Q1
DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS 2017

FINANSIELL INFORMATION I URVAL
2017

Nettoomsättning

Januari till mars

237,2 Mkr (113,3) 27,8 Mkr

Periodens
resultat

EBITA

(6,3)

FÖRSTA KVARTALET–STARK TILLVÄXT OCH EN NY
NISCH INOM URBAN INFRASTRUKTUR
·· Nettoomsättningen ökade med 109% till 237,2 Mkr (113,3),
organiskt ökade nettoomsättningen 18%
·· EBITA ökade med 341% till 27,8 Mkr (6,3), organiskt ökade
EBITA 55%
·· Periodens resultat efter skatt uppgick till 20,1 Mkr (6,5)
·· Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
uppgick till 18,9 Mkr (7,6)
·· Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning till
preferensaktier uppgick till 0,72 SEK (0,20)

20,1 Mkr

Resultat per
preferensaktie

(6,5)

Resultat per
stamaktie

15,82 Kr (3,54) 0,72 Kr (0,20)

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
·· Sdiptech meddelade den 5 april att styrelse och ledning
fastställt nya finansiella mål för verksamheten, se vidare sid 5
i rapporten
·· Sdiptech meddelade den 19 april sin avsikt att genomföra en
nyemission av stamaktier om ca 500 Mkr och i samband med
det ta upp bolagets stamaktie av serie B till handel på First
North Premier - emissionslikviden skulle tillföra tillväxtkapital
för fortsatta förvärv
·· Den 21 april överlät Sdiptech sin fordran på Serendipity Ixora
om 39 MKr till bolagets huvudägare Serendipity Group, som
en amortering på Bolagets skuld till Serendipity Group, vilken
därmed reducerats till 28 Mkr, se vidare sid 7 i rapporten

·· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –1,1 Mkr
(–13,2)
·· Under perioden förvärvades Topas Vatten AB och Topas Vatten
Service AB med en total årsomsättning om 31 Mkr under 2016
och avtal ingicks kring förvärv av de österrikiska bolagen ST
Liftsystem GmbH och Aufzuege Friedl GmbH.

NYCKELTAL
Mkr

jan-mar 2017

jan-mar 2016

jan-dec 2016

Nettoomsättning
EBITDA
EBITA
EBITA marginal %
Rörelseresultat (EBIT)

237,2
30,6
27,8
11,7%
27,7

113,3
7,2
6,3
5,6%
6,2

775,5
119,4
110,9
14,3%
110,8

Nettobankskuld/EBITDA, ggr
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Avkastning sysselsatt kapital
Kassaflödesgenerering %

1,32
3,06
14,4%
44%

neg
1,39
7,3%
neg

1,08
2,60
13,6%
79%

0,72
21 349 074
21 349 074
1 750 000

0,20
20 899 369
21 349 074
1 750 000

2,82
21 195 649
21 349 074
1 750 000

Resultat per stamaktie, SEK
Genomsnittligt antal utestående stamaktier
Utestående stamaktier
Utestående preferensaktier
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VD KOMMENTAR
BÄSTA AKTIEÄGARE,
Ett kvartal präglad av god förvärvsintensitet och noteringsförberedelser
Under första kvartalet har vi hållit en fortsatt god förvärvstakt och
förvärvat ett bolag inom rening av avloppsvatten som är en ny
nisch för oss och tecknat avtal om förvärv av ett bolag inom vår
hissnisch i Österike som är en ny geografisk marknad för oss. I
tillägg har vi ingått intentionsavtal om ytterligare två förvärv och
har därtill ett tiotal pågående budsamtal av nischade bolag med
inriktning mot urbana infrastrukturer.
Första kvartalet har ägnats omfattande tid och resurser att för
bereda för den planerade noteringen av stamaktier av serie B på
Nasdaq First North Premier och samtida nyemission om ca 500
Mkr. Härigenom vill vi skapa möjligheter att behålla en hög tillväxttakt och finansiella förutsättningar att fortsätta förvärva och långsiktigt utveckla bolag inom urban infrastruktur samt skapa aktie
ägarvärde för alla våra aktieägare.

KVARTALET
Under årets första kvartal steg koncernens nettoomsättning med
109% till 237,2 Mkr och EBITA-resultatet ökade med 341% till 27,8
Mkr. Koncernens run-rate för nettoomsättning på helårsbasis
uppgår förnärvarande till 944 Mkr och 150 Mkr för EBITA. Runrate skulle sedan öka till ca 1 015 Mkr respektive ca 157 Mkr vid
ett tillträde av det österrikiska förvärvet, vilket vi beräknar slutföra
runt månadsskiftet juni-juli.
Det första kvartalet är ett säsongsmässigt svagare kvartal för oss
då många av våra kunder genomför upphandlingar i början av det
första kvartalet varvid året ofta kan inledas något försiktigt med
en lägre leveransintensitet och därmed lägre intäkter och rörelse
marginaler. Aktiviteten under första kvartalet har dock varit i linje
med förväntan och vi bedömer att orderläget för året är på normala
nivåer.
FÖRVÄRV
Under det första kvartalet förvärvade koncernen ett bolag i
Stockholm inom rening av avloppsvatten och tecknade avtal om
att förvärva två bolag i Österrike.
Ny nisch inom rening av avloppsvatten
Med Topas Vatten och Service, som förvärvades under första
kvartalet, tar vi ett viktigt steg in i installation och drift av rening
av avloppsvatten som är en helt central del för växande urbana
infrastrukturer.
Geografisk expansion inom hiss
Med Aufzüge Friedl GmbH, som vi under första kvartalet tecknade
avtal om att förvärva, etablerar vi oss på hissmarknaden i Wien
som liksom Stockholm är en storstad i tillväxt med starka demografiska förtecken och urbanisering.
Med ST Liftsystems GmbH, som vi under första kvartalet tecknade
avtal om att förvärva, kompletterar vi vårt erbjudande inom hiss
med en ny egen exportprodukt. En kompakt hiss som lämpar sig
väl för renoveringsuppdrag där utrymmena kring hissen är trånga
vilket gör produkten relevant för många etablerade storstäder med
stora befintliga fastighetsbestånd, däribland vår huvud
marknad
Stockholm.
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Flera pågående förvärvsprocesser
Utöver avtalet om att förvärva två bolag i Österrike motsvarande
ca 7 Mkr EBITA run-rate, har vi ingått intentionsavtal avseende
ytterligare ett förvärv med en EBITA om ca 5 Mkr run-rate. Utöver
detta förs budsamtal med bolag motsvarande en total EBITA om
100-150 Mkr run-rate vilket gott och väl är i linje med våra mål.
Konstateras kan även att majoriteten av förvärvskandidaterna i
vår pipeline på kort till medellång sikt är bolag verksamma inom
området Nischade produkter och tjänster.
UTSIKTER
Vi ser goda förutsättningar att fortsätta förvärva och långsiktigt
utveckla bolag inom urban infrastruktur. Som en konsekvens
härav har vi under det första kvartalet ägnat mycket tid att förbereda Sdiptech för en nyemission om ca 500 Mkr och notering av
stamaktierna av serie B på Nasdaq First North Premier.

Avsikt att notera stamaktien och anskaffa ca 500 Mkr i
tillväxtkapital
Sdiptech har genomfört en stark tillväxtresa och vi ser att det finns
stora möjligheter att skapa ytterligare aktieägarvärde genom att
fortsätta förvärva och långsiktigt utveckla bolag inom urban infrastruktur. Som nyligen annonserades den 19 april planerar vi nu att
genomföra en nyemission och notering av stamaktierna av serie B
på Nasdaq First North Premier. Därmed skapar vi möjligheter att
behålla en hög tillväxttakt och vi ser fram emot att få nya stamaktieägare som kan vara med och bygga Sdiptech vidare tillsammans
med oss under lång tid framöver.
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla våra fantastiska medarbetare som hela tiden drivs av inställningen att ständigt leverera
på topp.

Nytt tillväxtmål
Som ett led i noteringsförberedelserna har Sdiptechs styrelse upp
daterat de finansiella målen för att bättre avspegla den nuvarande
verksamheten och framtida tillväxtmöjligheter. Det nya tillväxtmålet
är att växa EBITA till 600-800 Mkr år 2021.
Hela organisationen och inte minst jag är inspirerad av det nya finansiella målet som innebär en hög tillväxttakt vilket är en stimulerande drivkraft. Våra ytterst kompetenta medarbetare har bevisat
sin kapacitet att leverera den tillväxt som krävs och både förvärvsorganisationen och den operativa organisationen som styr och vidareutvecklar våra dotterbolag är väl positionerad för fortsatt tillväxt.
God lönsamhet idag och i framtiden
Vårt tidigare marginalmål om minst 10 procent rörelsemarginal
har ersatts av ett tillväxtmål satt i absoluta tal om 600-800 Mkr
EBITA år 2021. Vår EBITA-marginal som kommer från en underliggande stabil verksamhet är idag cirka 15 procent och på framtida
förvärv ställer vi lika höga krav på lönsamhet.

Jakob Holm
VD, Sdiptech AB (publ.)

KOMMANDE RAPPORTDATUM
Delårsrapport för apr-jun 2017:
Delårrapport för jul-sep 2017:

30 augusti 2017
15 november 2017

Utbetalning av utdelning till preferensaktieägare
För varje preferensaktie utbetalas 8,00 kronor per år,
fördelat på fyra kvartalsvisa utbetalningar om 2,00 kronor.
Avstämningsdagar för att erhålla utdelning på preferensaktie är:
• 15 mars 2017
• 15 juni 2017
• 15 september 2017
• 15 december 2017
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OM SDIPTECH
VERKSAMHET:
NISCHADE TEKNISKA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

AFFÄRSMODELL:
DECENTRALISERING I DJUPA NISCHER

Sdiptech är inriktat mot storstäder och levererar tjänster och
produkter som är grundläggande för att samhällskritiska funktioner ska fungera väl. Koncernens nischade tekniska tjänster och
produkter täcker hela livscykeln från:
1) nyinstallation, till

Sdiptech fokuserar uteslutande på djupt nischade segment.
• Sdiptech arbetar utifrån en decentraliserad modell där varje
enskild verksamhet har en egen djup specialisering och en
självständighet att utveckla och sälja sitt kunderbjudande.

2) service och underhåll, till
3) renovering, modernisering och ombyggnation
Våra produktgrupper mot infrastruktur är: elautomatik, ventilationslösningar, hiss, avbrottsfri strömförsörjning, stomkomplettering, vatten-/fjärrvärmemätare, avancerad produktutveckling,
kyla, vibrations- och omgivningskontroll, kontroll av elkvalitet, och
vattenrening.

• Specialiseringen skapar barriärer mot mindre aktörer genom
att Sdiptechs nischade kundlösningar är komplexa och
kostsamma att konkurrera mot. För sörre aktörer är Sdiptechs
nischade segment mindre intressanta då dessa större aktörer
föredrar storskaliga leveranser och standardisering.
• I vår specialisering uppnås även viktiga komparativa fördelar
och tydliga mervärden för kund vilket skapar långsiktigt starka
marginaler.

MARKNADSFOKUS:
URBANISERING OCH STORSTADSREGIONER

SYNERGIER:
NATURLIGA SAMARBETEN

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

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

samhällsfunktioner och infrastrukturer.

OMRÅDEN:
Anpassade tekniska installationer:
Skräddarsydda installationer för djupt specialiserade behov inom
urban infrastruktur, verksamma inom sex nischer med inriktning
mot urban infrastruktur.
Nischade produkter och tjänster:
Renodlade produkt- och tjänstebolag varav fem inom nischer
med inriktning mot urban infrastruktur och två övriga nischer.

Kommentar Nischade produkter och tjänster:
Omfattningen av verksamheten har ökat väsentligt sedan första
kvartalet 2016, varför en jämförelse med EBITA-marginalen för
helåret 2016 är mer relevant. Historiskt sett har de verksamheter
som nu ingår i området uppvisat en lägre lönsamhet under
det första kvartalet än för året som helhet, som ett resultat av

Anpassade tekniska
installationer (Mkr)
Nettoomsättning
EBITA
EBITA-marginal, %

jan-mar
2017
135,9
15,6
11,5%

jan-mar
2016
98,7
6,4
6,5%

jan-dec
2016
461,8
44,1
9,5%

Nischade produkter
& tjänster (Mkr)
Nettoomsättning
EBITA
EBITA-marginal, %

jan-mar
2017
94,3
17,2
18,2%

jan-mar
2016
10,2
3,5
33,9%

jan-dec
2016
286,3
66,4
23,2%

generellt sett lägre affärsaktivitet och därmed lägre intäkter.
Detta gäller inte minst inom nischen stomkomplettering som är
den största verksamheten inom området. Orderingången inom
stomkomplettering har varit god och överstiger nivån vid samma
tidpunkt föregående år.
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FINANSIELLA MÅL – UPPDATERING OCH HÖJDA TILLVÄXTMÅL
Sdiptech har efter kvartalets utgång kommunicerat nya finansiella mål. Bolagets strategi är oförändrad, så bakgrunden till uppdateringen är att
de nya målen bättre avspeglar bolagets verksamhet och tillväxttakt.

Resultatmål:
Att uppnå ett EBITA-resultat om 600-800 Mkr före utgången av
2021.

Kommentar:
Det nya målet motsvarar en årlig tillväxt om cirka 40-50
procent av redovisat EBITA-resultat från utgången av 2016 till
utgången av 2021. Det tidigare målet var 20 procent årlig tillväxt
i rörelseresultat (EBIT) och minst 10 procent rörelsemarginal.
Den nya målsättningen avspeglar bättre Sdiptechs ambition och
innebär en ökning jämfört med tidigare.

Organisk resultattillväxt:
Att uppnå en genomsnittlig årlig organisk EBITA-tillväxt om 5-10
procent.

Kommentar:
Sdiptech hade tidigare inget specifikt mål för organisk tillväxt,
utan 20 procent årlig tillväxt i rörelseresultat inkluderade både
organisk tillväxt och tillväxt via förvärv. Det nya målet tydliggör
fördelningen mellan organisk och förvärvad tillväxt.

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

Kommentar:
Under 2016 förvärvades bolag med en EBITA som på årsbasis
uppgick till ca 90 Mkr. Bolagets styrelse och ledning anser att
förvärvsmetodik och förvärvskapacitet är etablerad på en nivå
som innebär att denna takt kan upprätthållas även i framtiden.

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

Kommenter:
Det nya målet används för att på ett bättra sätt bedöma
skuldsättningen i förhållande till det operativa resultatet vid
bedömning av finansiell risk och ersätter därmed det tidigare
målet om <50 procent räntebärande skulder i förhållande till
totala tillgångar.

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

Kommentar:
Avkastningsmålet läggs till för att följa hur effektivt koncernen
använder det kapital som investerats i verksamheten. Om Bolaget
genomför den kapitalanskaffning via nyemission som annoserats
kommer bolaget tillföras ca 500 Mkr i nytt kapital, vilket gradvis
kommer att sysselsättas i nya förvärv. Målet ska därför ses
långsiktigt, fram till och med att det anskaffade kapitalet är fullt
investerat.

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

Kommentar:
Med det tillväxtkapital som ett genomförande av den
annonserade nyemissionen skulle tillföra, i kombination med att
fritt kassaflöde från verksamheten återinvesteras, anser Sdiptech
att målsättningen för förvärvad resultattillväxt kan upprätthållas
utan några ytterligare tillskott av eget kapital.
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLIGEN
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för Koncernen uppgick under första kvartalet
till 237,2 Mkr (113,3 Mkr). Omsättningen i jämförbara enheter, dvs
bolag som ingått i Koncernen i båda jämförelseperioderna, ökade
med 20,3 Mkr och uppgick till 133,2 (112,9) vilket motsvarar en
organisk tillväxt om 18 procent. Förvärvade bolag bidrog med
104,0 Mkr till årets omsättning, medan omsättning från avyttrade
bolag ingick med 0,4 Mkr i jämförelseperioden.
Sdiptechs segemt Kärnverksamhet, inom vilket Bolaget till
handahåller nischade tekniska tjänster och produkter med inriktning mot urban infrastruktur, ökade sin omsättning 121,3 Mkr till
230,2 Mkr (108,9). De förvärv som genomfördes efter utgången
av det första kvartalet 2016 bidrog med 102,2 Mkr till netto
omsättningen i perioden och den organiska tillväxten uppgick
därefter till 17,5 procent.
Inom Kärnverksamhetens underområde Anpassade tekniska installationer ökade nettoomsättningen med 37,2 Mkr till 135,9 Mkr
(37,2), varav 16,5 Mkr kom från bolag förvärvade efter utgången av
det första kvartalet 2016 och resterande del utgjordes av organisk
tillväxt, vilken därmed uppgick till 21 procent.
Inom Kärnverksamhetens underområde Nischade produkter och
tjänster ökade nettoomsättningen med 84,1 Mkr till 94,3 Mkr
(10,2), varav 85,8 Mkr kom från bolag förvärvade efter utgången
av det första kvartalet 2016 och resterande del utgjordes av organisk tillväxt, vilken därmed uppgick till -16,5 procent. Området
har expanderat kraftigt sedan det första kvartalet 2016 då det
omfattade två nischer mot nuvarande sju nischer.
Resultat
Under det första kvartalet uppgick EBITA för Koncernen till 27,8 Mkr
(6,2 Mkr). EBITA exklusive bidrag från bolag som ej ingick i båda
perioderna uppgick till 10,4 Mkr (6,7 Mkr) vilket motsvarar en
organisk tillväxt på 55 procent. Förvärv bidrog med 17,4 Mkr till årets
EBITA medan avyttrat bolag ingick med -0,4 Mkr i föregående år.
Inom Sdiptechs segment Kärnverksamhet ökade EBITA med 22,9
Mkr till 32,8 Mkr (9,9). De förvärv som genomfördes efter utgången
av det första kvartalet 2016 bidrog med 17,2 Mkr EBITA i perioden
och den organiska tillväxten uppgick till 57,4 procent. EBITAmarginalen för segmentet ökade till 14,2 procent (9,1) främst drivet
av högre marginaler i de under 2016 förvärvade enheterna, men
även jämförbara enheter uppvisade en ökad EBITA-marginal, från
9,1 procent under jämförelseperioden till 12,2 procent 2017.
Inom Kärnverksamhetens underområde Anpassade tekniska installationer var EBITA 15,6 Mkr (6,4) och EBITA-marginalen steg till
11,5 procent (6,5), vilket även var högre än helårssiffran 9,5 procent
för 2016. Marginalökningen drevs framförallt av hissverksamheten
inom Anpassade tekniska installationer där kapacitetsutnyttjandet

totalt sett översteg den för motsvarande period föregående år. En
förklaring till detta var bland annat ett fördjupat samarbete mellan
den lokala Stockholmsbaserade hissverksamheten och den globala
hissverksamheten.
Inom Kärnverksamhetens underområde Nischade produkter och
tjänster var EBITA 17,2 Mkr (3,5) och EBITA-marginalen var 18,2
procent (33,9). Totalt tillkom EBITA om 15,0 Mkr i perioden som
ett resultat av fem genomförda förvärv, vilket därmed utgjorde en
betydande majoritet av resultatet. Omfattningen av verksamheten
inom underområdet har därmed ökat väsentligt jämfört med det
första kvartalet 2016, varför en jämförelse med EBITA-marginalen
för helår 2016 om 23,2 procent är mer relevant. Historiskt sett
har de verksamheter som nu ingår i området uppvisat en lägre
lönsamhet under det första kvartalet än för året som helhet, som
ett resultat av generellt sett lägre affärsaktivitet och därmed lägre
intäkter. Detta gäller inte minst inom nischen stomkomplettering
som är den största verksamheten inom området. Orderingången
inom stomkomplettering har varit god och överstiger nivån vid
samma tidpunkt föregående år.
Av- och nedskrivningar för koncernen ökade till -2,9 Mkr (-1,0)
som en följd av förvärvade bolag och rörelseresultatet uppgick till
27,2 Mkr (6,2) för Koncernen.
De finansiella kostnaderna för Koncernen ökade i perioden till
-2,9 Mkr (-1,2) då räntebärande skulder från kreditinstitut tillkommit i samband förvärv under den senaste tolvmånadersperioden.
Finansnettot var därefter -2,0 Mkr (-0,1).
Periodens resultat för Koncernen uppgick till 20,1 Mkr (6,5) där
jämförelseperioden även inkluderade 4,3 Mkr resultat från avvecklade verksamheter, dvs resultat som uppstod inom det avyttrade segmentet Venture Management.
Förvärv under perioden
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.
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Finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 Mkr
(-13,2 Mkr). I båda perioderna är betald skatt stor i förhållande till
periodens resultat då slutbetalning av skatt avseende tidigare år
sker under första kvartalet. Säsongseffekter påverkar till viss del
förändringar i rörelsekapital negativt under det första kvartalet.

Personal
Antalet medarbetare uppgick vid första kvartalets utgång till
720 (452) och vid årets ingång till 680. Förvärvade bolag under
2017 bidrar med 14 medarbetare, medan övrig ökning från årets
ingång främst härrör från ökning av montörer inom den globala
hissinstallationsverksamheten.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till –22,1 Mkr
(17,3 Mkr). Kassaflödeseffekten av det under kvartalet
slutförda förvärvet av Topas Vatten AB och Topas Vatten Service
AB uppgår till -7,4 mkr. Investeringar i finansiella anläggnings
tillgångar om -10,0 Mkr avser deposition av del av köpeskillingen av det avtalade men ej slutförda förvärvet i Österrike. Det
positiva bidrag i jämförelseperioden var ett resultat av uttag
från placeringar i kapitalförsäkringar, vilket uppgick till 20 Mkr.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, inklusive netto
kassaflöde avseende finansiell leasing, uppgick till -4,7 Mkr
(-2,6 Mkr).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen och moderbolaget är genom sin verksamhet exponerad
för olika slag av finansiella risker, främst relaterade till lån och kundfordringar. De finansiella riskerna består av ränterisk, kreditrisk och
finansieringsrisk. För mer detaljerar information hänvisas till not 15
i årsredovisningen 2016.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 12,0 Mkr
(54,6 Mkr). Upptagna lån om 33,3 Mkr är dels relaterat till Topas
Vatten AB och Topas Vatten Service AB och dels refinansiering
avseende det under 2015 genomförda förvärvet av Metus som
initialt skedde utan bankfinansiering. Amortering av lån har skett
med -17,8 Mkr (-8,8 Mkr). Utdelning på preferensaktien uppgår till
-3,5 Mkr i båda perioderna, medan i jämförelseperioden lämnades även utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande
om -1,0 Mkr. Nyemission av stamaktier serie B under första kvartalet 2016 gav ett kassaflödesmässigt tillskott om 67,9 Mkr.
De räntebärande skulderna inklusive tilläggsköpeskillingar och
finansiell leasing uppgick till 671,9 Mkr (199,7). De två största
posterna inom räntebärande skulder utgjordes av 340,8 Mkr
(123,8) skulder till kreditinstitut, samt 237,6 Mkr (43,3) i upp
skjuten betalning av köpeskilling vid förvärv. Dessa villkorade
köpeskillingar klassificeras som räntebärande då de nuvärdes
beräknas, men de ger inte upphov till någon faktisk räntebetalning som belastar koncernens kassaflöde förrän vid slutreglering.

Transaktioner med närstående
Närstående transaktioner förekommer främst med majoritet
sägarbolaget Serendipity Group och Serendipty Ixora vilka har
samma huvudägare. Information om transaktioner med närstående återfinns i not 7.
Händelser efter rapportperiodens utgång
Sdiptech meddelade den 5 april att styrelse och ledning fastställt
nya finansiella mål för verksamheten, se vidare sid 5.
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 innefatta 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.

Nettoskulden, som inkluderar ovanstående räntebärande poster,
var vid utgången av kvartalet 557,4 Mkr (52,1). Nettoskulden
beräknad på endast skulder till kreditinstitut uppgick till 226,3
Mkr (-23,8). Koncernens Nettoskuld i förhållande till EBITDA (se
definitioner, not 8) uppgick till 3,06. Banknettoskuld – då endast
räntebärande skulder från kreditinstitut inkluderas – i förhållande
till EBITDA var 1,32.
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN
2017
jan-mar
237,2
1,8
239,0

2016
jan-mar
113,3
1,1
114,4

2016
jan-dec
775,5
13,4
788,9

–101,5
–24,7
–82,2
–2,9
27,7

–42,1
–13,9
–51,1
–1,0
6,2

–321,6
–79,6
–268,3
–8,6
110,8

0,9
–2,9
25,7
–5,6
20,1

1,1
–1,2
6,1
–3,8
2,3

2,5
–9,8
103,5
–24,1
79,4

–
20,1

4,3
6,5

4,5
83,9

Resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

18,9
1,2

7,6
–1,1

73,9
10,0

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

0,72

–0,01

2,61

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

0,72

0,20

2,82

Antal stamaktier vid periodens utgång (miljoner)
Genomsnittligt antal stamaktier (miljoner)

21,3
21,3

21,3
20,9

21,3
21,2

(Mkr)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

Not

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter
Avvecklade verksamheter:
Periodens resultat från avvecklade verksamheter
Periodens resultat

4
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT
2017
jan-mar
20,1

2016
jan-mar
6,5

2016
jan-dec
83,9

0,0
0,0
20,1

0,1
0,1
6,6

0,2
0,2
84,1

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

18,9
1,2

7,7
–1,1

74,1
10,0

Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare har uppkommit från
—Kvarvarande verksamheter
—Avvecklade verksamheter

18,9
–

3,4
4,3

69,6
4,5

(Mkr)
Periodens resultat
Övrigt totalresultat för perioden
Komponenter som kommer att omklassificeras till periodens resultat
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser
Summa komponenter som kommer att omklassificeras till periodens resultat
Totalresultat för perioden

Not
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BALANSRÄKNING KONCERNEN
(Mkr)

2017
31 mar

2016
31 mar

2016
31 dec

831,8
0,4

290,1
0,6

805,7
0,5

54,6

20,1

49,6

12,9
899,7

2,5
313,3

2,6
858,4

39,9
148,1

28,6
70,9

34,2
155,9

51,9
9,9
38,3
114,5
402,6
–
1 302,3

87,3
8,4
17,7
147,6
360,6
171,0
844,9

58,7
9,5
27,0
125,6
410,9
–
1 269,3

0,6
240,4
0,6
201,5
443,0
34,3
477,3

0,6
240,4
0,4
301,6
543,0
22,1
565,1

0,6
240,4
0,5
186,1
427,6
33,1
460,7

501,2
9,3
170,7
143,7
825,0
1 302,2

138,5
4,5
61,2
75,6
279,8
844,9

485,8
7,1
151,8
163,9
808,6
1 269,3

Not

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror
Kundfordringar
Övriga fordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Tillgångar i avyttringsgrupp
Summa tillgångar

4

Eget kapital
Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserad vinst inklusive periodens resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Skulder
Räntebärande långfristiga skulder
Icke räntebärande långfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Summa

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Summa
eget
kapital

297,5
7,6
–
7,6
–3,5

470,9
7,6
0,1
7,7
–3,5

25,9
–1,1
–
–1,1
–

496,8
6,5
0,1
6,6
–3,5

–
–
–
0,4

–
–
–
301,6

–
70,0
–2,1
543,0

–2,7
–
–
22,1

–2,7
70,0
–2,1
565,1

240,4
–
–
–

0,4
–
0,1
0,1

301,6
66,3
–
66,3

543,0
66,3
0,1
66,4

22,1
11,1
–
11,1

565,1
77,4
0,1
77,5

–

–

–

0,1

0,1

–0,1

–

Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande
inflytande

–

–

–

–

–

–0,1

–0,1

Utdelning av aktier i avvecklad verksamhet till
stamaktieägare
Lämnad utdelning till preferensaktieägare

–
–

–
–

–
–

–171,3
–10,5

–171,3
–10,5

–
–

–171,3
–10,5

0,6
–
–
–
–
0,6

240,4
–
–
–
–
240,4

0,5
–
0,0
0,0
–
0,6

186,1
18,9
–
18,9
–3,5
201,5

427,6
18,9
0,0
18,9
–3,5
443,0

33,1
1,2
–
1,2

460,7
20,1
0,0
20,1
–3,5
477,3

Aktiekapital

Övr. tillskj.
kapital

Ingående balans per 1 januari 2016
Periodens totalresultat januari - mars 2016
Övrigt totalresultat för perioden
Summa totalresultat
Lämnad utdelning till preferensaktieägare

0,6
–
–
–
–

172,5
–
–
–
–

0,3
–
0,1
0,1
–

Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande
inflytande
Nyemission
Nyemissionskostnader
Utgående balans per 31 mars 2016

–
0,0
–
0,6

–
70,0
–2,1
240,4

Ingående balans per 1 april 2016
Periodens totalresultat april - december 2016
Övrigt totalresultat för perioden
Summa totalresultat april - december 2016

0,6
–
–
–

Förändring av innehav utan bestämmande
inflytande

(Mkr)

Ingående balans per 1 januari 2017
Periodens totalresultat januari - mars 2017
Övrigt totalresultat för perioden
Summa totalresultat januari - mars 2017
Lämnad utdelning till preferensaktieägare
Utgående balans per 31 mars 2017

Balanserad
Reserver
vinst

34,3
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN
2017
jan-mar

2016
jan-mar

2016
jan-dec

25,7
3,6
–18,1
11,2

6,2
1,0
–8,2
–1,0

103,5
1,7
–21,9
83,3

0,8
–13,1
–1,1

–2,0
–10,2
–13,2

–41,9
20,2
61,6

–7,4
–
–
–4,7
–
–
–10,0
–
–22,1

–
–
–0,1
–2,6
–
–
–
20,0
17,3

–357,5
–1,0
–0,1
–13,5
10,8
40,0
–
20,0
–301,3

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–
33,3
–17,8
–3,5
12,0

67,9
–
–8,8
–4,5
54,6

67,9
298,6
–75,2
–15,2
276,1

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

–11,2
125,6
0,1
114,5

58,7
89,0
–0,1
147,6

36,4
89,0
0,2
125,6

(Mkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betalda skatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

Not

Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten
Investeringsverksamhet
Förvärv av dotterföretag
Avyttring av dotterföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Erhållen köpeskilling avyttrad verksamhet
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

6
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET
2017
jan-mar
0,0
0,7
0,7

2016
jan-mar
0,4
0,8
1,2

2016
jan-dec
2,3
3,0
5,3

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

–3,0
–1,8
–0,1
–4,2

–1,8
–1,4
0,0
–2,0

–9,0
–6,5
–0,1
–10,3

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Värdeförändring innehav
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

1,4
–
–0,2
–3,0

5,9
4,3
0,0
8,2

10,6
4,5
–0,3
4,5

Mottagna koncernbidrag
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

–
–
–3,0

–
–0,1
8,1

16,2
0,1
20,8

(Mkr)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

Not

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden.
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
2017
31 mar

2016
31 mar

2016
31 dec

0,3

0,4

0,3

0,0

0,1

0,0

271,8
65,1
337,2

274,4
43,0
317,8

256,6
60,4
317,3

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Kundfordringar
Övriga fordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

15,088
0,089
39,725
0,109
1,521
7,750
64,3
401,5

36,5
0,2
79,2
0,3
0,7
91,4
208,4
526,2

38,7
0,1
39,6
0,1
1,5
7,2
87,2
404,5

Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserad vinst inklusive periodens resultat
Summa eget kapital

0,6
240,4
84,5
325,5

0,6
240,4
260,2
526,2

0,6
240,4
91,0
332,0

Skulder
Kortfristiga skulder till koncernbolag
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

4,6
71,4
76,0
401,5

–
25,0
25,0
526,2

0,8
71,7
72,5
404,5

(Mkr)
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
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NOTER
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS).

REDOVISNINGSPRINCIPER I ENLIGHET MED IFRS

NOT 1 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH
BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV
KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har till
ämpats för koncern och moderbolag som vid upprättandet av
den senaste årsredovisningen med undantag för segmentredovisningen, för vidare information se not 2.

Uppskattningar av verkligt värde
Uppskattningar av verkligt värde i verksamheter påverkar främst
koncernens goodwill, skulder relaterade till uppskjutna betalningar vid förvärv samt moderbolagets innehav i aktier i dotterbolag.

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

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.
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NOT 2 SEGMENTREDOVISNING
Segmentinformationen i denna kvartalsrapport skiljer sig mot
tidigare kvartalsrapporter och årsredovisningar i två avseenden,
dels i presentation av elimineringar och dels i klassificering av
holdingbolag. Segmenten presenteras nu efter att elimineringar
av interna transaktioner inom respektive segment gjorts. Elimineringar mellan segment ligger som tidigare i Gruppgemensamma funktioner/elimineringar. Holdingbolag ingår nu i Gruppgemensamma funktioner/elimineringar istället för att som tidigare
vara en del av Kärnverksamheten. Bakgrunden till förändringarna
är att bättre beskriva respektive segments bidrag till koncernens totala utfall.

komplettering, vatten- och fjärrvärmemätare, avancerad produktutveckling, kyla, vibrations- och omgivningskontroll, kontroll av
elkvalitet och vattenrening.

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, stom

Segmentet Avvecklade verksamheter som tidigare rapporterats
har utgått i denna rapport - för vidare information kring avvecklad
verksamhet se istället not 4.

Supportverksamheten tillhandahåller support- och konsulttjänster med fokus på bolags- och innovationsutveckling.
Gruppgemensamma funktioner och elimineringar består av moder
bolaget samt ej rörelsedrivande holdingbolags kostnader inklusive
elimineringar som uppstår i koncernredovisningen förutom de
elimineringar som uppstår mellan bolag inom samma segment.

Segmentinformation koncern
2017-01-01 - 2017-03-31
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt

2016-01-01 - 2016-03-31*
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt

2016-01-01 - 2016-12-31*
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt

Kärnverksamhet
230,2
1,6
231,8
–75,0
–121,2
–2,8
32,8
–0,4
32,4

SupportGruppgemensamma
verskamhet funktioner/elimineringar
8,0
–1,0
0,0
0,2
8,0
–0,8
–5,4
–1,8
–2,3
–2,7
–0,0
–0,0
0,3
–5,4
–0,0
–1,7
0,3
–7,0

Summa
237,2
1,8
239,0
–82,2
–126,2
–2,9
27,7
–2,0
25,7

Kärnverksamhet
108,9
0,8
109,7
–44,9
–53,9
–1,0
9,9
–0,2
9,7

SupportGruppgemensamma
verskamhet funktioner/elimineringar
4,3
0,1
0,1
0,2
4,4
0,3
–4,8
–1,4
–1,2
–0,9
–
–0,0
–1,6
–2,0
–
0,0
–1,6
–2,0

Summa
113,3
1,1
114,4
–51,1
–56,0
–1,0
6,2
–0,1
6,1

Kärnverksamhet
748,1
3,3
751,4
–240,7
–391,9
–8,4
110,4
–1,1
109,3

SupportGruppgemensamma
verskamhet funktioner/elimineringar
47,0
–19,6
0,4
9,7
47,4
–9,9
–21,0
–6,5
–6,2
–3,1
–0,1
–0,1
20,1
–19,6
–0,1
–6,1
20,0
–25,7

Summa
775,5
13,4
788,9
–268,3
–401,2
–8,6
110,8
–7,3
103,5

*Uppgifterna för det första kvartalet 2016 och helår 2016 har uppdaterats i enlighet med beskrivningen i not 2, varför uppgifterna skiljer sig mot
tidigare rapportering.
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NOT 3 GOODWILL

NOT 6 RÖRELSEFÖRVÄRV

I jämförelse med 31 mars 2016 har goodwill ökat med totalt 541,7
Mkr och uppgår till 831,8 Mkr per den 31 mars 2017. Goodwill
har ökat med 514,1 Mkr till följd av bolagsförvärven under 2016
(Castella Entreprenad AB, Hydrostandard Mätteknik Nordic
AB, Cliff Models AB, Hisspartner i Stockholm AB, Frigotech AB,
Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB, Unipower AB, Uptrail
Consulting AB) samt med ytterligare 25,4 Mkr till följd av bolagsförvärv under 2017 (Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB).

Förvärvsanalyser 2017

Resterande förändring om 2,2 Mkr avser valutaeffekter.

NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING INNEHAV
Efter försäljningen av affärsområdet Venture Management 2015
redovisas dess verksamhet under rubriken Resultat från avvecklade verksamheter. Resultatet under 2016 avser värdeförändring i
det aktieinnehav i Serendipity Ixora som erhölls som del av köpeskillingen. Tillgångar i avyttringsgrupp i balansräkningen består i
sin helhet av aktieinnehavet i Serenditpy Ixora, vilka utdelades till
stamaktieägarna i juli 2016 till ett värde om 171,3 Mkr.

Summa långfristiga
räntebärande skulder
Skulder till kreditinstitut
Finansiell leasing
Villkorade köpeskillingar
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga
räntebärande skulder

Topas Vatten AB och
Topas Vatten Service AB
1,1
0,2
2,2
0,6
11,5
0,2
–1,6
–
–1,4
–3,2

Netto identifierbara tillgångar och skulder
Koncerngoodwill

9,6
25,4

Överförd ersättning

35,0

Överförd ersättning
Likvida medel

18,9

Villkorad köpeskilling

16,1

Totalt överförd ersättning

35,0

Likvidpåverkan på koncernen
Förvärvade likvida medel
Överförd ersättning

NOT 5 RÄNTEBÄRANDE SKULDER
(Mkr)
Skulder till kreditinstitut
Periodiserade upplåningskostnader
Finansiell leasing
Villkorade köpeskillingar
Övriga långfristiga skulder

Förvärvade tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar
Kundfordringar
Lager och pågående arbete
Likvida medel
Övriga omsättningstillgångar
Uppskjuten skattskuld
Övriga långfristiga skulder
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder

2017
31 mar
268,4
–4,2
14,0
221,6
1,4

2016
31 mar
88,5
–1,5
8,3
43,3
–

2016
31 dec
261,1
–4,3
14,3
213,3
1,4

501,2

138,5

485,8

76,6
9,8
16,0
68,3

36,9
1,0
–
23,3

67,9
7,6
8,0
68,3

170,6

61,2

151,8

Total likvidpåverkan
Övriga upplysningar*
EBITA runrate

11,5
–18,9
–7,4

5,3

*Baseras på årsredovisningar avseende 2016
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
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 beräknat
inlösenbelopp för aktierna.
Beskrivning av årets förvärv

Den 16 januari slutfördes förvärvet av aktierna i Topas Vatten
AB och Topas Vatten Service AB. Topas Vatten har lång erfarenhet av hantering och rening av avloppsvatten och erbjuder kompletta lösningar med stöd i alla faser av ett projekt. Företaget
är specialiserat genom sitt unika erbjudande att agera operatör
av installerade avloppssystem, samt genom att erbjuda ett högpresterande minireningsverk till slutkund. Den samlade rörelsen
omsatte ca 33 Mkr under 2015.
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NOT 7 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
I början på januari 2015 lämnade Serendipity Group AB ett ägarlån
om 48,7 Mkr till Sdiptech AB i samband med bolagets förvärv av
ManKan Hiss AB (via sitt dotterbolag Sdip Cocello AB). 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 per 31 mars 2016 uppgick därefter till 68,0 Mkr med
förfallodatum 30 juni 2017. Samtliga lån löper utan ränta. Denna
skuld har efter kvartalets utgång reducerats, se Händelser efter
periodens utgång sid 7.
Bolaget har avvecklade 2015 hela sin Venture Management verksamhet till ett närstående bolag Serendipity Ixora, se not 22 i Årsredovisning 2015 för mer information. En fordran på Serendipity
Ixora som härrör från avyttringen, uppgående till 39,1 Mkr per 31
mars 2017, finns redovisad som övriga fordringar. Denna fordran
har efter kvartalets utgång överlåtits till Serendipity Group, se Händelser efter periodens utgång sid 7.

NOT 8 DEFINITIONER NYCKELTAL
EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar och
nedskrivningar.

EBITA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
hänförligt till immateriella anläggnings
tillgångar.

EBITA marginal

EBITA i relation till nettoomsättning.

Nettoskuld/
EBITDA

Beräknas som genomsnittlig nettoskuld
för de senaste fyra kvartalen, i relation
till EBITDA för de senaste fyra kvartalen.
Nettoskuld inkluderar kortfristiga och
långfristiga räntebärande skulder med
avdrag för likvida medel.

Banknettoskuld/ Beräknas som genomsnittlig nettoskuld
EBITDA
till kreditinstitut för de senaste fyra kvartalen, i relation till EBITDA för de senaste
fyra kvartalen. Nettoskuld kreditinstitut
inkluderar kortfristiga och långfristiga
skulder till kreditinstitut med avdrag för
likvida medel.
Sysselsatt
kapital

Eget kapital och räntebärande skulder
med avdrag för likvida medel och kortfristiga placeringar.

Kassaflödesgenerering

Beräknas som operativt kassaflöde i relation
till EBITDA. Operativt kassaflöde beräknas
som EBITDA minus nettot av investeringar i
och försäljningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar samt
justering för kassaflöde från förändring av
rörelsekapital.

Resultat per
stamaktie

Beräknas som vinst efter skatt hänförligt
till moderbolagets aktieägare med avdrag
för utdelning till preferensaktieägare
dividerat med genomsnittligt antal
utestående stamaktier under perioden.

Resultat per
preferensaktie

Beräknas som rörelseresultatet hänförligt
till Moderbolaget för perioden, i relation
till det genomsnittliga antalet utestående
preferensaktier för motsvarande period.
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna kvartalsrapport ger en rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag
som ingår i koncernen står inför. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

STOCKHOLM DEN 28 APRIL 2017

Jakob Holm
Verkställande direktör

Ashkan Pouya
Styrelseordförande

Mikael Lönn
Styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh
Styrelseledamot

Katarina Lundblad Pinnekamp
Styrelseledamot

Johnny Alvarsson
Styrelseledamot
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Styrelseledamot
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