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2017 Nettoomsättning EBITA
Resultat efter 

skatt*
Resultat per 
stamaktie**

Oktober till december 340,4 Mkr (279,1) 115,1 Mkr (55,1) 57,5 Mkr (42,2) 1,69 Kr (1,51)

Oktober till december 
exklusive Supportverksamhet 318,0 Mkr (257,9) 119,7 Mkr (51,2)

Januari till december 1 077,8 Mkr (775,5) 189,4 Mkr (110,9) 93,2 Mkr (79,4) 2,70 Kr (2,61)

Januari till december 
exklusive Supportverksamhet 1 027,2 Mkr (728,5) 196,4 Mkr (108,8)

*Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet.
**Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet med avdrag för utdelning på preferensaktier och avdrag för minoritet.

FJÄRDE KVARTALET
• Nettoomsättningen ökade med 22,0 procent till 340,4 Mkr 

(279,1)

• EBITA ökade till 115,1 Mkr (55,1)

• I Sdiptechs affärsmodell ingår nedsidesskydd i förvärv och 
kvartalets EBITA inkluderar ett positivt bidrag på 78,0 Mkr från 
nyttjande av sådana nedsidesskydd

• En nedskrivning av goodwill om 32,4 Mkr ingår i rörelseresultatet

• Finansnettot uppgick till –15,8 Mkr (–4,8) vilket inkluderar kost-
nader om 24,1 Mkr från diskonte ring av skulder avseende till-
läggsköpeskillingar vilka ej är kassaflödespåverkande

• Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet 
uppgick till 57,5 Mkr (42,2) och för kvarvarande verksamhet 
hänförligt till moderbolagets aktieägare till 54,7 Mkr (35,8)

• Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning till preferens-
aktier och minoritet uppgick till 1,69 kr (1,51)

• Under perioden förvärvades Polyproject Environment AB, spe-
cialiserat på kundanpassade komponenter och anläggningar 
för rening av kontaminerade vätskor, gaser och vatten, samt 
Tello Service Partner AB, specialiserat på ommålning av tak 
samt installation av personskydd på tak.

JANUARI-DECEMBER
• Nettoomsättningen ökade med 39,0 procent till 1 077,8 Mkr 

(775,5)

• EBITA ökade till 189,4 Mkr (110,9) 

• I Sdiptechs affärsmodell ingår nedsidesskydd i förvärv och 
årets EBITA inkluderar ett positivt bidrag på 78,0 Mkr från 
nyttjande av sådana nedsidesskydd

• En nedskrivning av goodwill om 32,4 Mkr ingår i rörelseresultatet

• Finansnettot uppgick till -36,2 Mkr (-7,3) vilket inkluderar 
kostnader om 24,1 Mkr från diskontering av skulder avseende 
tilläggsköppeskillingar vilka ej är kassaflödespåverkande

• Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet 
uppgick till 93,2 Mkr (79,4) och för kvarvarande verksamhet 
hänförligt till moderbolagets aktieägare till 87,1 Mkr (73,9)

• Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet efter av-
drag för utdelning till preferensaktier och minoritet uppgick till 
2,70 kr (2,61)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 69,8 
Mkr (61,6)

NYCKELTAL

Mkr
2017 

okt-dec
2016

okt-dec
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec 

Nettoomsättning 340,4 279,1 1 077,8 775,5

EBITDA 119,3 58,0 204,1 119,4

EBITA 115,1 55,1 189,4 110,9

EBITA marginal % 33,8% 19,7% 17,6% 14,3%

Rörelseresultat (EBIT) 82,3 55,1 156,3 110,8

Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,37 2,60 1,37 2,60

Nettobankskuld/EBITDA, ggr –0,25 1,08 –0,25 1,08

Avkastning sysselsatt kapital 16,8% 13,6% 16,8% 13,6%

Avkastning eget kapital 11,4% 19,6% 11,4% 19,6%

Kassaflödesgenerering % 95% 144% 84% 79%

Resultat per stamaktie, SEK 1,69 1,51 2,70 2,82

Definition av nyckeltal återfinns i not 8.

FINANSIELL INFORMATION I URVAL
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HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Fyra förvärv slutfördes efter rapportperiodens utgång; 31 januari 

förvärvades Multitech Site Services Limited, 11 januari förvär-
vades Optyma Security Systems Limited, 9 januari förvärvades 
Aviolinx Communication and Services AB, 3 januari förvärvades 
Centralmontage i Nyköping AB

• 17 januari avyttrades 80 procent av supportverksamheten 
InsiderLog till Euronext 

• Kallelse till extra bolagsstämma som hålls den 5 mars 2018 där 
beslut fattas kring optionsprogram för ledande befattningshavare

• Sdiptechs styrelse fattade den 14 februari 2018 beslut om att 
avskilja Supportverk samheten villkorat av slutgiltigt godkän-
nande vid Årsstämman

KOMMANDE RAPPORTDATUM
Extra bolagsstämma  5 mars 2018

Årsredovisning  mitten på april

Delårsrapport för jan-mar 2018  8 maj 2018 

Årsstämma  14 maj 2018

Delårsrapport för apr-jun 2018  21 augusti 2018 

Delårsrapport för jul-sep 2018  6 november 2018 

Bokslutskommuniké 2018  12 februari 2019 

Utbetalning av utdelning till preferensaktieägare 
För varje preferensaktie utbetalas 8,00 kronor per år, fördelat 
på fyra kvartalsvisa utbetalningar om 2,00 kronor. Avstäm-
ningsdagar för att erhålla utdelning på preferensaktie är: 

• 15 mars 2018

• 15 juni 2018

• 14 september 2018

• 14 december 2018
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Ovanstående två diagram visar utvecklingen för samtliga bolag 
inom segmenten Anpassade tekniska installationer och Nischade 
produkter & tjänster, för angivna helår, oavsett tidpunkt för  
Sdiptechs förvärv. 

Hissverksamheten inom Anpassade tekniska installationer visar 
en sjunkande lönsamhet medan övrig verksamhet visar en god 
utveckling.

Hissbolag 
En hög aktivitet inom nyinstallationer, såväl i Stockholms området 
som på europeisk basis, sätter fortsatt sin prägel på installations-
marknaden. En därvidlag ökad rörlighet på arbetsmarknaden 
leder fortsatt till ökade färdigställandekostnader.

Allokeringen av kapital mot nyinstallation på bekostnad av re-
noveringsarbeten fortsätter också att påverka priserna inom 
renovering och denna marginalpress speglas i rörelsemarginalen. 
Behovet av renovering och modernisering kvarstår dock och den 
förhöjda aktiviteten och överallokeringen mot nyinstallation bör på 

sikt normaliseras och avspeglas i en normalisering av lönsamhe-
ten för renovering. 

Denna marknadsdynamik förväntas bestå under 2018 och ett 
åtgärdsprogram för att kompensera marginalpress och stärka 
upp lönsamheten inom verksamhetsområdet är därför initie-
rat. Åtgärdsprogrammets mål är att återställa marginaler och 
effekten bör gradvis slå igenom under 2018. Programmet ska 
börja ge effekt under andra kvartalet, medan full effekt bör 
uppnås under 2019.

Nischade produkter & tjänster
Starka marknadspositioner med god efterfrågan stödjer utveck-
lingen inom Nischade produkter & tjänster. Förvärven under 
2017 har bidragit positivt till marginalutvecklingen, medan övriga 
bolag inom området bibehåller goda marginaler. Castella Entre-
prenad har hanterat avslutningen på året bra. Totalt sett för året 
var Castellas EBITA lägre än för helår 2016, vilket var i linje med 
kommentar lämnad i föregående kvartalsrapport.

Nettoomsättning 2013 2014 2015 2016 2017

Nischade produkter & tjänster 399 468 554 603 636 
Övriga anpassade tekniska 
installationer 181 201 235 247 259 

Totalt exklusive hissbolag 579 669 789 850 894 

Hissbolag 384 400 447 473 513 

Totalt 964 1 069 1 236 1 323 1 408 

Tillväxt nettoomsättning% 2016/2017

Nischade produkter & tjänster 5,4%

Övriga anpassade tekniska installationer 4,7%

Totalt exklusive hissbolag 5,2%

Hissbolag 8,5%

Totalt 6,4%

EBITA 2013 2014 2015 2016 2017

Nischade produkter & tjänster 96 110 140 135 150 
Övriga anpassade tekniska 
installationer 30 34 40 42 43 

Totalt exklusive hissbolag 126 144 180 177 192 

Hissbolag 54 45 40 40 13 

Totalt 180 189 220 217 205 

Tillväxt EBITA% 2016/2017

Nischade produkter & tjänster 10,9%

Övriga anpassade tekniska installationer 1,0%

Totalt exklusive hissbolag 8,5%

Hissbolag –68,8%

Totalt –5,8%

UNDERLIGGANDE UTVECKLING FÖR AFFÄRSOMRÅDEN
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Förvärvsmodell med nedsidesskydd
En central del av Sdiptechs förvärvsmodell är att dela framtida 
risker och möjligheter med den säljande entreprenören. Detta 
görs genom att en viss del av köpeskillingen utbetalas först ett 
antal år efter att förvärvet genomförts. Denna utbetalning ökar 
i det fall ett bolag utvecklas bättre än plan, och minskar om ett 
bolag utvecklas sämre än plan. Effekten av detta i koncernens 
resultaträkning är att ett lägre utfall kompenseras av en minskad 
skuld till säljaren.

Det är därmed en direkt koppling mellan årets operativa utfall för 
bolagen i koncernen och justeringen av skulden. 

EBITA i kvartalet och för helåret inkluderar på detta sätt ett 
positivt bidrag på 78,0 Mkr från nyttjande av nedsidesskydd av-
seende tilläggsköpeskillingar. Resultatet inkluderas i segmentet 
Centrala enheter.

Årets rörelseresultat inkluderar även en nedskrivning av goodwill 
om 32,4 Mkr som är kopplad till samma utveckling för dotter-
bolagen som lett till den det positiva bidraget om 78,0 Mkr. 
Netto effekten på rörelseresultatnivå är därmed 45,6 Mkr (4,6).

Ej kassaflödespåverkande kostnader i finansnettot
Skulden avseende tilläggsköpeskillingar som upptas i koncernens 
balansräkning klassificeras redovisningsmässigt som ränte-
bärande, då den enligt IFRS ska diskonteras till sitt nuvärde vid 
varje bokslutstidpunkt. I takt med att tidpunkten för utbetalning 
närmar sig ökar därmed skulden i koncernens balansräkning och 
denna förändring bokförs som en finansiell kostnad. Denna post 
uppgår till 10,9 Mkr för helåret 2017.

Vid tidigare rapporttillfällen har denna skuld diskonterats med 
en räntesats om 5,0 procent. Denna har nu uppdaterats till en 
räntesats om 2,0 procent vilket bolaget anser vara mer mark-
nadsmässigt. Detta leder till att finansiella kostnader i denna 
rapport är inklusive en engångskostnad om 13,2 Mkr avseende 
byte av diskonteringsränta. 

FÖRVÄRVSMODELL – EFFEKT PÅ EBITA & FINANSNETTO
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VD KOMMENTAR

BÄSTA AKTIEÄGARE,
Vi har ett händelserikt år bakom oss med bland annat notering 
av vår stamaktie, kapitalanskaffning och flera nya intressanta 
förvärv. Under 2017 steg koncernens nettoomsättning för första 
gången över 1 miljard kronor som sätt och vis är ren kuriosa 
men lika mycket en milstolpe i vår utveckling. När vi nu blickar 
framåt mot 2018 har vi fortsatt en tillväxtplan med tillkommande 
förvärv men vi fokuserar om delar av verksamheten mot ökad 
lönsamhet.

God organisk tillväxt i affärsområdena under 2018 med 
undantag för hiss
Sdiptech förvärvstakt är hög och de traditionella måtten för orga-
nisk tillväxt har visat sig vara begränsande och även missvisande. 
Ett bättre sätt att fånga upp den organiska utvecklingen i affärs-
områdena är den underliggande tillväxten varigenom samtliga 
våra bolag inkluderas med sina helårssiffror oaktat tidpunkt för 
när vi blivit ägare. 

 
När vi nu summerar 2017 kan vi konstatera att försäljningen 
ökade i bägge våra verksamhetsområden. Installationssidan 
ökade under 2017 den underliggande nettoomsättningen med 
7,2 % och Produkter & Tjänster ökade med 5,4 %.

Även lönsamheten utvecklas positivt i alla verksamhetsdelar 
med undantag för vårt hissegment. Exklusive hiss, ökade verk-
samhetsområdena tillsammans sin underliggande EBITA med 
8,5 % under 2017. Ett viktigt kvitto på den inneboende kvaliteten 
i våra förvärv.

Åtgärdsprogram sjösatt för hissverksamheten
Inklusive hiss förändrades underliggande EBITA med –5,8 % 
vilket är långt ifrån tillfredsställande. Resultatet för vår hiss-
verksamhet var för helåret positivt, men har under 2017 haft en 
markant minskad lönsamhet. Med detta sagt är vår lönsamhet 
i linje med marknaden för hissmodernisering i stort. Lönsam-
heten är cyklisk och är paradoxalt nog svagare i högkonjunktur. 
Nyinstallation går upp under högkonjunktur och i synnerhet  
under de senaste årens starka uppgång. Men det sker på bekost-
nad av underhåll och renovering där vi har vår huvudaffär. Våra 
bolag har sedan många år varit inriktade på tillväxt, nya kunder 
och rekrytering. Tillväxt är djupt rotat i våra skickliga hisschefer 
men vi skiftar nu tillsammans över vårt fokus mot lönsamhet. Ett 
åtgärdsprogram är sjösatt för vår hissverksamhet med konkreta 
åtgärder för varje berört bolag för att återställa lönsamheten.

Nedsidesskydd i förvärvsmodell förstärker EBITA
Vår förvärvsmodell är utformad för att dela risker och möjligheter 
med säljare av företag. Säljares framtida tilläggsköpeskillingar 
växer vid hög vinstuppgång och omvänt krymper vid nedgångar. 
Tilläggsköpeskillingarna utgör skulder som återbetalas efter av-
slutad earn-out. Vid en nedgång, som vi exempelvis upplevt i år 
inom hiss, minskar denna skuld och ger därmed en motsvarande 
EBITA-förstärkning. Jag vet att man kan uppleva denna effekt 
som abstrakt, men sanningen är att det handlar om verkliga 
pengar och är en direkt konsekvens av vår förvärvsmodell där  
mekanismen med nedsidesskydd har en reell och positiv effekt 
på resultatet.
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Jakob Holm
VD, Sdiptech AB (publ.)

Supportverksamheten i dess nuvarande form avvecklas 
Vår supportverksamhet skapades med syfte att stötta egna 
och externa bolag med affärsstödjande tjänster. Konsultverk-
samheten har för Sdiptech utvecklats till att bidra negativt till 
vår EBITA-tillväxt och motverkar därmed sitt syfte. Sdiptechs 
styrelse har därmed fattat beslut om att avyttra verksamheten 
till dess ledning. I avyttringsplanen finns två viktiga delar som 
Sdiptech behåller kontrollen över. Dels den viktiga förvärvsverk-
samheten som kommer att fortgå som tidigare med fokus på 
Sdiptech och dels ett fåtal tech-produkter där Sdiptech behåller 
sitt minoritetsägande. Avvecklingen är sund och renodlar Sdip-
tech till dess kärnverksamhet urban infrastruktur.

FÖRVÄRV
Under årets sista kvartal har koncernen förvärvat två bolag 
samt ytterligare fyra efter periodens utgång. Installationssidan 
kompletterades med två nya nischer i form av tak (Tello Service 
partner) och säkerhet (Optyma Security systems) samt en utök-
ning av nischen elautomatik (Centralmontage i Nyköping) mot en 
sammanlagd EBITA om 26 Mkr. Produkter & Tjänster komplet-
terades med tre nya nischer; vattenrening (Polyproject Environ-
ment), radioinfrastruktur för flyg (Aviolinx Communications and 
services) samt temporär infrastruktur (Multitech Site services), 
totalt 31 Mkr i EBITA.

Under en längre period har vi bearbetat marknaden i Storbritannien 
för att komma åt en större förvärvsmarknad. En pipeline av intres-
santa bolag har successivt byggts upp och det är mycket glädjande 
att vi nu genomfört de första två förvärven i Londonområdet. 

UTSIKTER
Storleken på vår totala pipeline av förvärvskandidater är normal 
och i skrivande stund cirka 360 bolag. Sedan förra delårsrapporten 
är inget av de då ingångna intentionsavtalen längre aktiva. Budsam-
tal förs i skrivande stund med en handfull bolag varav två är långt 
gångna men för närvarande är inga intentionsavtal ingångna. 

Balans mellan tillväxt och lönsamhet
Avvecklingen av supportverksamheten är sund, minskar vinst-
fluktuationer och renodlar Sdiptech till dess kärnverksamhet. 
För hissverksamheten är ett förbättringsprogram sjösatt för att 
återställa lönsamheten. Effekten av detta beräknas synas från 
det andra kvartalet 2018 och därefter gradvis nå full effekt un-
der 2019.

Verksamheten vid sidan av hiss, som utgör sammantaget mer-
parten av såväl koncernens försäljning som intjäning, utvecklas 
väl. Där har vi en lönsam tillväxt men även en viktig differen-
tiering, genom för närvarande 18 bolag, som tilltar i takt med 
ytterligare förvärv. I planen för 2018 har vi en bra balans mellan 
tillväxt och lönsamhet och jag ser med tillförsikt fram emot året 
som kommer.

Avslutningsvis vill jag varmt välkomna alla nya aktieägare som 
tillkommit sedan senaste rapporten till Sdiptech. 
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KONCERN

Koncernens segmentrapportering har till denna rapport upp-
daterats för att tydliggöra de två huvudsakliga affärsområden 
som koncernen är uppdelad i; Anpassade tekniska installationer 
och Nischade produkter & tjänster. Begreppet Kärnverksamhet 
utgår därmed och ersätts av dessa två affärsområden. 

Fördelningen av koncernens bolag mellan dessa två områden 
baseras på den affärsmässiga karaktären hos respektive verk-
samhet. Ingen omklassificering har gjorts mellan områdena 
sedan tidigare rapporter utan dessa kvarstår som tidigare. 

Respektive affärsområde leds av en affärsområdeschef och rap-
portering inom koncernen följer samma uppdelning.

Koncern EBITA (Mkr)
2017 

okt-dec
2016 

okt-dec
2017

 jan-dec
2016

jan-dec

Anpassade tekniska installationer 2,7 15,2 33,8 44,1

Nischade produkter & tjänster 42,1 29,4 104,2 66,4

Centrala enheter 70,3 10,6 51,4 0,5

Totalt 115,1 55,1 189,4 110,9

Bolagen inom Anpassade tekniska installationer tillhandahåller 
skräddarsydda installationer för djupt specialiserade behov inom 
urban infrastruktur. Den huvudsakliga geografiska marknaden är 
Stockholm, och i övrigt arbetar den globala hissverksamheten 
i huvudsak på den europeiska hissmarknaden. Kunder utgörs 
exempelvis av fastighetsägare, byggbolag, globala hissföretag, 
stora dagligvarukedjor, energidistributörer, datacenter, flyg-
platser, hotell och kommuner. För kommentarer till utvecklingen 
se sid 4.

Verksamhetsområdets nischer är;
• Hissar Stockholm – installation, renovering och service

• Hissar Wien - installation, renovering och service

• Hissar globalt – installation

• Kyla

• Avbrottsfri strömförsörjning

• Avloppsrening

• Elautomation

• Takarbeten inklusive personskydd

ANPASSADE TEKNISKA INSTALLATIONER

(Mkr)
2017

okt-dec
2016

okt-dec
2017

jan-dec
2016

jan-dec

Nettoomsättning 179,9 139,4 609,5 461,8

EBITA 2,7 15,2 33,8 44,1

EBITA-marginal % 1,5% 10,9% 5,6% 9,5%

SEGMENT

Koncernen avser att avyttra Supportverksamheten då den bidrar 
till resultatfluktuationer och negativt till EBITA. Ett principiellt 
beslut kring detta har fattats i styrelsen för Sdiptech AB och en 
preliminär överenskommelse kring försäljning till ledningen för 
verksamheten har ingåtts. 

Nedanstående tabell illustrerar utfallet för januari-december 
2017 i det fall Supportverksamheten hade klassificerats som 
verksamhet under avveckling. 

Koncern EBITA (Mkr)
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Koncern exklusive supportverksamhet 196,4 108,8

Supportverksamhet –7,1 2,1

Totalt 189,4 110,9
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NISCHADE PRODUKTER & TJÄNSTER

(Mkr)
2017

okt-dec
2016

okt-dec
2017

jan-dec
2016

jan-dec

Nettoomsättning 151,2 127,5 435,7 286,3

EBITA 42,1 29,4 104,2 66,4

EBITA-marginal % 27,9% 23,1% 23,9% 23,2%

Bolagen inom Nischade produkter & tjänster är produkt- och 
tjänstebolag, varav sex inom nischer med inriktning mot  
urban infrastruktur. Den huvudsakliga geografiska marknaden är 
Storstockholm samt även exportmarknader. Kunder utgörs av 
byggbolag, fastighetsägare, sjukhus, veterinärer, kommuner och 
energidistributörer. För kommentarer till utvecklingen se sid 4.

Verksamhetsområdets nischer är;
• Elkvalitetsmätning

• Stomkomplettering

• Vibrationsmonitorering (tjänster och mätsystem)

• Gasevakuering

• Vattenmätning och fjärrvärmemätning

• Rening av kontaminerade vätskor, gaser och vatten 

• Övrigt (metallbearbetning, prototyptillverkning)

Gruppgemensamma funktioner & elimineringar utgörs av kon-
cernens moderbolag Sdiptech AB, koncernens holdingbolag, 
samt koncermässiga elimineringar vilka bland annat inkluderar 
omvärdering av skulder avseende tilläggsköpeskillingar.

Supportverksamheten tillhandahåller administrativa tjänster till 
koncernen samt även till externa kunder.

Supportverksamheten levererar i huvudsak tjänster inom;

• Förvärv

• Legal rådgivning 

• Kommunikation 

• Rekrytering

• IT

EBITA för centrala enheter var 70,3 Mkr (10,6) i perioden. 
I resul tatet ingår 78,0 Mkr i justering av skuld avseende 
tilläggsköpeskil lingar. Justeringarna är direkt kopplade till 
lägre utfall för 2017 för vissa av koncernens dotterbolag inom 
kärnverksamheten, för vilka det fortsatt finns tilläggsköpe-
skillingar som inte är slutligen reglerade. Posten ska därmed 
tas i beaktande i samband med det under 2017 redovisade 
resultat inom kärnverksamheten, men klassificeras till området  
Centrala enheter i enlighet med grup pens rapportrutiner. 

För året ökar omsättning och resultat inom Centrala enheter. 
Utvecklingen för EBITA exklusive justeringar av skuld avseende 
tilläggsköpeskil lingar och nedskrivning goodwill är dock nega-
tiv, som ett resultat av ökad bemanning inom Supportverksam-
het och Sdiptech AB. 

CENTRALA ENHETER  
– SUPPORTVERKSAMHET OCH GRUPPGEMENSAMMA FUNKTIONER OCH ELIMINERINGAR

(Mkr)
2017

okt-dec
2016

okt-dec
2017

jan-dec
2016

jan-dec

Nettoomsättning 9,3 12,3 32,6 27,4

EBITA exkl justering avseende tilläggsköpeskilling –7,8 6,0 –26,6  –4,1

Justering skuld avseende tilläggsköpeskilling 78,0 4,6 78,0 4,6

EBITA 70,3 10,6 51,4 0,5
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RULLANDE TOLV MÅNADER
Ovanstående diagram och tabeller visar koncernens redovisade 
utfall för nettoomsättning och EBITA under de senaste fyra kvar-
talen vid respektive tidpunkt. Sdiptech är i en expansiv tillväxtfas 
där bolaget har, och under en överskådlig framtid kommer att ha, 
kvartalvsvisa fluktuationer i resultatet jämfört med motsvarande 
större bolag. Variationer härrör från många olika affärshändelser, 
exempelvis satsningar på utökad produktionskapacitet, tillväxt-
satsningar på organisation, leveransdatum för större ordrar eller 
naturliga lönsamhetsvariationer i produkt-och tjänstemixen. Ju 
större ett bolag är desto större kritisk massa finns att absor-
bera dessa typer av affärshändelser och dess resultatinverkan. 
Resultat variationer är således en naturlig effekt som präglar 
Sdiptech men som gradvis kommer att minska i takt med att 
koncernen växer.

 
Kommentar:
EBITA per 31 december 2017 inkluderar resultat från ned skrivning 
av skulder kopplade till framtida tilläggsköpeskillingar om 78,0 Mkr. 
Nedskrivningarna är direkt hänförliga till resultatminskningar i 
enskilda dotterbolag. Detta så kallade nedsidesskydd skyddar 
Sdiptech mot  resultatnedgångar under earn-out perioden och är 
en integrerad del av Sdiptechs affärsmodell.

RULLANDE TOLV MÅNADER
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EBITA OCH EBITA%

2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31

Omsättning 440,8 557,5 641,8 775,5 899,4 950,1 1 016,5 1 077,8

Kvartalsvis tillväxt% - 26,5% 15,1% 20,8% 16,0% 5,6% 7,0% 6,0%

CAGR, kvartalsvis, 12 mån% 8,6%

2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31

EBITA 35,7 57,1 74,3 110,9 132,5 123,8 129,4 189,4

EBITA marginal% 8,1% 10,2% 11,6% 14,3% 14,7% 13,0% 12,7% 17,6%
Kvartalsvis tillväxt% - 59,9% 30,1% 49,3% 19,5% -6,6% 4,5% 46,3%

CAGR, kvartalsvis, 12 mån% 14,3%
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FINANSIELLA MÅL

Sdiptechs finansiella mål är fokuserade på vinsttillväxt, både via förvärva och via organisk vinsttillväxt. Utvecklingen ska ske med en balanserad 
kapitalstruktur som är i linje med den för liknande aktörer och med en god avkastning på det sysselsatta kapitalet.

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

Status: 
189 Mkr (RTM)

Kommentar: 
Målet motsvarar en årlig tillväxt om cirka 40-50 procent av 
redovisat EBITA-resultat från utgången av 2016 till utgången av 
2021.

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

Status: 
–5,8 procent  
(+8,5 procent exklusive 
hissverksamhet)

Kommentar: 
Totalt sett minskar underliggande EBITA för bolag inom affärs-
områdena Anpassade tekniska installationer och Nischade 
produkter & tjänster med –5,8 procent från 2016 till 2017, men 
exklusive hissverksamheten är den underliggande tillväxten 8,5 
procent (se även sid 4 för ytterligare information.)  

Förvärvad resultattillväxt: 
Bolagets mål är att upprätthålla en 
årlig genomsnittlig förvärvstakt i linje 
med 2016 då EBITA på ca 90 Mkr på 
årsbasis adderades.

Status: 
75 Mkr (för 2017)

Kommentar: 
Utfallet inkluderar samtliga förvärv där avtal tecknats under 
2017, även om tillträde skett i 2018.

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

Status: 
1,37

Kommenter: 
Nyckeltalet beräknas på en genomsnittlig nettoskuld för de senaste 
fyra kvartalen i relation till EBITDA RTM. Motsvarande utfall för 
enbart skulder till bank uppgick till –0,25.

Avkastning på sysselsatt kapital: 
Bolagets långsiktiga mål är att av-
kastningen på sysselsatt kapital ska 
överstiga 15 procent.

Status: 
16,8 procent

Kommentar: 
Resultatet från rörelsen ska över tid generera en avkastning om 
minst 15 procent i relation till det egna kapital och det netto 
av skulder och likvida medel som har krävts för att generera 
resultatet.

Utdelningar: 
Bolagets mål är att utöver en årlig 
preferensaktieutdelning om 8,00 kr per 
aktie återinvestera det återstående fria 
kassaflödet tillbaka in i verksamheten.

Status: 
8,00 kr utdelning till  
preferensaktieägare

Kommentar: 
Med det tillväxtkapital som nyemissionen tillförde, i kombination 
med att fritt kassaflöde från verksamheten återinvesteras, anser 
Sdiptech att målsättningen för förvärvad resultattillväxt kan upp-
rätthållas utan några ytterligare tillskott av eget kapital.
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JANUARI-DECEMBER
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Koncernen ökade under perioden januari 
till december med 302,3 Mkr till 1077,8 Mkr (775,5). Omsätt-
ningen i jämförbara enheter, dvs bolag som ingått i Koncernen 
under hela perioden och hela jämförelseperioden, ökade med 
33,4 Mkr och uppgick till 564,9 Mkr (531,5) vilket motsvarar en 
organisk tillväxt om 6,3 procent. Ej jämförbara enheter, bidrog 
med 512,9 Mkr till årets omsättning och ingick med 244,0 Mkr i 
jämförelseperioden. 

Inom segmentet Anpassade tekniska installationer ökade netto-
omsättningen för perioden med 147,7 Mkr till 609,5 Mkr (461,8).  
Bolag förvärvade under 2017 bidrog med 89,7 Mkr. 

Inom segmentet Nischade produkter & tjänster ökade netto-
omsättningen för perioden med 149,4 Mkr till 435,7 Mkr (286,3). 
Bolag förvärvade under 2017 bidrog med 41,7 Mkr. 

Resultat 
Under perioden januari till december uppgick EBITA för Koncernen 
till 189,4 Mkr (110,9). I EBITA ingår 78,0 Mkr (4,6) för justering av 
skuld avseende tilläggsköpeskillingar, då resultatutvecklingen i 
vissa av koncernens dotterbolag har varit lägre än plan. 

Av- och nedskrivningar för koncernen ökade till -47,7 Mkr (-8,6). Den 
huvudsakliga ökningen avser nedskrivning av goodwill -32,4 Mkr. 
Rörelseresultatet för perioden januari till december uppgick därefter 
till 156,3 Mkr (110,8).

De finansiella kostnaderna för Koncernen ökade i perioden till 
-37,5 Mkr (-9,8) och finansnettot var därefter -36,2 Mkr (-7,3). 
I årets finansiella kostnader ingår -10,9 Mkr för diskontering av 
skuld avseende tilläggsköpeskillingar. Vidare ingår en engångsef-
fekt om -13,2 Mkr avseende diskontering av skuld tilläggsköpeskil-
lingar, efter att diskonteringsräntan har justerats till 2,0 procent 
vid årets beräkning från 5,0 procent vid föreågende års beräkning. 
Båda dessa poster, totalt -24,1 Mkr, är ej kassaflödespåverkande 
i perioden. 

Resultatet efter finansiella poster ökade 16,6 Mkr till 120,1 Mkr 
(103,5). Periodens resultat ökade med 9,3 Mkr till 93,2 Mkr 
(83,9) då jämförelseperioden även inkluderade 4,5 Mkr resultat 
från avvecklade verksamheter, det vill säga resultat som uppstod 
inom det avyttrade segmentet Venture Management. 

OKTOBER-DECEMBER 
Nettoomsättning 
Nettoomsättningen för Koncernen uppgick under kvartalet till 
340,4 Mkr (279,1 Mkr). Omsättningen i jämförbara enheter, dvs 
bolag som ingått i Koncernen under hela perioden och hela jäm-
förelseperioden, minskade med -21,0 Mkr och uppgick till 255,1 
Mkr (276,1) vilket motsvarar en organisk förändring om -7,6 pro-
cent för perioden. Ej jämförbara enheter bidrog med 85,3 Mkr 
(3,0) till periodens omsättning. 

Inom segmentet Anpassade tekniska installationer ökade net-
toomsättningen för perioden med 40,5 Mkr till 179,9 Mkr (139,4). 

Inom segmentet Nischade produkter & tjänster ökade nettoom-
sättningen för perioden med 23,7 Mkr till 151,2 Mkr (127,5). 

Resultat 
Under det fjärde kvartalet uppgick EBITA för Koncernen till 
115,1 Mkr (55,1). I EBITA ingår 78,0 Mkr (4,6) för justering av 
skuld avseende tilläggsköpeskillingar, då resultatutvecklingen i 
vissa av koncernens dotterbolag har varit lägre än plan.

Resultatförändringen exklusive justeringen avseende tilläggs-
köpeskillingar jämfört med föregående år en följd av minskat 
resultat inom Anpassade tekniska installationer, där effektivite-
ten i leveranser minskat samt kostnad för personal ökat som 
ett resultat av att hög aktivitet inom branschen generellt drivit 
på personalomsättning och kostnad för arbetsgivare. I tillägg 
har externa transaktionskostnader tillkommit som avser årets 
förvärv i Österrike. 

Inom segmentet Anpassade tekniska installationer var EBITA 
2,7 Mkr (15,2) och EBITA-marginalen minskade till 1,5 procent 
(10,9). Inom hissverksamheten, både den lokala i Stockholm och 
den globala, sjönk marginalen. Efterfrågan är god och intäkterna 
ökar, men med hög aktivitetsnivå i branschen drivs personal-
omsättning och kostnader för personal upp, vilket leder till minskad 
effektivitet i leveranser.

Inom segmentet Nischade produkter & tjänster ökade EBITA till 
42,1 Mkr (29,4) och EBITA-marginalen var 27,9 procent (23,1). 

Utvecklingsutgifter 
Ett antal av koncernens verksamheter bedriver utvecklings-
arbete avseende nya produkter. Det innefattar bland annat nya 
mätinstrument och system för elkvalité, nya mätinstrument för 
vibrationsmonitorering och produkter för gasevakuering, Dessa 
produkter kommer när de lanseras att ersätta nuvarande produkt-
serier och därmed stå för den framtida intäkts genereringen. 
Kostnader för att driva utvecklingsarbetet har aktiverats för att 
matchas mot framtida intäkter. Immateriella anläggningstillgångar 
ökade under året med 12,8 Mkr till 13,3 Mkr (0,5). 4,1 Mkr av 
dessa tillkom som del av förvärvet av AVA Monitoring, medan 
resterande del avser löpande kostnader som uppstått under året. 

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
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Förvärv under perioden 
Den 31 oktober förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Tello Service 
Partner och den 1 november samtliga aktier i Polyproject Environ-
ment. Tello Service Partner är specialiserat på ommålning av tak 
samt installation av personskydd på tak. Tello kommer att ingå i 
Sdiptechs verksamhetsområde Anpassade tekniska installationer. 
Bolaget har ett brutet räkenskaps år och under räkenskapsåret 
2016/2017 uppgick netto omsättningen till cirka 32 Mkr. Poly-
project Environment är ett miljöteknikbolag specialiserat på 
kundanpassade komponenter och anläggningar för rening av 
kontaminerade vätskor, gaser och vatten. Under räkenskapsåret 
2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 39 Mkr och rörelse-
resultatet till cirka 6 Mkr.

FINANSIELL STÄLLNING JANUARI-DECEMBER 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året 
till 69,8 Mkr (61,6).Årets betalda skatter i relation till resultat ef-
ter finansnetto är högre än rådande skattesats efter att slutskat-
tebetalning skett med högre belopp under det första kvartalet 
2017.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till –190,9 
Mkr (–301,3). Kassaflödeseffekten av genomförda förvärv, se 
även not 6, under perioden uppgår till 160,8 Mkr (–357,5). In-
vesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till –21,2 
Mkr (–13,5). 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 325,3 
Mkr (276,1). Den 12 maj 2017 noterades genom nyemission 
Sdiptechs stamaktie av Serie B på Nasdaq First North Premier. 
Erbjudandet innefattade 8 928 571 nyemitterade stamaktier av 
serie B motsvarande en emissionslikvid om cirka 500 Mkr före 
emissionskostnader, vilket motsvarar cirka 27,9 procent av det 
totala antalet aktier i Bolaget efter att noteringen var genomförd. 
Emissionen tillförde kassaflöde om 472,4 Mkr efter emissions-
utgifter. Upptagna lån om 37,0 Mkr är dels relaterat till bolags-
förvärv under perioden och dels refinansiering avseende det 
under 2015 genomförda förvärvet av Metus som initialt skedde 
utan bankfinansiering. Amortering av lån har skett med –163,8 
Mkr (–75,2). Utdelning uppgick totalt till –20,3 Mkr (–15,2), varav 
till preferensaktieägare –14,0 Mkr och utdelning till innehavare 
utan bestämmande inflytande –6,3 Mkr (–1,2). 

De räntebärande skulderna inklusive tilläggsköpeskillingar och  
finansiell leasing uppgick till 583,9 Mkr (637,6). De två största  
posterna inom räntebärande skulder utgjordes av 229,8 Mkr 
(324,7) skulder till kreditinstitut, samt 320,5 Mkr (221,3) 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. 

Nettoskulden, som inkluderar ovanstående räntebärande poster,  
var vid utgången av kvartalet 253,9 Mkr (512,0). Nettoskulden 

beräknad på endast skulder till kreditinstitut uppgick till –100,2 Mkr 
(199,1). Koncernens nettoskuld i förhållande till EBITDA (se defini-
tioner, not 8) uppgick till 1,37. Banknettoskuld – då endast ränte-
bärande skulder från kreditinstitut inkluderas – i förhållande till 
EBITDA var –0,25. 

Personal 
Antalet medarbetare uppgick utgången av året till 882 (680). 
Bolag som förvärvats under 2017 bidrog med 156 nya medar-
betare, medan dotterbolaget Metus stod för majoriteten av 
ökningen bland befintliga bolag. 

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

Transaktioner med närstående 
Närstående transaktioner förekommer främst med majoritetsä-
garbolaget Serendipity Group och Serendipty Ixora vilka har 
samma huvudägare. Information om transaktioner med närstå-
ende återfinns i not 7. 

Händelser efter rapportperiodens utgång 
Den 3 januari förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Centralmontage  
i Nyköping AB. Avtal om förvärv ingicks och kommunicerades  
ursprungligen den 7 december 2017.

Centralmontage tillverkar kundanpassade elcentraler till stora 
delar av samhället, däribland trafiknät, fastigheter och industrier. 
Under räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 
34,0 Mkr och rörelseresultatet till cirka 3,9 Mkr.

Den 9 januari förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Aviolinx  
Communication and Services AB. Avtal om förvärv ingicks och  
kommunicerades ursprungligen den 13 december 2017.

Aviolinx är ett av tre bolag i världen som tillhandahåller 
komplett infrastruktur och operativ kontroll för högfrekvent 
backup kommunikation till flygtrafik. Företaget är ensam i sitt 
slag i Europa med närliggande geografier. Under räkenskaps-
året 2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 18 Mkr och rörel-
seresultatet till cirka 4 Mkr.

Den 11 januari förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Optyma 
Security Systems Limited. Avtal om förvärv ingicks och kommu-
nicerades ursprungligen den 21 december 2017.

Optyma är en leverantör av integrerade säkerhetssystem för  
offentliga och privata miljöer, inklusive säkerhetsklassad natio-
nell infrastruktur. Kunder återfinns inom sektorer såsom polis, 
hälso- och sjukvård, transport och kommersiella fastigheter. 
Under räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 
6,4 miljoner pund och rörelse resultatet till cirka 1,1 miljoner pund.
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Den 17 januari sålde Sdiptechs dotterbolag S. Legal AB 80 procent 
av aktierna i det helägda bolaget InsiderLog AB till Euronext för en 
kontant köpeskilling om 5,8 miljoner euro samt en tilläggsköpeskilling 
baserad på framtida resultatutveckling.

Den 31 januari förvärvades samtliga aktier i Multitech Site Services 
Limited. Avtal om förvärv ingicks och kommunicerades ursprungligen 
den 29 december 2017.

Multitech tillhandahåller tillfällig infrastruktur med ett primärt fokus 
på storstadsregionen i London. Företaget erbjuder tjänster till bygg-
arbetsplatser innefattande tillfällig el, data, VVS, brandsäkerhet,  
evakuering och bränsleförsörjning. Under räkenskapsåret som avsluta-
des 31/10 2017 uppgick nettoomsättningen till cirka 10,4 miljoner pund 
och rörelseresultatet till cirka 1,9 miljoner pund.
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

(Mkr) Not
2017 

okt-dec
2016 

okt-dec
2017

 jan-dec
2016

 jan-dec

Nettoomsättning 340,4 279,1 1 077,8 775,5

Övriga rörelseintäkter 81,6 10,4 86,1 13,4

Totala intäkter 422,0 289,5 1 163,9 788,9

Rörelsens kostnader

Direkta kostnader –154,0 –119,9 –468,1 –321,6

Övriga externa kostnader –39,3 –28,7 –125,7 –79,6

Personalkostnader –109,4 –82,9 –366,0 –268,3

Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillgångar –4,2 –2,9 –14,7 –8,4

EBITA 115,1 55,1 189,4 110,9

Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar -32,8 0,0 -33,0 -0,1

Rörelseresultat 82,3 55,1 156,3 110,8

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 2,5 –0,2 1,3 2,5

Finansiella kostnader –18,3 –4,6 –37,5 –9,8

Resultat efter finansiella poster 66,4 50,3 120,1 103,5

Skatt på periodens resultat –9,0 –8,1 –26,9 –24,1

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 57,5 42,2 93,2 79,4

Avvecklade verksamheter:

Periodens resultat från avvecklade verksamheter 4  –  –  – 4,5

Periodens resultat 57,5 42,2 93,2 83,9

Resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 54,7 35,8 87,1 73,9

Innehav utan bestämmande inflytande 2,8 6,4 6,1 10,0

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före och efter utspädning, räknat på 
resultat hänförligt till moderföretagets stamaktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) 1,69 1,51 2,70 2,61

Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet före och efter utspädning, räknat på 
resultat hänförligt till moderföretagets stamaktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) 1,69 1,51 2,70 2,82

Antal stamaktier vid periodens utgång (Miljontal) 30,3 21,3 30,3 21,3

Genomsnittligt antal stamaktier (Miljontal) 30,3 21,3 27,0 21,2
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

Mkr Not
2017

okt-dec
2016

okt-dec
2017

jan-dec
2016

jan-dec

Periodens resultat 57,5 42,2 93,2 83,9

Övrigt totalresultat för perioden

Komponenter som kommer att omklassificeras till periodens resultat

Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser 0,8 0,0 0,3 0,2

Summa komponenter som kommer att omklassificeras till periodens resultat 0,8 0,0 0,3 0,2

Totalresultat för perioden 58,3 42,2 93,5 84,1

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 55,5 35,8 87,4 74,1

Innehav utan bestämmande inflytande 2,8 6,4 6,1 10,0

Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare har uppkommit från

– Kvarvarande verksamheter 55,5 35,8 87,4 69,6

– Avvecklade verksamheter  –  –  – 4,5
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

(Mkr) Not
2017

31 dec
2016

31 dec

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

  Goodwill 3 1 055,1 805,7

  Övriga immateriella tillgångar 13,3 0,5

Materiella anläggningstillgångar

  Materiella anläggningstillgångar 80,8 49,6

Finansiella anläggningstillgångar

  Övriga finansiella anläggningstillgångar 1,8 2,6

Summa anläggningstillgångar 1 151,0 858,4

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 63,2 34,2

Kundfordringar 216,9 155,9

Övriga fordringar 15,6 58,7

Aktuella skattefordringar 13,2 9,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 40,4 27,0

Likvida medel 330,0 125,6

Summa omsättningstillgångar 679,3 410,9

Tillgångar i avyttringsgrupp 4 – –

Summa tillgångar 1 830,4 1 269,3

Eget kapital

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 0,8 0,6

Övrigt tillskjutet kapital 712,6 240,4

Reserver 0,8 0,5

Balanserad vinst inklusive periodens resultat 259,0 186,1

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 973,2 427,6

Innehav utan bestämmande inflytande 33,2 33,1

Summa eget kapital 1 006,4 460,7

Skulder

Räntebärande långfristiga skulder 5 448,2 485,8

Icke räntebärande långfristiga skulder 10,9 7,1

Räntebärande kortfristiga skulder 135,7 151,8

Icke räntebärande kortfristiga skulder 229,2 163,9

Summa skulder 824,0 808,6

Summa eget kapital och skulder 1 830,4 1 269,3
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa 
eget  

kapitalMkr
Aktie- 

kapital
Övr. tillskj. 

kapital Reserver
Balanserad 

vinst Summa

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

Periodens totalresultat – – – 73,9 73,9 10,0 83,9

Övrigt totalresultat för perioden – – 0,2 – 0,2 – 0,2

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

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

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

Lämnad utdelning till preferensaktieägare – – – –14,0 –14,0 – –14,0

Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande 
inflytande – – – – – –2,8 –2,8

Nyemission 0,0 70,0 – – 70,0 – 70,0

Nyemissionskostnader – –2,1 – – –2,1 – –2,1

Utgående balans per 31 december 2016 0,6 240,4 0,5 186,2 427,6 33,1 460,7

Ingående balans per 1 januari 2017 0,6 240,4 0,5 186,2 427,6 33,1 460,7

Periodens totalresultat – – – 87,1 87,1 6,1 93,2

Övrigt totalresultat för perioden – – 0,3 – 0,3 – 0,3

Summa totalresultat – – 0,3 87,1 87,4 6,1 93,5

Förändring av innehav utan bestämmande inflytande – – – –0,3 –0,3 0,3 –

Lämnad utdelning till preferensaktieägare – – – –14,0 –14,0 – –14,0

Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande 
inflytande – – – – – –6,3 –6,3

Nyemission stamaktier serie B 0,2 499,8 – – 500,0 – 500,0

Nyemissonsutgifter –27,6 – – –27,6 – –27,6

Utgående balans per 31 december 2017 0,8 712,6 0,8 259,0 973,2 33,2 1 006,4
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Mkr Not
2017 

jan-dec
2016 

jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 120,1 103,5

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet –8,4 1,7

Betalda skatter –41,3 –21,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 70,4 83,3

Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet

  Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar –17,0 –41,9

  Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 16,4 20,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 69,8 61,6

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag –160,8 –357,5

Avyttring av dotterföretag – –1,0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –9,9 –0,1

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –21,2 –13,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar – 10,8

Erhållen köpeskilling avyttrad verksamhet – 40,0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar – –

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1,0 20,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –190,9 –301,3

Finansieringsverksamheten

Nyemission 472,4 67,9

Upptagna lån 37,0 298,6

Amortering av lån –163,8 –75,2

Utbetald utdelning –20,3 –15,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 325,3 276,1

Periodens kassaflöde 204,2 36,4

Likvida medel vid årets början 125,6 89,0

Kursdifferenser i likvida medel 0,2 0,2

Likvida medel vid periodens slut 330,0 125,6
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Mkr Not
2017

okt-dec
2016

okt-dec
2017

jan-dec
2016

jan-dec

Nettoomsättning 2,7 1,9 2,8 2,3

Övriga rörelseintäkter 0,7 0,7 3,0 3,0

Totala intäkter 3,5 2,6 5,8 5,3

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –2,6 –3,3 –11,8 –9,0

Personalkostnader –3,0 –2,2 –9,3 –6,5

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 –0,2 –0,1

Rörelseresultat –2,2 –2,9 –15,6 –10,3

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 3,2 1,8 18,2 10,6

Värdeförändring innehav – – – 4,5

Finansiella kostnader –4,9 –0,7 –0,9 –0,3

Resultat efter finansiella poster –4,0 –1,8 1,8 4,5

Mottagna koncernbidrag 20,5 16,2 20,5 16,2

Skatt på periodens resultat – 0,1 – 0,1

Periodens resultat 16,5 14,5 22,2 20,8

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden.
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Mkr Not
2017

31 dec
2016

31 dec

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

  Övriga immateriella anläggningstillgångar 0,2 0,3

Materiella anläggningstillgångar

  Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Finansiella anläggningstillgångar

  Finansiella anläggningstillgångar 336,4 256,6

  Fordringar hos koncernföretag 258,0 60,4

Summa anläggningstillgångar 594,7 317,3

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 33,1 38,7

Kundfordringar 0,1 0,1

Övriga fordringar 1,9 39,6

Aktuella skattefordringar 0,0 0,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14,2 1,5

Likvida medel 181,6 7,2

Summa omsättningstillgångar 230,9 87,2

Summa tillgångar 825,6 404,5

Eget kapital

Aktiekapital 0,8 0,6

Överkursfond 712,6 240,4

Balanserad vinst inklusive periodens resultat 99,3 91,0

Summa eget kapital 812,7 332,0

Skulder

Kortfristiga skulder till koncernbolag 7,8 0,8

Kortfristiga skulder 5,1 71,7

Summa skulder 12,9 72,5

Summa eget kapital och skulder 825,6 404,5
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NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER I ENLIGHET MED IFRS
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (EU). 

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

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tilläm-
pats för koncern och moderbolag som vid upprättandet av den 
senaste årsredovisningen med undantag för segmentsredovis-
ningen, för vidare information se not 2.

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

NOT 1 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖM-
NINGAR VID TILLÄMPNING AV KONCERNENS 
REDOVISNINGSPRINCIPER

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

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

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 SEGMENTREDOVISNING 
Segmentinformationen i kvartalsrapporter lämnade under 2017 
skiljer sig mot tidigare års kvartalsrapporter och årsredovis-
ningar i två avseenden, dels i presentation av elimineringar och 
dels i klassificering av holdingbolag. Segmenten presenteras 
nu efter att elimineringar av interna transaktioner inom respek-
tive segment gjorts. Elimineringar mellan segment ligger som 
tidigare i Gruppgemensamma funktioner/elimineringar. Holding-
bolag ingår nu i Gruppgemensamma funktioner/elimineringar. 
Bakgrunden till förändringarna är att bättre beskriva respektive 
segments bidrag till koncernens totala utfall.

Segmentet Kärnverksamhet har från denna rapport ersatts av de 
två segmenten Anpassade tekniska installationer och Nischade 
produkter & tjänster. Dessa tillhandahåller nischade tekniska 
tjänster och produkter i olika former med inriktning mot urban 
infrastruktur. Våra produktgrupper mot infrastruktur är bland 
annat: elautomatik, ventilationslösningar, hiss, avbrottsfri ström-
försörjning, stomkomplettering, vatten- och fjärrvärmemätare, 
avancerad produktutveckling, kyla, vibrations- och omgivnings-
kontroll, kontroll av elkvalitet och avloppsrening.

Supportverksamheten tillhandahåller support- och konsulttjäns-
ter med fokus på bolags- och innovationsutveckling.

Gruppgemensamma funktioner och elimineringar består av 
moderbolaget samt ej rörelsedrivande holdingbolags kostnader 
inklusive elimineringar som uppstår i koncernredovisningen för-
utom de elimineringar som uppstår mellan bolag inom samma 
segment.

För vidare information kring avveckverksamhet se not 4.
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Segmentinformation koncern

Koncern Nettoomsättning (Mkr)
2017 

okt-dec
2016

okt-dec
2017

jan-dec
2016

jan-dec
Anpassade tekniska installationer 179,9 139,4 609,5 461,8
Nischade produkter & tjänster 151,2 127,5 435,7 286,3
Centrala enheter 9,3 12,3 32,6 27,4
Totalt 340,4 279,1 1 077,8 775,5

Koncern EBITA (Mkr)*
2017 

okt-dec
2016

okt-dec
2017

jan-dec
2016

jan-dec
Anpassade tekniska installationer 2,7 15,2 33,8 44,1
Nischade produkter & tjänster 42,1 29,4 104,2 66,4
Centrala enheter 70,3 10,6 51,4 0,5
Totalt 115,1 55,1 189,4 110,9

Koncern EBIT (Mkr)**
2017 

okt-dec
2016

okt-dec
2017

jan-dec
2016

jan-dec
Anpassade tekniska installationer 2,7 11,0 33,7 40,3
Nischade produkter & tjänster 41,5 31,5 103,5 58,3
Centrala enheter 38,2 12,5 19,2 12,3
Totalt 82,3 55,1 156,3 110,8

*Nuvärdesberäkning av tilläggsköpeskillingar har lett till att övriga intäkter har ökat med 78 MSEK, för mer info se not 5.
**Neskrivning på goodwill har minskat EBIT med 32 MSEK, för mer info se not 3.

NOT 3 GOODWILL 
Mkr

Redovisat värde 2016-12-31 805,7

Förvärv jan-dec 2017 246,3

Justering preliminära förvärvsanalyser 33,4

Nedskrivningar –32,4

Valutaomräkningseffekter 2,1

Redovisat värde 2017-12-31 1 055,1

I jämförelse med 31 december 2016 har goodwill ökat med totalt 
249,4 Mkr och uppgår till 1 055,1 Mkr per den 31 december 2017. 
Under januari till december 2017 genomfördes fem bolagsförvärv 
vilka tillsammans ökade goodwill med 246,3 Mkr, se även not 6.

Under fjärde kvartalet 2017 har nedskrivningsprövning skett 
av goodwill liksom justering av preliminära förvärvsanalyser 
avseende årets förvärv. Nedskrivningsbehov har identifierats 
avseende tidigare förvärv på 32,4 Mkr samt justering avseende 
förvärv under 2017 jämfört med preliminära förvärvsanalyser 
kommunicerade i tidigare kvartalsrapporter på 33,4 Mkr.

Resterande förändring om 2,1 Mkr avser valutaeffekter.

NOT 4 VÄRDEFÖRÄNDRING INNEHAV 
Efter försäljningen av affärsområdet Venture Management 2015 
redovisas dess verksamhet under rubriken Resultat från avveck-
lade verksamheter. Resultatet under 2016 avser värdeförändring i 
det aktieinnehav i Serendipity Ixora som erhölls som del av köpe-
skillingen. 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. 

NOT 5 RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Mkr
2017 

31 dec
2016 

31 dec

Skulder till kreditinstitut 169,7 261,1

Periodiserade upplåningskostnader –2,5 –4,3

Finansiell leasing 20,3 14,3

Villkorade köpeskillingar 259,6 213,3

Övriga långfristiga skulder 1,1 1,4

Summa långfristiga räntebärande 
skulder 448,2 485,8

Skulder till kreditinstitut 62,6 67,9

Finansiell leasing 10,6 7,6

Villkorade köpeskillingar 60,9 8,0

Övriga kortfristiga skulder 1,5 68,3

Summa kortfristiga räntebärande 
skulder 135,7 151,8

Villkorade köpeskillingar
Mkr

Redovisat värde 2016-12-31 221,3

Tillkommande avseende förvärv jan-dec 2017 161,84

Utbetalda köpeskillingar –8,7

Räntekostnader (diskonteringseffekt pga ändrad diskonterings-
ränta) 13,2

Räntekostnader (diskonteringseffekt pga nuvärdesberäkning) 10,9

Omvärdering via rörelseresultat –78,0

Valutakursdifferenser 0,0

Redovisat värde 2017-12-31 320,5

Villkorade köpeskillingar avser olika typer av förpliktelser mot 
säljande par som är knutna till villkor baserat på förvärvade bola-
gets resultat under en bestämd period efter förvärvet. Skulderna 
redovisat till nuvärdet av de förväntade utflödena. 

Under fjärde kvartalet 2017 har vi ändrat på diskonteringsräntan från 
5 procent till 2 procent vilket har lett till att diskonteringseffekten har 
ökat med 13,2 Mkr under 2017. Bolagets bedömning är att 2 procent 
ger en mer rättvisande bild av de marknadsmässiga villkoren.
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NOT 6 RÖRELSEFÖRVÄRV

Preliminära förvärvsanalyser 2017

Förvärvade tillgångar

Topas Vatten AB 
och Topas Vatten 

Service AB

Aufzüge Friedl 
GmbH och ST 

Liftsystems 
GmbH

AVA Monitoring 
AB

Polyproject Envi-
ronment AB och 

Strömfors 1:3 
Norrköping AB

Tello Service 
Partner AB

Materiella anläggningstillgångar 1,1 2,4 1,9 0,1 0,3

Övriga anläggningstillgångar 0,2 0,0 4,1 9,5 0,0

Kundfordringar 2,2 21,3 7,0 8,5 11,2

Lager och pågående arbete 0,6 9,3 3,0 4,1 0,0

Likvida medel 11,5 2,0 5,2 12,0 4,7

Övriga omsättningstillgångar 0,2 9,8 1,6 2,2 0,2

Uppskjuten skattskuld –1,6 – – –0,8 –

Övriga långfristiga skulder – – – –3,3 –

Aktuell skatteskuld –1,0 – –3,4 –2,3 –2,2

Övriga kortfristiga skulder –5,1 –26,1 –4,9 –9,0 –7,2

Netto identifierbara tillgångar och skulder 8,1 18,7 14,5 21,0 7,0

Koncerngoodwill 28,3 70,1 70,3 48,9 62,3

Överförd ersättning 36,4 88,8 84,8 69,9 69,3

Överförd ersättning

Likvida medel 25,0 63,8 20,8 46,9 30,9

Villkorad köpeskilling 11,4 25,0 64,0 23,0 38,4

Totalt överförd ersättning 36,4 88,8 84,8 69,9 69,3

Likvidpåverkan på koncernen

Förvärvade likvida medel 11,5 2,0 5,2 12,0 4,7

Överförd ersättning –25,0 –63,8 –20,8 –46,9 –30,9

Total likvidpåverkan –13,5 –61,8 –15,6 –34,9 –26,2

Övriga upplysningar*

EBITA runrate 5,3 6,7 5,7 11,0 1,3

*Baseras på årsredovisningar 2016 vad gäller Topas och AVA Montitoring. Runrate avseende Aufzüge, Polyproject och Tello baseras på due diligence 
underlag avseende räkenskapsåret 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 kom-
pletta 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 hög-
presterande minireningsverk till slutkund. Den samlade rörelsen 
omsatte 31,4 Mkr under 2016.

 

 
Den 8 juni slutfördes förvärvet av Aufzüge Friedl GmbH och ST 
Liftsystem. Förvärvet avser 51 procent av aktierna med option 
att förvärva resterande 49 procent samtidigt som säljaren har 
option att sälja sitt innehav, varför nuvärdet av beräknat inlösen-
belopp upptas som del av villkorade köpeskillingen. 

ST Liftsystems tillverkar hissar med en kompakt utformning som 
gör dem möjliga att installera i trånga utrymmen i befintliga fast-
igheter såväl som i nybyggnationer. Affärsmodellen är utformad 
för att på ett kostnadseffektivt sätt dimensionera och paketera 
lättmonterade hissar till installationsfirmor på global basis. 
Aufzüge Friedl utför installation och service av hissar i Wien med 
närliggande områden.

Den 5 juli slutfördes förvärvet av AVA Monitoring AB. AVA Moni-
toring AB utvecklar och säljer helautomatiska och molnbaserade 
mätsystem för övervakning av vibrationer och buller i samband 
med infrastrukturprojekt. Under räkenskapsåret 2016 uppgick 
nettoomsättningen till cirka 28 Mkr.
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Under fjärde kvartalet 2017 har köpeskillingen ökat med 60,9 
Mkr till följd av avtalsvillkoren vilket även har ökat goodwillen 
med motsvarande belopp.

Den 31 oktober slutfördes förvärvet av aktierna i Tello Service 
Partner AB. Bolaget är specialiserat på ommålning av tak samt 
installation av personskydd på tak. Tello kommer att ingå i Sdi-
ptechs verksamhetsområde Tailored installations. Bolaget har 
ett brutet räkenskapsår och under räkenskapsåret 2016/2017 
uppgick nettoomsättningen till cirka 32 Mkr.

Den 1 november slutfördes förvärvet av aktierna i Polyproject 
Environment AB. Polyproject Environment är ett miljöteknikbo-
lag specialiserat på kundanpassade komponenter och anlägg-
ningar för rening av kontaminerade vätskor, gaser och vatten. 
Under räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 
39 Mkr och rörelseresultatet till cirka 6 Mkr.

Under fjärde kvartalet har nuvärdesberäkning skett på tilläggs-
köpeskillingar vilket har lett till en justering på de preliminära 
förvärvsanalyserna på 33,4 Mkr.

Tillträdesbalanser har även justerats på Topas samt Aufzüge 
Friedl GmbH vilket påverkar kortfristiga skulder med -6 Mkr 
samt koncerngoodwill om 6 Mkr.

NOT 7 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Vid årets ingång hade koncernen dels en skuld till majoritetsägaren 
Serendipity Group AB om totalt 68,0 mkr och dels en fordran på 
närstående bolaget Serendipity Ixora uppgående till 39,1 Mkr. Ägar-
lånen från Serendipity Group upptogs under 2015 och 2016 som 
del av finansieringen vid några bolagsförvärv, samtliga lån löpte 
utan ränta. Fordran på Serendipity Ixora härrör från avvecklingen 
av Venture Management verksamheten 2015. 

Under det andra kvartalet 2017 har ovanstående två mellanhavande 
reglerats i två steg. I april överläts fordran på Serendipity Ixora om 
39,1 Mkr till Serendipity Group AB varvid skulden till Serendipity 
Group sjönk från 68,0Mkr till 28,9 Mkr vilken senare kontantregle-
rades i maj 2017. 
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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 rela-
tion till EBITDA för de senaste fyra kvartalen. Nettoskuld inkluderar kortfris-
tiga och långfristiga räntebärande skulder med avdrag för likvida medel.

Banknettoskuld/
EBITDA

Beräknas som genomsnittlig nettoskuld 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 
kort-fristiga placeringar.

Avkastning på  
sysselsatt kapital

Beräknas som EBITA för de senaste fyra kvartalen per aktuell bokslutstid-
punkt, i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital för de senaste fyra 
kvartalen vid bokslutstidpunkten.

Kassaflödes- 
generering

Beräknas som operativt kassaflöde i relation till EBITDA. Operativt kassa-
flöde 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 mot-
svarande period.
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STOCKHOLM DEN 15 FEBRUARI 2018

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna kvartalsrapport ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen 
står inför. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018

Katarina Lundblad Pinnekamp
Styrelseledamot

Johnny Alvarsson
Styrelseledamot

Jakob Holm
Verkställande direktör

Ashkan Pouya
Styrelseordförande

Mikael Lönn
Styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh
Styrelseledamot

Jan Samuelson
Styrelseledamot
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