitalkostnad. Koncernens mål är att räntebärande 
skulder inte skall överstiga 50 procent av koncernens totala 
tillgångar. Vid årsskiftet uppgick räntebärande skulder till 50,2 (26,1) 
procent. I räntebärande skulder ingår även lån som löper utan ränta 
men av sin karaktär är en finansiell skuld. 

Ränterisk
Med ränterisk menas risken för att ofördelaktiga förändringar 
i räntenivåer får en alltför stor inverkan på koncernens finans-
netto och resultat. Utvärdering av alternativ att binda räntan för hela 
eller delar av lån görs regelbundet. Vid årsskiftet, liksom föregående 
år löpte dock samtliga av koncernens banklån med rörlig ränta. 

Med utgångspunkt från skulder till kreditinstitut vid årsskiftet 
skulle 1 procents höjning av räntenivån på helårsbasis ge cirka 
3,3 (1,3) MSEK i högre räntekostnader. Resultat efter skatt skulle 
påverkas med –2,6 (–1,0) MSEK.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att ofördelaktiga valutakursförändringar 
ska påverka koncernens resultat och eget kapital mätt i SEK. 

Främst är koncernens valutarisker kopplade till de utländska 
dotterbolagen, vilka dels har intäkter och kostnader i andra 
valutor än det individuella bolagets funktionella valuta (så kallad 
transaktionsexponering) och dels genom den omräkningsexponering 
som uppkommer då utländska dotterföretags tillgångar och skulder 
omräknas till moderbolagets funktionella valuta.

Koncernen är relativt begränsat exponerad för valutarisker då huvud- 
delen av koncernens bolag är baserade och verksamma inom Sverige.

Kund- och motpartsrisk
Kreditrisk i finansförvaltningen uppstår främst vid placering av 
likvida medel. Dessa risker begränsas genom att utnyttja motparter 
som är godkända enligt de riktlinjer som fastställs i finanspolicyn. 
Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, dvs att  
betalning inte erhålls från kunderna, utgör en kundkreditrisk. Inom  
Sdiptech hanteras kreditriskbedömningen i de kommersiella 
affärerna av respektive dotterbolag. Koncernens exponering mot 
enskilda kunder är liten och riskspridningen bedöms vara god. 

Åldersanalys av kundfordringar samt avsatta reserver för osäkra 
kundfordringar framgår av not 16. 

NOT 16 KUNDFORDRINGAR
        Koncernen        Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

Ej förfallna kundfordringar 111,8 54,3 0,1 0,2

Förfallna kundfordringar mindre än 3 månader 38,5 15,9 – –

Förfallna kundfordringar mer än 3 månader 6,4 5,3 – –

156,7 75,5 0,1 0,2

Reserver för osäkra kundfordringar –0,8 –0,3 – –

Totalt 155,9 75,2 0,1 0,2

Kostnad för kundförluster och osäkra fordringar uppgår till netto  0,4 Mkr (0,5).

NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
          Koncernen         Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

Förutbetald hyra/leasing 2,6 1,7 0,7 0,7

Förutbetald försäkring 1,0 0,7 – –

Upplupna intäkter 17,0 8,3 – –

Övriga poster 6,4 2,1 0,8 –

Totalt 27,0 12,8 1,5 0,7
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NOT 18 LIKVIDA MEDEL
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår 
följande:

          Koncernen           Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

Kassa och bank 125,6 89,0 7,2 13,5

Totalt 125,6 89,0 7,2 13,5

För att stärka Bolagets finansiella beredskap att genomföra 
förvärv av ovan beskrivna karaktär beslutade Bolagets styrelse 
den 11 februari 2015 att erbjuda institutionella investerare och  
allmänheten i Sverige att teckna Preferensaktier om motsvarande 
100 Mkr med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Erbjudandet 
utökades den 19 februari till att omfatta 1 750 000 preferensaktier 
motsvarande 175 Mkr. Erbjudandet riktades till allmänheten och  
institutionella investerare och Erbjudandet löpte ut den 20 februari  
2015. Inom ramen för Erbjudandet tilldelades cirka 1 800 privat-
personer och institutionella investerare preferensaktier i Sdiptech. 
Totalt tillfördes Sdiptech 175 Mkr före emissionskostnader.

I februari 2016 genomfördes en ytterligare kapitalanskaffning 
i form av riktad nyemission till nyckelpersoner i Sdiptech och 
aktieägare i närstående bolaget Serendipity Ixora AB. Totalt 
emitterades 1 076 924 stamaktier av Serie B till en kurs om 65 
kr per aktier varigenom Bolaget tillfördes 70 000 060 kr och 
aktiekapitalet ökat med 26 923,1 kr. 

Villkor preferensaktie
I mars 2015 emitterades 1 750 000 preferensaktier med 
emissionskurs 100 kronor per aktie. Utdelning uppgår till 8 kr per 
år, fördelat på kvartalsvisa betalaningar. Inlösenpris är 120 kronor 
under 0-24 månader efter utställandet, 110 kronor under månad 
25-48, och 105 kr därefter. Utdelning till preferensaktier kräver 
stämmobeslut. Innehavarna av preferensaktierna har ingen rätt att 
påkalla inlösen eller kräva utdelning.

NOT 19 AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

Koncernen
Specifikation över förändringar i Eget kapital återfinns i rapporten 
"Förändringar i eget kapital", vilken följer närmast efter rapport 
över finansiell ställning. Aktierna har ett kvotvärde på 0,025 kronor 
per aktie. Varje stamaktie serie B motsvaras av en röst, varje stam-
aktie serie A motsvaras av 10 röster.

          Koncernen       Moderbolaget

Antalet stamaktier 2016 2015 2016 2015

Ingående balans per 1 januari 20 272 150 20 272 150 20 272 150 20 272 150

Nyemission 1 076 924 - 1 076 924 -

Utgående balans per 31 december 21 349 074 20 272 150 21 349 074 20 272 150

          Koncernen           Moderbolaget

Antalet preferensaktier 2016 2015 2016 2015

Ingående balans per 1 januari 1 750 000 - 1 750 000 -

Nyemission - 1 750 000 - 1 750 000

Utgående balans per 31 december 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000

Aktier
Sdiptechs aktier har emitterats enligt svensk lag och är registrerade 
på innehavare hos Euroclear Sweden AB "Euroclear" i elektronisk 
form. Euroclear för även Bolagets aktiebok. Bolagets aktier är 
denominerade i kronor och fullt betalda.

Enligt bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst  
500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor uppdelat på lägst  
20 000 000 och högst 80 000 000 aktier. Bolaget kan enligt 
bolagsordningen ge ut aktier av tre aktieslag, stamaktier, stam-aktier 
av serie B och Preferensaktier. Av dessa finns per den 31 december 
2016 totalt 15 500 000 stamaktier av serie A (ISIN: SE0003756741) 
samt 5 849 074 stamaktier av serie B (ISIN: SE0003756758) och 1 
750 000 preferensaktier. Aktiekapitalet i Sdiptech uppgick per den 
31 december 2016 till 577 477 kronor fördelat på 23 099 074 aktier, 
envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor.

Kapitalhantering
Den verksamhet som Sdiptech bedriver kan förenklat beskrivas 
som ett teknologi- och entreprenörshus med specialistkompetens 
inom innovations- och bolagsutveckling. Verksamheten har under  
det senaste decenniet växt kontinuerligt och uppvisat en god lön- 
samhet. Verksamheten är organiserad i affärsområdena Kärnverk- 
samhet och Supportverksamhet. Sdiptechs speciella entreprenörs- 
kultur, dess kompetens inom bolagsutveckling samt dess ambition  
till långsiktigt ägande har under senare år möjliggjort för Bolaget  
att, i tillägg till organisk tillväxt, även kunna växa genom fördelaktiga  
förvärv av ett flertal entreprenörsledda och branschledande bolag 
inom framförallt affärsområdet Kärnverksamhet.
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NOT 20 RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Långfristiga skulder 2016 2015

Skulder till kreditinstitut 261,1 96,1

Aktiverade upplåningskostnader* -4,3 -1,6

Finansiell leasing 14,3 7,1

Villkorade köpeskillingar** 213,3 43,0

Övriga skulder*** 1,4 24,0

Totalt 485,8 168,6

Kortfristiga skulder 2016 2015

Skulder till kreditinstitut 67,9 37,7

Finansiell leasing 7,6 1,1

Villkorade köpeskillingar 8,0 -

Övriga skulder*** 68,3 0,8

Totalt 151,8 39,6

*Periodiseras över respektive underliggande låneskulds löptid

**Nuvärde av förväntad utbetalning

***Innefattar lån som löper utan ränta men som klassificeras som ränte-bärande då de av sin karaktär är del av koncernens lånefinansiering, se även not 25

Återbetalningstider

Per 31 december 2016 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år

Skulder till kreditinstitut 67,9 76,4 131,5 53,1

Finansiell leasing 7,6 7,0 7,3 –

Villkorade köpeskillingar* 8,0 5,7 165,9 87,1

Övriga skulder 68,3 1,5 – –

Totalt 151,8 90,6 304,7 140,2

*Avser nominella ej diskonterade belopp av beräknade utflöden baserat på prognoser 

Per 31 december 2015 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år

Skulder till kreditinstitut 37,7 39,9 56,2 –

Finansiell leasing 1,1 2,1 5,0 –

Villkorade köpeskillingar* – – 54,9 –

Övriga skulder 0,8 24,0 – –

Totalt 39,6 65,9 116,1 –

*Avser nominella ej diskonterade belopp av beräknade utflöden baserat på prognoser

Utdelning
Efter balansdagen har styrelsen lämnat nedanstående förslag till 
vinstdisposition.

Till årsstämman förfogande står: kr
Överkursfond 240 394 593
Balanserat resultat 70 290 376
Årets resultat 20 763 279
Totalt 331 448 248

Styrelsen föreslår följande vinstdisposition:
Utdelning till preferensaktier* 14 000 000
Balanseras i ny räkning** 317 448 248
Totalt 331 448 248

*Utdelningen på preferensaktier regleras i bolagsordningen. 
Utdelningen uppgår till 14,0 Mkr årligen, fördelat på 3,5 Mkr per 
kvartal, med utbetalning i mars, juni, september och december. 
**Varav 240 394 593 överförs till Överkursfond
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NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen Moderbolaget

Mkr 2016 2015 2016 2015

Upplupna löner och semesterlöner 17,2 8,7 0,4 0,5

Upplupna sociala avgifter 6,5 3,0 0,2 0,1

Förutbetalda intäkter 14,3 3,3 – –

Upplupna pensionskostnader 1,2 1,1 – –

Övriga upplupna kostnader 5,7 5,4 0,3 0,1

Totalt 44,9 21,5 0,9 0,7

NOT 22 RESERVER

Posten reserver i eget kapital i koncernen avser till sin helhet 
omräkningsdifferenser.

NOT 23 AVVECKLADE VERKSAMHETER

Under oktober 2015, sålde koncernen hela sin Venture 
Management verksamhet, som var en självständig rörelsegren, 
se not 4. Venture Management hade till uppgift att starta och  
utveckla nya bolag och innovationer som har sin grund i kunskaps-
intensiva miljöer. Vid försäljningstillfället inkluderade segmentet 
VZL Vilande, Intelligent Art, Swedish Pharma, Swedish Pharma 
Lacerta, Nextseal (f.d. Kamfas) och Dynaseal. 

Kriterierna för presentation som avvecklad verksamhet eller för 
anläggningstillgångar innehavda för försäljning var uppnådda den 
31 december 2015 och jämförelsetalen har därför i rapporten 
över resultat och övrigt totalresultat omarbetats för att visa den 
avvecklade verksamheten skild från den fortsatta verksamheten.

Köpeskillingen bestod av en kontant ersättning om totalt 79,1 Mkr  
samt nyemitterade A-aktier i Ixora till ett värde av 205,2 Mkr. En 
 vinst före skatt redovisades 2015 på 189,7 Mkr och då det rörde  
sig om näringsbetingade andelar gäller att en kapitalvinst vid av-
yttring är skattefri, varför vinst efter skatt uppgår till samma belopp.

Tillgångarna i avyttringsgrupp bestod fram till att de delades ut  
i juli 2016 endast av aktier i aktier i Ixora utan några skulder 
kopplade till tillgångarna. Värdet på aktierna uppgick till 171,3 Mkr 
vid utdelningstillfället. 

Då tillgångarna delades ut har det inte haft någon kassaflödes-
påverkan. 
 

Resultat från avvecklad verksamhet
Koncernen

Mkr 2016 2015

Resultat från rörelsen i den avvecklade verksamheten

Intäkter – –

Kostnader – –7,2

Värdeförändring stamaktier fram till avyttring – 33,8
Rearesultat vid avyttring av stamaktier – 201,6

Värdeförändring erhållna A-aktier 4,5 –38,4

Resultat före skatt 4,5 189,7

Skatt – –

Resultat efter skatt 4,5 189,7
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Tillgångar i avyttringsgrupp

Mkr Koncernen Moderbolaget

Ingående balans vid årets början 166,8 45,3 166,8 45,3

Värdering till verkligt värde över resultaträkningen 4,5 33,8 4,5 33,8

Avyttring stamaktier – –79,1 – –79,1

Resultat vid avyttring av den avvecklade verksamheten omvärderat till verkligt värde över 
resultaträkningen* – 205,2 – 205,2

Värdeförändring erhållna A-aktier – –38,4 – –38,4

Utdelning till stamaktieägare –171,3 – –171,3 –

Vid periodens slut – 166,8 - 166,8

*Avser avyttringen av Venture Management verksamheten

NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER 

Koncernen

Mkr 2016 2015

Aktier i dotterbolag 835,7 81,0

Finansiell lease 21,9 8,2

Företagsinteckningar 4,1 –

Totalt 861,7 89,2

NOT 25 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
I början på januari 2015 lämnade Serendipity Group AB ett ägar-
lån om 48,7 Mkr till Sdiptech AB i samband med bolagets förvärv av 
ManKan Hiss AB (via sitt dotterbolag Sdip Cocello AB). 25,7 Mkr av 
lånet återbetalades till Serendipity Group AB den 9 februari 2015, 
varefter utestående belopp om 23,0 Mkr löpt utan ränta. Under det 
fjärde kvartalet 2016 upptogs ytterligare lån från Serendipity Group 
AB till ett totalt värde av 45,0 Mkr. Den totala skulden uppgår 
därefter till 68,0 Mkr med förfallodatum 30 juni 2017. Samtliga 
lån löper utan ränta. 

Bolaget avvecklade 2015 hela sin Venture Management verksam-
het till ett närstående bolag Serendipity Ixora, se not 23 för mer 
information. En fordran på Serendipity Ixora som härrör från 
avyttringen, uppgående till 39,1 Mkr (79,1 Mkr föregående år) 
finns redovisad som övriga fordringar.

Serendipity Group AB ägde per 2016-12-31 67,36% av kapitalet 
och 95,36% av rösterna i Sdiptech.

NOT 26 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 
OCH ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget

Mkr 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 17,3 –

Justering avseende tidigare års koncerninterna lån – 6,5

Tillkommande koncerninterna lånefordringar 16,2 10,8

Omklassificering från kortfristig till långfristig 22,8 –

Upplupen och kapitaliserad ränta 2,8 –

Valutomvärdering fordringar i utländsk valuta 1,3 –

Utgående anskaffningsvärde 60,4 17,3

Andra långfristiga fordringar
Moderbolaget

Mkr 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 21,1 11,7

Justering avseende tidigare år – –6,5

Värderade till verkligt värde –0,0 –0,0

Kapitalförsäkring – 20,0

Uttag från kapitalförsäkring –20,0 –

Deposition – 1,0

Omklassificering till kortfristigt – –5,0

Utgående anskaffningsvärde 1,1 21,1
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NOT 27 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER 
BALANSDAGEN

Förvärvet av Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB, vilket 
avtalades den 21 december 2016, slutfördes den 16 januari 2017. 
Topas kunderbjudande består i att agera operatör av installerade 
avloppssystem, samt genom att erbjuda ett högpresterande mini-
reningsverk till slutkund. Den samlade rörelsen omsatte ca 33 Mkr 
under 2015.

Den 9 mars 2017 tecknades avtal om att förvärva 51% av aktierna 
i ST Liftsystems GmbH och 51% av aktierna i Aufzüge Friedl GmbH, 
båda med säte i Neutal Österrike. Tillträdet förväntas ske under 
det andra kvartalet av 2017. Sdiptech har en framtida option att 
förvärva resterande 49% av båda bolagen.

Vid extra bolagsstämma den 28 mars invaldes Jan Samuelsson 
som ny styrelseledamot. 

Den 5 april fastställde styrelsen och ledningen nedan uppdaterade 
finansiella mål för verksamheten. 

Resultatmål 
Bolagets mål är att, senast före utgången av 2021, uppnå ett 
EBITA-resultat om 600-800 Mkr.

Organisk resultattillväxt 
Bolagets mål är att den genomsnittliga årliga organiska EBITA-
tillväxten ska vara 5-10 procent.

Förvärvad resultattillväxt 
Bolagets mål är att upprätthålla en årlig genomsnittlig förvärvstakt 
i linje med 2016.

Kapitalstruktur 
Bolagets långsiktiga mål är att nettoskulden i relation till justerad 
EBITDA rullande tolv månader inte ska överstiga 2,5 gånger.
Avkastning på sysselsatt kapital Bolagets långsiktiga mål är att 
avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 15 procent.

Utdelningar 
Bolagets mål är att utöver en årlig preferensaktieutdelning om 
8.00 kr per aktie återinvestera det återstående fria kassaflödet 
tillbaka in i verksamheten.

Den 19 april 2017 kommunicerades att Sdiptech avser att notera 
Bolagets stamaktie av Serie B på Nasdaq First North Premier. 
Noteringen förväntas ske under andra kvartalet 2017 och inne-
fatta en nyemission av stamaktier av serie B om ca 500 Mkr.

Den 21 april överlät Sdiptech sin fordran på Serendipity Ixora 
om 39,1 MKr till bolagets huvudägare Serendipity Group, som 
en amortering på Bolagets skuld till Serendipity Group. Därmed 
reducerades skulden till Serendipity Group från 68,0 Mkr till 
28,9 Mkr. Fordran på Serendipity Ixora var precis som lånet från 
Serendipity Group räntefritt och klassificerades som kortfristig, 
varför överlåtelsen inte har eller kommer att få någon inverkan på 
likviditet eller kostnader i något av de tre bolagen. Syftet var att så 
långt som möjligt förenkla mellanhavandena mellan bolagen.
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UNDERSKRIFTER

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige 
och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. 
Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. 
Ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. 
Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande 
direktören den 26 april 2017. Koncernens rapporter över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning och 
moderbolagets resultat – och balansräkning bli föremål för fastställelse på årsstämman den 20 juni 2017.

STOCKHOLM DEN 26 APRIL 2017

Jakob Holm
Verkställande direktör

Ashkan Pouya
Styrelseordförande

Katarina Lundblad Pinnekamp
Styrelseledamot

Johnny Alvarsson
Styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh
Styrelseledamot

Mikael Lönn
Styrelseledamot

Jan Samuelsson
Styrelseledamot
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Sdiptech AB, org. nr 556672-4893

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Sdiptech AB för år 2016. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 24-57 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt International Financial 
Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över 
totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-23. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som  
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-

redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. 
Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte  
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredo visningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Fel-
aktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
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risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verk ställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års-
redovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
och koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Sdiptech AB för år 2016 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens  
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av  
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta  
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska  
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Stockholm den 26 april 2017
KPMG AB

Duane Swanson
Auktoriserad revisor
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