ÅRSREDOVISNING

2018

”Hållbar samhällsutveckling driver långsiktig
efterfrågan av nischade tekniska lösningar”

FINANSIELL KALENDER
Delårsrapport januari-mars 2019:

3 maj

Delårsrapport april-juni 2019:

23 juli

Delårsrapport juli-september 2019:
Bokslutskommuniké för 2019:

25 oktober
11 februari, 2020

Årsstämma 2019
Sdiptech AB (publ.) håller måndag den 13 maj årsstämma, klockan
16:00 på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16 i
Stockholm.
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BOLAGET I KORTHET
Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på nischade
produkter och tjänster med inriktning mot infrastruktur.

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

Föråldrad infrastruktur och ökad konsumtion skapar ett oavbrutet behov av utbyggnad och underhåll av väl fungerande samhällsfunktioner. En växande befolkning i kombination med ökade
kapacitetsbrister skapar därmed ett starkt investeringsbehov i
avancerad infrastruktur.
En strävan efter mer hållbara, effektiva och säkra samhällen driver teknisk utveckling. Sdiptech är väl positionerat för att möta
denna ökande efterfrågan genom att erbjuda nischade tjänster
och produkter inom vatten, energi, luft- och klimatkontroll, transport och fastighetstekniska tjänster.

Bolaget uppvisade en god tillväxt i nettoomsättning under 2018
och redovisade totala intäkter om 1 496,2 Mkr (1 045,1) för helåret
och EBITA* om 177,2 Mkr (122,5). Vid årsskiftet uppgick antalet
anställda inom moderbolaget och dotterbolagen till 1 014 personer.
Sdiptechs övergripande mål är att skapa uthållig värdetillväxt över
lång tid. Sdiptechs tillväxtstrategi bygger på en kombination av
förvärv och organisk tillväxt som drivs av lönsamma positioner i
nischmarknader.

Sdiptech har sitt säte i Stockholm. Sverige är bolagets
huvudmarknad, men bolaget har även verksamheter i Norge,
Storbritannien, Österrike och Kroatien.
Norge: 1 bolag

28

1 014

Antal verksamheter
Per 31 december 2018
bestod koncernen av 28
verksamheter och därefter
har ytterligare två verksamheter förvärvats under det
första kvartalet 2019.

Antal anställda
Antalet anställda per
31 december 2018

Sverige: 22 bolag
Storbritannien: 2 bolag

Österrike: 2 bolag
Kroatien: 1 bolag

NETTOOMSÄTTNING OCH EBITA*-MARGINAL

NETTOOMSÄTTNING PER MARKNAD, INKL ANDEL
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*) EBITA* är koncernens operativa resultat och motsvarar EBITA före förvärvskostnader och före resultat från omvärdering av villkorade köpeskillingar.
För mer information, se sidan 10.
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ÅRET I KORTHET
FORTSATT GOD ORGANISK TILLVÄXT
Marknadsläget under 2018 har varit gott för våra affärsområden
och den organiska tillväxten var 5,4%. Marknaden för infrastruktur
kännetecknas av starka trender och en långsiktigt underliggande
tillväxt. Med nischade marknadspositioner kan våra dotterbolag
dra nytta av denna gynnsamma marknadssituation och i Sdiptechs
regi utveckla sin nisch.
NYA MARKNADSINRIKTADE AFFÄRSOMRÅDEN
Områden som blir allt viktigare för samhällets utveckling är
vatten, energi, luft och klimatkontroll, transporter och säkerhet
och vi har därför under en längre tid riktat om vårt förvärvsarbete
mot just dessa områden. I linje med detta etableras, från och
med januari 2019, tre nya affärsområden; Water & Energy, Special
Infrastructure Solutions och Property Technical Services. För mer
information om de nya affärsområdena, se sida 13.

SDIPTECH VÄXER
Under 2018 har totalt åtta förvärv genomförts och antalet medarbetare har vuxit till 1 014. I takt med förvärvsaktiviteter har
Sdiptech även expanderat till nya geografiska marknader, där två
förvärv genomförts i Storbritannien och ett i Norge.
ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HISS AVSLUTAT MED FRAMGÅNG
Hösten 2017 sjösattes ett åtgärdsprogram med konkreta
åtgärder för att återställa lönsamheten inom vår hissverksamhet.
Detta åtgärdsprogram gav resultat redan under det första kvar
talet och visade på en genomgående positiv trend i de efterföljande
kvartalen. I det fjärde kvartalet kunde åtgärdsprogrammet avslutas
med framgång.
FÖRSÄLJNING AV SUPPORTVERKSAMHETEN
För att renodla Sdiptechs kärnverksamhet med inriktning
mot infrastruktur ingicks i april 2018 avtal om försäljning av
Supportverksamheten, vilket genomfördes i maj 2018.

FÖRVÄRVADE BOLAG 2018
Företag

Verksamhet

Affärsområde

Nytt affärsområde

Förvärvsdatum
Land

Optyma Security Integrerade säkerhetssystem för offentliga och privata Anpassade tekniska
System Ltd
miljöer.
installationer

Special Infrastructure
Solutions

Q1 2018

Storbritannien

Multitech Site
Services Ltd

Tillfällig infrastruktur såsom tjänster så som tillfällig el, Nischade produkter
vatten, brandskydd och belysning.
och tjänster

Water & Energy

Q1 2018

Storbritannien

Centralmontage i Kundanpassade elcentraler till stora delar av samhällets Anpassade tekniska
Nyköping AB
olika infrastrukturområden.
installationer

Water & Energy

Q1 2018

Sverige

Storadio Aero AB Infrastruktur och operativ sambandcentral för backup- Nischade produkter
(fd Aviolinx)
kommunikation till flygtrafik.
och tjänster

Special Infrastructure Q1 2018
Solutions

Sverige

KSS Klimat- &
Styrsystem AB

Nischade produkter
och tjänster

Special Infrastructure Q2 2018
Solutions

Sverige

Rogaland Industri Styr- och reglersystem för vatten- och avlopps
Automasjon AS anläggningar.

Nischade produkter
och tjänster

Water & Energy

Q3 2018

Norge

Vera Klippan AB

Producent av rör och cisterner i stora dimensioner för
företrädesvis större vatten- och avloppssystem.

Nischade produkter
och tjänster

Water & Energy

Q4 2018

Sverige

Pure Water
Scandinavia AB

Producent av ultrarent vatten till laboratorier, sjukhus
och energiverk.

Nischade produkter
och tjänster

Water & Energy

Q4 2018

Sverige

Övervakningssystem för fastighetsautomation med
fokus på styrning av inomhusklimat, ventilation och
energieffektivisering.
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VD HAR ORDET
GOD ORGANISK OCH FÖRVÄRVAD TILLVÄXT
Jag kan med glädje summera ett starkt 2018 för Sdiptech. God
organisk och förvärvad tillväxt liksom förbättrad lönsamhet.
Nettoomsättningen ökade med 43 procent till 1,5 miljarder kronor
varav den organiska tillväxten var 5,4 procent. Marknadsläget var
generellt sett gott inom affärsområdena. Särskilt fokus har lagts
på att lyfta lönsamheten inom hissverksamheten.
En negativ lönsamhetstrend från 2017 bröts under 2018 och
EBITA*-marginalen utvecklades under årets fyra kvartal starkt
positivt, i turordning 10.1, 11.7, 11,7 och slutligen 13,5 procent i
det fjärde kvartalet. EBITA* ökade med 45 procent till 177 Mkr.
Fortsatt god organisk tillväxt
Marknadsläget har generellt sett varit gott för våra affärsområden. Infrastruktur som marknad kännetecknas av starka trender
och en långsiktigt underliggande tillväxt.
• Infrastrukturen som byggdes ut under 50-, 60- och 70-talen
är föråldrad och investeringsbehoven i västvärlden är stora
för att rätta till problemen.
• I takt med ökad konsumtion av exempelvis energi och el tilltar
kapacitetsbrister som förstärker investeringsbehoven.
• Samtidigt strävar samhället efter mer hållbara, effektiva och
trygga samhällen, vilket driver på den tekniska utvecklingen i
positiv riktning.
Våra dotterbolag har starka nischade marknadspositioner för
att dra nytta av denna gynnsamma marknadssituation och
förvärvade bolag utvecklas väl i Sdiptechs regi. Den organiska
tillväxten för koncernens nettoomsättning för 2018 uppgick till
5,4 procent, i linje med våra finansiella mål.
Framgångsrikt förbättringsprogram inom hiss
Hösten 2017 lanserade vi ett åtgärdsprogram för att hantera en
vid den tidpunkten fallande lönsamhet i våra hissbolag. Marknaden
hade utvecklats ogynnsamt med bland annat prispress som följd
och ett program sjösattes för att göra nödvändiga justeringar i
verksamhet och inriktning. Programmet har sedan dess metodiskt
genomförts och de viktigaste åtgärderna har varit prishöjningar
och fokus på färre men mer lönsamma kundsegment, hantering
av övertalighet samt stärkning av erbjudandet mot eftermarknaden. Jag är nöjd och stolt över vad vi åstadkommit och kan
konstatera att lönsamheten gradvis återkommit under 2018.
Installationsverksamhetens vinstmarginal för EBITA* har under
2018 ökat från 1,5 procent i fjärde kvartalet 2017 till 9,8 procent 12
månader senare.

6

Fortsatt god förvärvstakt
Under 2018 slutfördes totalt åtta förvärv samt ytterligare två
stycken under inledningen av 2019. Förvärven har skett inom
infrastruktursegment som vi identifierat som strategiskt viktiga
för samhällets utveckling och karaktäriseras av särskilt starka
trender:
• Water & Sanitation - fyra förvärv
• Power & Energy - två förvärv
• Transportation - två förvärv
• Air & Climate control - ett förvärv
• Safety & Security - ett förvärv
Vi har en längre tid riktat vår förvärvsstrategi mot just dessa
segment och det är glädjande att se strategin materialiseras i
konkreta förvärv och att koncernen växer med denna inriktning.
Inför 2019 organiserar vi även om koncernen i enlighet med
detta för att långsiktigt fortsätta bygga vår koncern i enlighet
med denna inriktning.

NYA MARKNADSINRIKTADE AFFÄRSOMRÅDEN
• Water & Energy – Områdena är i fokus för den globala välfärden och utgör bland annat två av huvudmålen i FN’s Agenda
2030. Marknaderna förväntas växa genom flera starka trender bland annat ökad digitalisering och automatisering samt
ett gradvist införande av striktare miljöregleringar.
• Special Infrastructure Solutions – Segment som luft och
klimatkontroll, transporter och säkerhet har vi identifierat
som särskilt viktiga för samhällets långsiktiga utveckling.
• Property Technical Services – Sdiptech har sitt ursprung i
tekniska tjänster mot fastigheter exempelvis hissrenovering
och stomkomplettering. I storstäder dit befolkning och
ekonomi koncentreras finns ett långsiktigt behov av reparationer och ombyggnationer av fastigheter. Våra dotterbolag
med denna inriktning har en affärslogik som skiljer sig från
produktbolag. Då Sdiptech alltmer inriktar sig mot egna
produkter har vi för närvarande inga planer om att utöka
detta affärsområde.
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STARK PLATTFORM FÖR VÄRDESKAPANDE
Under 2018 har ledningsgruppen kompletterats på flera viktiga
områden; CFO, förvärvschef samt en affärsområdeschef för vårt
tredje affärsområde. Sammantaget har vi de rätta kompetenserna och erfarenheten för att fortsätta utveckla koncernen och
leverera en fortsatt stark tillväxt.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till alla våra dedikerade medarbetare för ett fantastiskt arbete under 2018. Jag vill
också varmt välkomna alla nya aktieägare som tillkommit under
året och hälsar samtidigt alla nya medarbetare välkomna till
Sdiptech.

Vår grundläggande tillväxtprincip baserad på förvärv av välskötta
nischbolag är oförändrad sedan starten. Med en komplett och
erfaren ledningsgrupp och en ny marknadsinriktad koncern
organisation är vi väl rustade att leverera värdeskapande resultat.

JAKOB HOLM
VD, Sdiptech AB
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UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN
ÖVERSIKT AFFÄRSOMRÅDEN
Till och med 31 december 2018 var Sdiptechs verksamhet uppdelad i de två affärsområdena Anpassade tekniska installationer
och Nischade produkter & tjänster. Bolagen inom Anpassade
tekniska installationer har en affärsmodell som omfattar
antingen en nyinstallation, eller en tjänsteleverans mot en befintlig installation. Det kan exempelvis röra sig om service, renovering och modernisering av hissar, eller installationer som säkrar
avbrottsfri strömförsörjning till kritiska delar av infrastrukturen.
Inom Nischade produkter & tjänster återfinns bolagen som levererar tjänster eller produkter mot infrastruktur, men där arbetet
inte är inriktat på en installation. Det kan exempelvis röra sig om
produkter för att mäta elkvalitet, eller ventilationslösningar mot
mycket specifika applikationer.

Omsättning (Mkr)
Anpassade
tekniska installationer
Nischade
produkter & tjänster
Totalt
EBITA* (Mkr)
Anpassade tekniska
installationer
Nishade produkter &
tjänster
Totalt

2014

2015

2016

2017

2018

118

379,8

461,8

609,4

850,2

0,0
118,0

24,3
404,1

286,3 435,7
646,0
748,1 1045,1 1 496,2

2014

2015

2016

2017

2018

20,7

40,2

44,1

33,8

63,1

0,0
20,7

9,1
49,3

66,4 104,2
110,5 138,0

133,3
196,4

ANPASSADE TEKNISKA INSTALLATIONER
Omsättning (Mkr)

EBITA* (Mkr)
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Hissbolag
Åtgärdsprogrammet som har pågått under året har givit effekt.
Dessa har primärt varit inriktade mot prishöjningar och aktiviteter
att stärka erbjudandet på eftermarknaden, men även kostnads
reducerande aktiviteter. Detta har nu givit resultat i flertalet
enheter där lönsamheten har stärkts. Svenska hissbolag har
haft en lägre omsättning, som ett medvetet resultat av åtgärds
programmets fokus på färre men mer lönsamma affärer. De
utländska enheterna har upplevt en stark efterfrågan och uppvisar
en god tillväxt för helåret.
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Övriga bolag
Övriga bolag inom installationsområdet har totalt sett haft
en positiv utveckling under året. Tillväxten har varit god inom
verksamheter som till exempel kyla, avloppsvattenrening samt
elautomation.
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NISCHADE PRODUKTER & TJÄNSTER
Omsättning (Mkr)

EBITA* (Mkr)
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Ett fortsatt starkt fokus på förvärv inom affärsområdet Nischade
produkter & tjänster har bidragit till god tillväxt under 2018.
Enheter inom elkvalitetsmätning och temporär infrastruktur
uppvisade ett starkt avslut på året.

0

2014

2015

2016

2017

2018

Starka marknadspositioner säkerställer en positiv utveckling
inom affärsområdet för Nischade produkter & tjänster med goda
rörelsemarginaler. I takt med förvärvsaktiviteter har rörelsemarginalen inom affärsområdet normaliserats under 2018 kring en
nivå om cirka 20 procent.

Bild: Kontinuerlig lindning av glasfiberrör i stora dimensioner, Vera Klippan AB (förvärvat Q4 2018).
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NYCKELTAL & FINANSIELL INFORMATION I URVAL
Finansiell information i sammandrag
Nettoomsättning
EBITDA
EBITA*
EBITA
EBIT
Årets resultat från kvarvarande verksamhet1
Årets resultat efter avdrag minoritet och utdelning preferensaktier
Räntebärande skulder
Räntebärande skulder till kreditinstitut
Eget kapital inklusive minoritet
Totala tillgångar

2018
1 496,2
213,0
177,2
189,9
143,3
96,7
111,7
1 018,3
481,9
1 121,2
2 453,0

2017
1 077,8
204,1
122,5
189,4
156,3
94,9
73,1
583,9
229,8
1 006,4
1 830,4

2016
775,5
119,4
107,7
110,9
110,8
79,4
55,4
637,6
324,7
460,7
1 269,3

2015
412,4
36,4
34,6
33,7
33,7
15,4
–4,7
207,7
139,3
496,8
798,7

2014
135,5
19,5
14,3
18,4
18,4
13,4
–4,6
79,4
71,7
137,3
271

Nyckeltal
EBITA* marginal (%)
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Nettobankskuld/EBITDA, ggr
Soliditet (%)
Avkastning sysselsatt kapital (%)
Avkastning eget kapital (%)
Kassaflödesgenerering (%)

2018
11,8%
3,02
0,59
45,7%
10,9%
8,8%
55,9 %

2017
11,7 %
1,37
–0,25
55,0%
16,8%
11,4%
62,5%

2016
13,9%
2,60
1,08
36,3%
13,6%
19,6%
58,6 %

2015
8,9%
0,41
–0,72
62,2%
8,7%
–2,7%
–131,1%

2014
11,9%
2,052
1,652
50,7%
10,4%
7,9%
35,8%

Vinst per aktie
Resultat per stamaktie (kr)3
Resultat per preferensaktie (kr)4
Antal stamaktier
Genomsnittligt antal stamaktier
Antal preferensaktier

2018
3,68
81,89
30 277 645
30 277 645
1 750 000

2017
2,70
89,33
30 277 645
27 048 682
1 750 000

2016
2,61
63,32
21 349 074
21 195 649
1 750 000

2015
–0,24
19,24
20 272 150
20 272 150
1 750 000

2014
0,46
–
20 272 150
20 272 150
–

Årets resultat har förbättrats med 0,4 Mkr jämfört med 2018 års bokslutskommuniké. Orsaken är minskad skattekostnad med anledning av koncernbidrag.
Nyckeltalen är baserad på balansräkningen per 141231 och ej genomsnittligt på senaste fyra kvartal då Sdiptech ej hade kvartalsrapporter under 2014.
3
Nettoresultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet efter avdrag för utdelning på preferensaktier och minoritet.
4
EBIT dividerat med antal preferensaktier.
1
2

DEFINITIONER NYCKELTAL
EBITDA
Nettoskuld/EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Genomsnittlig nettoskuld för de senaste fyra
kvartalen, i relation till EBITDA för de senaste fyra
EBITA
kvartalen. Nettoskuld inkluderar kortfristiga och
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
långfristiga räntebärande skulder med avdrag för
hänförligt till immateriella anläggningstillgångar. likvida medel. Delar av de räntebärande skulderna
är relaterade till de villkorliga köpeskillingarna vid
EBITA*
förvärv, vilka regleras vid utgången av intjänande
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar hänförligt perioderna beroende på resultatutvecklingen
till immateriella anläggningstillgångar. För att
under dessa perioder. En betalning av skulden
tydliggöra det underliggande operativa resultatet till det nuvarande bokförda värdet kräver högre
exkluderas även förvärvskostnader hänförliga till resultatnivå än den nuvarande nivån.
förvärv, förvärvskostnader, vilka uppstår och bokas
regelbundet. Även resultatet från omvärdering av Nettobanksskuld/EBITDA
skulder avseende villkorade köpeskillingar exkluderas. Beräknas som genomsnittlig nettoskuld till
EBITA* indikeras med en asterisk.
kreditinstitut för de senaste fyra kvartalen, i
EBIT
Rörelseresultat
EBITA* marginal
EBITA* i relation till nettoomsättningen.
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Sysselsatt kapital
Beräknas som genomsnittligt eget kapital och
räntebärande nettoskuld för de senaste fyra
kvartalen, med avdrag för likvida medel och
kortfristiga placeringar.
Avkastning på sysselsatt kapital
Beräknas som EBITA för de senaste fyra kvartalen per aktuell bokslutstidpunkt, i relation till
genomsnittligt sysselsatt kapital för de senaste
fyra kvartalen vid bokslutstidpunkten.
Kassaflödesgenerering
Beräknas som kassaflöde från den löpande verksamheten ställt mot resultatet före skatt justerat för
ej kassapåverkande poster.

relation till EBITDA för de senaste fyra kvartalen.
Nettoskuld kreditinstitut inkluderar kortfristiga
Resultat per stamaktie
och långfristiga räntebärande skulder med avdrag Beräknas som vinst efter skatt hänförligt till moderför likvida medel.
bolagets aktieägare med avdrag för utdelning till
preferensaktieägare dividerat med genomsnittligt
antal utestående stamaktier under perioden.
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BOLAGETS AKTIER
Sdiptechs stamaktie av serie B handlas sedan den 12 maj 2017
på Nasdaq First North Premier under kortnamnet SDIP B och
ISIN-kod SE0003756758. Bolagets preferensaktier är sedan den
4 mars 2015 noterade på Nasdaq First North Premier och handlas under namnet SDIP PREF och ISIN-kod SE0006758348.
Per 31 december 2018 bestod Sdiptechs aktiekapital av totalt
32 027 645 aktier, fördelat på 2 000 000 stamaktier av serie A,
28 277 645 stamaktier av serie B samt 1 750 000 preferensaktier.
Bolagets största ägare är Serendipity Group AB, vars innehav per
31 december 2018 utgjorde 45,53 procent av kapitalet och 65,13
procent av rösterna.

AKTIEÄGARINFO
Sdiptechs Certified Advisor på Nasdaq First North Premier är
Erik Penser Bank AB. Finansiell information om Sdiptech finns
tillgänglig på Sdiptechs hemsida. Årsredovisningar, kvartals
rapporter och annan information kan beställas från Sdiptech via
hemsidan eller mejl.
Hemsida: www.sdiptech.com
Mejl: info@sdiptech.com

ANALYTIKER SOM FÖLJER SDIPTECH
Robert Redin, Carnegie
Fredrik Nilsson, Redeye

UTDELNINGSPOLICY
Sdiptech har en utdelningspolicy som innebär att ingen utdelning
lämnas på bolagets stamaktier då bolaget prioriterar tillväxt
framför utdelning. Utdelning på Sdiptechs preferensaktier
utbetalas kvartalsvis i enlighet med Sdiptech ABs bolagsordning.

AKTIEÄGARE
Aktieägare 2018-12-31
Serendipity Group
Elementa Management
Swedbank Robur Fonder
Handelsbanken Fonder
Catella Fonder
Aktia Asset Management
Avanza Pension
F. Holmström Private Equity AB
Volito AB
Nordnet Pensionsförsäkring
Summa, övriga
Totalt

Klass A
2 000 000

2 000 000

FEM STÖRSTA LÄNDERNA
Sverige
Finland
Tyskland
Frankrike
Norge
Övriga

Antal aktier
30 616 934
686 300
173 498
89 811
66 657
394 445

Kapital %
95,60%
2,14%
0,54%
0,28%
0,21%
1,23%

Klass B
12 581 711
2 360 732
2 061 000
1 415 562
751 358
662 500
331 868
579 248
400 000
302 684
6 830 982
28 277 645

Pref

264 377

63 847
1 421 776
1 750 000

Kapital %
45,53%
7,37%
6,44%
4,42%
2,35%
2,07%
1,86%
1,81%
1,25%
1,14%
25,76%
100,00%

Röster %
65,13%
4,72%
4,12%
2,83%
1,50%
1,32%
1,19%
1,16%
0,80%
0,73%
16,50%
100,00%

ÄGARSTRUKTUR
Röster %
97,18%
1,37%
0,35%
0,18%
0,13%
0,79%

Antal
kända ägare
2 565
4
2
2
8
-

Antal aktier
1 - 500
501 - 1 000
1 001 - 5 000
5 001 - 10 000
10 001 - 20 000
20 001-

Antal kända ägare
1 816
304
320
59
39
79

Andel kända ägare
69,39%
11,62%
12,23%
2,25%
1,49%
3,02%

FÖRDELNING
Antal aktier
Antal röster
Kapital %
Röster %

Klass A
2 000 000
20 000 000
6,25%
39,98%

Klass B
28 277 645
28 277 645
88,29%
56,52%

Pref
1 750 000
1 750 000
5,46%
3,50%

Totalt
32 027 645
50 027 645
100,00%
100,00%

Källa: Modular Finance. Data per 2018-12-31.
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STAMAKTIEN
Som jämförelseindex till Sdiptech B har NOMXSCSEPI Nasdaq OMX Small Cap Sweden PI (SE0002896373) använts. Indexet är ett
portföljindex som representerar segmentet för svenska små till medelstora bolag.
65

SDIPTECH B

60

NASDAQ OMX SMALL CAP
SWEDEN PI*

55

Högsta notering 2018
49,80 kr – (3/1)

50
45

Lägsta notering 2018
34,70 kr – (23/7)

40
35
30

Slutkurs sista handelsdag 2018
41,50 kr
28

24

Total handelsvolym 2018
4 299 965 kr
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*För jämförbarhet har Nasdaq OMX Small Cap Sweden normerats till startvärdet för Sdiptechs stamaktiekurs,
det vill säga 56 kr. Det verkliga värdet per den 12 maj 2017, för Nasdaq OMX Small Cap Sweden var 1 550,84 kr.

Totalt antal trades 2018
4 745 st

PREFERENSAKTIEN
Som jämförelseindex till Sdiptechs preferensaktie har SIXPREFSWGI SIX Preference Share Sweden Index använts. Indexet är en indexfamilj som speglar utvecklingen för de preferensaktier som finns noterade på Stockholmsbörsen.
120

SDIPTECH PREF

115

SIX PREFERENCE SHARE
SWEDEN INDEX*

110
105

Högsta notering 2018
112,50 kr – (27/8)
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Lägsta notering 2018
103,00 kr – (23/10)
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920
15

20
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-0
3-

70
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75

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

Villkor i sammandrag

12

Emitterat belopp
Första handelsdag
Emissionskurs
Utdelning

175 Mkr
4 mars 2015
100 kronor
8,00 kronor per år, fördelat på kvartalsvisa
betalningar

Inlösenpris

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

Slutkurs sista handelsdag 2018
107,50 kr
Total handelsvolym 2018
829 029 kr
Totalt antal trades 2018
5 624 st

Avstämningsdagar preferensaktie
Avstämningsdagar för utdelning på preferensaktier fram till och
med publicering av 2018 års årsredovisning var den 15 juni 2018,
den 14 september 2018, den 14 december 2018, samt den 15
mars 2019. Under förutsättning att beslut fattas av årsstämman
2019 blir kommande avstämningsdagar den 14 juni 2019, den 13
september 2019, den 13 december 2019, samt den 13 mars 2020.
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NYA AFFÄRSOMRÅDEN
Exempel på områden som vi identifierat som särskilt viktiga för
samhällets utveckling, och därmed uppvisar en god efterfrågan, är
vatten, energi, luft och klimatkontroll, transporter samt säkerhet,

och vi har en längre tid riktat vår förvärvsstrategi mot just dessa
områden. Nu har vi uppnått en kritisk massa av dotterbolag för
att även organisera oss i linje med detta.

WATER & ENERGY
Bolagen inom Water & Energy tillhandahåller nischade produkter
och tjänster inriktade på infrastruktursegmenten vatten och
energi. Bolagen adresserar specialiserade behov inom vatten och
vattenrening, samt elförsörjning och elautomatik. De huvudsakliga
geografiska marknaderna idag är Sverige och Storbritannien.
Tillväxtmöjligheterna för affärsområdet bedöms vara starka.
Vattensegmentet präglas av eftersatta investeringar i kombination
med tilltagande behov av vattenrening och en ökad vattenkonsumtion på våra geografiska marknader. Inom energisegmentet finns
goda tillväxtmöjligheter som en direkt följd av den effektbrist som
hämmar den regionala utvecklingen i delar av Europa, samt som
en effekt av genomgripande trender för digitalisering, automatisering och elektrifiering av samhället. Bägge undersegmenten präglas generellt sett av ett gradvist införande av striktare miljö- och
säkerhetsregleringar till följd av ett ökande intresse för miljö- och
välfärdsfrågor bland såväl konsumenter som politiker.
Målsättningen för affärsområdet är att långsiktigt växa bägge
undersegmenten genom fortsatta förvärv på våra fokusmarknader
i Västeuropa.

Undersegment:

Andel av total EBITA* (2018)

• Water & Sanitation
• Power & Energy

36,2%

Water & Energy (Mkr)
Nettoomsättning
EBITA*
EBITA* marginal %
Antal bolag
Antal förvärv under året

2018
427,9
64,2
15,0%
12
5

EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGSOMRÅDEN
• Automatiserade processer för vattenhantering
• Rening av avloppsvatten
• Framställning av ultrarent vatten
• Avancerade el- och apparatskåp
• Mätning av elkvalitet
• Lösningar för tillfälliga energibehov

Bild:Komponenter till renvattenanläggningar för laboratorier, sjukhus och energiverk, Pure Water Scandinavia AB (förvärvat Q4 2018).
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SPECIAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS
Bolagen inom Special Infrastructure Solutions tillhandahåller
nischade produkter och tjänster för specialiserade behov inom
luft- och klimatkontroll, säkerhet och bevakning samt transportsystem. De huvudsakliga geografiska marknaderna idag är
Sverige, norra Europa samt Storbritannien.

Undersegment:

Andel av total EBITA* (2018)

• Air & Climate control
• Safety & Security
• Transportation

Produkterna och tjänsterna inom Special Infrastructure
Solutions spänner över ett relativt brett spektrum av nischade
infrastrukturlösningar. Det gemensamma temat är nischade
marknadssegment inom infrastruktur, med god underliggande
tillväxt, låg grad av cyklikalitet samt ett gradvist införande av
striktare regleringar.
Målsättningen för affärsområdet är att långsiktigt växa undersegmenten genom fortsatta förvärv på våra fokusmarknader i
Västeuropa.

39,8%

Special Infrastructure Solutions (Mkr)
Nettoomsättning
EBITA*
EBITA* marginal %
Antal bolag
Antal förvärv under året

2018
319,6
70,6
22,1%
8
3

EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGSOMRÅDEN
• Fastighetsautomation för inomhusklimat och energi
effektivisering
• Produkter för gasevakuering inom lustgas, rökgas och
anestesigaser till sjukhus
• Kameror för trafikkontroll- och säkerhet
• Radiokommunikation och operativt samband för
kommersiell flygtrafik

Bild: Digitala kameror för hastighets- och trafikövervakning, RedSpeed International Ltd (förvärvat efter 2018).
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PROPERTY TECHNICAL SERVICES
Bolagen inom Property Technical Services erbjuder specialiserade tekniska tjänster till fastighetsägare. Kunder är spridda
över flera segment så som offentliga funktioner (skolor, sjukhus
m.m.), kommersiella fastigheter (kontor, lager m.m.) samt
bostäder (kommunala och privata). Uppdrag utförs genom hela
livscykeln för en fastighet det vill säga service, renovering,
modernisering och nybyggnation. De huvudsakliga geografiska
marknaderna idag är Stockholm samt storstäder i Tyskland,
Benelux och Österrike. Affärsmodellerna är generellt sett
projektbaserade med tillhörande service- och ramavtal mot
eftermarknaden.
Den långsiktigt underliggande efterfrågan på våra tjänster
bedöms vara positiv. I storstäder dit befolkning och ekonomi
koncentreras finns ett långsiktigt behov av renovering, modernisering och nybyggnation av fastighetsbeståndet. Variationer i
efterfrågan i enstaka marknader kan inverka på efterfrågan men
stabiliseras samtidigt av en kundspridning mot flera olika kundsegment, mot flera geografer samt av ett erbjudande över hela
livscykeln för en fastighet.

Undersegment:
• Elevators
• Other Property Technical
Services

Andel av total EBITA* (2018)

34,8%

Property Technical Services (Mkr)
Nettoomsättning
EBITA*
EBITA* marginal %
Antal bolag
Antal förvärv under året

2018
749
61,7
8,2%
8
0

Målsättningen för affärsområdet är primärt att utveckla befintliga
bolag för att ytterligare förstärka våra marknadspositioner i respektive marknadssegment.

EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGSOMRÅDEN
• Modernisering, renovering och underhåll av hissar
• Renovering av tak och installation av taksäkerhetsutrustning
• Stomkomplettering och lättbyggnadsteknik vid ny- och
ombyggnation av fastigheter.

Bild: Service av hiss i sekelskifteslägenhet i Stockholm, Stockholm Hiss & Elteknik (förvärvat Q4 2013).
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OMVÄRLD & LÅNGSIKTIGA TRENDER
Sdiptech är inriktat mot infrastruktur och erbjuder produkter och
tjänster inom följande definierade delsegment:
• Water & Sanitation
• Power & Energy
• Air & Climate control
• Security
• Transportation
• Elevators

ETT LÅNGSIKTIGT INVESTERINGSBEHOV INOM
INFRASTRUKTUR
Under överskådlig framtid bidrar flera faktorer till en långsiktig efterfrågan på produkter och tjänster inom marknaden för infrastruktur.
Behoven för kapacitetsutbyggnad och modernisering är stora:
Föråldrad infrastruktur: En stor del av västvärldens infrastruktur byggdes under 1950, -60 och -70 talen. Avsaknad av tillräckligt underhåll har lett till att viktiga och omfattande delar är
föråldrade. Moderniseringen är eftersatt, tar tid att åstadkomma
och driver en långsiktig efterfrågan inom Sdiptechs segment.
Konsumtionen ökar inom flera infrastruktursegment vilket
ytterligare driver på kapacitetsutbyggnad och efterfrågan.
Exempelvis ökar efterfrågan på tillförlitlig el som en direkt följd
av elektrifiering och digitalisering av vårt samhälle. Ett annat
exempel är ökade transportvolymer av både gods- och persontrafik som ett resultat av nya konsumentmönster.
Urbanisering koncentrerar befolkning och ekonomi och i urbana
områden förstärks komplexiteten och behoven för kapacitetsutbyggnad ytterligare, samtidigt som befintlig infrastruktur utsätts
för större påfrestningar.

STRÄVAN EFTER HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING DRIVER TEKNISKA FÖRBÄTTRINGAR
Ett långtgående tryck i samhället, från konsumenter, företagskunder
och politiker, att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen
präglar utvecklingen av modern infrastruktur. Högre målsättningar,
tilltagande konsumentkrav och hårdare regleringar implementeras
för att möta dessa allt striktare krav. Det har en tydlig bäring på
aktörer verksamma inom infrastruktur. Nedan följer ett par konkreta
exempel ur Sdiptechs verksamhet:
Automatisering av trafiksignaler i stadstrafiken implementeras
för att förbättra trafikflöden, reducera tomgångskörning och minska
antalet trafikolyckor (Sdiptechs undersegment Power & Energy).
Lokala reningsverk för industrier och hushåll implementeras
för att säkerställa kontroll över utsläpp från avlopp även utanför
räckvidd från de kommunala centrala reningsverken (Sdiptechs
undersegment Water & Sanitation).
Kylanläggningar uppgraderas för nytt köldmedium som reducerar effekten på den globala uppvärmningen s.k. Global Warming
Potential (Sdiptechs undersegment Air & Climate Control).
Automatisk identifiering av bilförare som talar i mobiltelefon
implementeras för att öka trafiksäkerheten (Sdiptechs undersegment Transportation).
Tekniska nischbolag är naturliga hemvister för specialisering och
expertis och därmed väl lämpade att driva de tekniska förbättringar som krävs. Som koncern med inriktning mot nischade
produkter och tjänster är Sdiptech väl positionerat för att möta
just denna efterfråga på tekniska förbättringar av samhällets
infrastruktur.

FN:S AGENDA 2030
Infrastruktur är av många skäl i fokus runt om i världen. Det ingår i
flera av FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och en förenande fråga
över politiska gränser. Världen behöver infrastrukturer som är mer
hållbara och tillförlitliga för att nå FN:s mål.
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Givet Sdiptech-koncernens fokus mot infrastruktur finns en
naturlig förståelse i koncernen för vad som krävs för att möta
konsumentkrav som förändras och regleringar som förnyas i riktning
mot mer hållbara, säkra och effektiva samhällen. Ur FN:s Agenda
2030 har följande fem mål identifierats för att ha en tydlig bäring på
Sdiptechs verksamhet:
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AFFÄRSMODELL
Sdiptech är en teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur.
Vår affärsidé är att erbjuda nischade produkter och tjänster till en
växande infrastruktursektor. Sdiptechs mål är att skapa uthållig

värdetillväxt över tid genom att kontinuerligt arbeta med nya förvärv
och aktivt utveckla våra dotterbolag för att driva organisk tillväxt.

BOLAGSUTVECKLING
Stabilt och långsiktigt värdeskapande i koncernen härstammar
från den organiska vinsttillväxten som skapas i varje enskilt
dotterbolag. Våra dotterbolag är lönsamma tack vare styrkan i den
enskilda nischen. Vi har därför en decentraliserad struktur så att
utveckling och viktiga beslut tas närmast våra kunder. Våra principer för bolagsutveckling är inriktade på att med kontinuitet och
en medveten riskanalys, utveckla och förstärka dotterbolagens
enskilda marknadspositioner.

Ledarskap
Skickliga och kompetenta VD’ar som leder våra dotterbolag genom
både positiva faser och utmaningar är en nyckel till stabilitet och
tillväxt. När ett bolag är förvärvat drivs i regel bolaget vidare av
den tidigare ägaren för att säkerställa kontinuitet efter genomfört
förvärv. Enligt överenskommen plan sker en succession till efterträdare. Omsorgsfull rekrytering av ny VD och strategiskt stöd från
bolagets affärsområdeschef är en hörnpelare i vår modell.

Differentiering
En differentierad konkurrensposition är källan till hållbar och
lönsam tillväxt. Vår prioritering är att stärka marknadspositionerna
utan att ta onödiga risker som kan äventyra en framgångsrik nisch
och dess lönsamhet.

Segmentkunskap
Vårt fokus på infrastruktur innebär en fördjupad marknadsinsikt och
teknisk kompetens inom de marknadssegment vi är inriktade mot.
Det gäller såväl affärsområdeschefer som har sina specifika segment i fokus som vår förvärvsorganisation som på djupet kartlägger
marknader och värdekedjor i våra utvalda segment.

Lokalt ansvar
Varje dotterbolag är unikt på sitt sätt. För att säkerställa starkt
ägarskap att driva och utveckla våra erbjudanden och verksamhet finns ett tydligt resultatansvar i varje dotterbolag.

Bild: Utveckling av kemiska produkter för vattenrening, Water Treatment Products Ltd (förvärvat efter 2018).
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I PRAKTIKEN FÖR VÅRA DOTTERBOLAG

STRATEGISK SUPPORT OCH UTVECKLING

GEMENSAMMA INCITAMENT

• Ett Sdiptech-bolag utvecklas i en koncern, med systerbolag och
en central organisation, där ett specifikt industriellt fokus och
kunnande finns inom infrastruktur för att förstärka och utveckla
verksamheten.

Skickliga och kompetenta VD’ar är en av hörnpelarna i vår modell.
I vår modell ska även en VD ha samma mål som sin affärs
områdeschef. Därför kopplas ersättningen för våra VD’ar till
måluppfyllnad i det egna dotterbolaget. Organisk vinsttillväxt är
alltid ett viktigt mål även om det kan finnas kompletterande mål.

• Nära samarbete mellan VD och dess affärsområdeschef som
även är ordförande i bolaget. Utöver att leda styrelsearbetet,
fungerar affärsområdeschefen även som ett bollplank för VD i
olika frågor.
• Årsvis görs en översyn av strategin tillsammans med dotterbolagets VD och ledning. Strategin omsätts i en aktivitetsplan som
följs upp under året.
• Koncernövergripande träffar mellan dotterbolagen, exempelvis
tematräffar för VD respektive ekonomichefer.

UPPFÖLJNING OCH COMPLIANCE
• Månadsvis uppföljning av ekonomiskt utfall i förhållande till
lagda mål. Ett ”early warning” system används för att upptäcka avvikelser.
• Koncernens policies implementeras i respektive dotterbolag.
Det kan för ett litet bolag innebära en viss anpassning att
inordna sig i börsbolagets krav på regelefterlevnad. I långa
loppet innebär anpassningen en förbättrad kontroll och kvalitets
höjning som är positiv.

SOM TUMREGEL UNDVIKER VI FÖLJANDE:
• Strukturella sammanslagningar – fusioner skulle äventyra de unika delarna av respektive dotterbolag, dess
konkurrenskraft och nyckel till lönsamhet.
• Att förvärva direkta konkurrenter till dotterbolag för att
uppnå marknadsandelar skulle koncentrera och förstärka risker, snarare än att diversifiera.
• Koncernövergripande funktioner – synergier skulle
uppnås på bekostnad av byråkrati och internt fokus.

Bild: Utveckling av styr- och reglersystem för vatten och avloppsanläggningar, Rogaland Industri Automasjon AS (förvärvat Q3 2018).
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FÖRVÄRV
FÖRVÄRVSDRIVEN TILLVÄXT

FÖRVÄRVSPROCESS

I Sdiptechs affärsmodell ingår att kontinuerligt förvärva
entreprenörsledda, nischade produkt- och tjänstebolag i
prioriterade industrier och geografier som möter Sdiptechs
investeringskriterier:

För att stödja förvärvsstrategin arbetar Sdiptech med en välbeprövad förvärvsprocess. Processen ägs och leds av ett internt
team med dedikerade resurser vars uppgift är att kontinuerligt
identifiera, lära känna och utvärdera bolag mot förvärvskriterier.

• Nischade, tekniska produkter eller tjänster inom infrastruktur.
• Marknadssegment vars tillväxt drivs av långsiktiga och uthålliga
trender och uppvisar ett lågt konjunkturberoende.

Förvärvsprocessen utgörs av två övergripande faser; Sourcing
och Utförande. Inom Sourcing identifieras, kontaktas och
utvärderas potentiella förvärvskandidater, och med intressanta
bolag förs efterhand en dialog med ägare om värdering samt en
gemensam idé om bolagets framtid och utveckling. Om Sdiptech
och bolaget kommer överens upprättas en avsiktsförklaring med
exklusivitet varvid processen övergår till Utförande. Under denna
fas sker en due diligence (DD) av bolaget med fokus på kommersiella, finansiella och legala frågeställningar. Om utvärderingen ger
ett bra resultat, utvecklas och förhandlas ett köpeavtal varefter
transaktionen färdigställs.

• Stabila kassaflöden med dokumenterad god lönsamhet.
• Starka marknadspositioner som tar utgångspunkt i specialisering och differentiering, samt utan kritiska beroenden mot
ett fåtal kunder eller leverantörer.
• EBIT-marginal över 15 procent.
• EBIT-nivå omkring 10–50 Mkr.
Sdiptechs geografiska inriktning för förvärv har primärt varit
Sverige och Storbritannien. Aktivt sökarbete görs även i övriga
nordiska länder.

Med en förvärvsorganisation i egen regi har Sdiptech kontroll av
inflödet av förvärvskandidater, vilken sedan kompletteras med
uppslag från externa aktörer och från Sdiptechs portföljbolag.
Sdiptechs förvärvsmodell skapar därmed ett oberoende i förhållande till externa parter och leder också till exklusiva dialoger
med ägare av bolag som är av intresse för Sdiptech.

SOURCING
Fas 1
Identifiering

Initial kontakt

Initial utvärdering

1

Samtal

Inflöde av bolagsdata och finansiell screening

2

3

Ett flertal möten genom vilka
relation med ägare kan byggas
och en kommersiell validering
av bolaget löpande kan göras

Utvalda förvärvskandidater
söks upp för att knyta
kontakt i ett första möte

Kvalitativ analys utifrån förvärvskriterier

Budutveckling

Struktur och
prisförhandlingar

Regelbundna veckomöten och utvärdering
med internt förvärvsteam

UTFÖRANDE
Fas 2
Avsiktsförklaring

Detaljerad utvärdering

Förhandlingar

Signering & Avslut

Kommersiell DD

Definera övergripande
avtalsvillkor via en
avsiktsförklaring

Finansiell DD

Utveckling av köpavtal

Legal + övrig DD
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VERKSAMHETEN
Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktur.
Sdiptechs affärsidé är att erbjuda nischade tekniska lösningar till
infrastruktursektorn, idag fördelat över cirka 30 rörelsedrivande
verksamheter. Växande befolkning och högre utnyttjande samt
krav på mer avancerad infrastruktur säkerställer långsiktig
marknadstillväxt.
Framtida infrastrukturer måste förbättras genom tekniska framsteg och specialisering. Företag som är specialiserade på ett
djupt teknikområde eller marknad är väl lämpade för att leverera
detta. Koncernens marknadsfokus på infrastruktur, och produkter
och tjänster levererade av mindre till medelstora nischade företag, ger en solid underliggande tillväxt för verksamheten.
Koncernen har under 2018 uppdaterat sin organisation, och därtill hörande segmentrapportering. Den uppdaterade segment
rapporteringen tydliggör koncernens fokusområden och interna
uppföljning och styrning. De tre affärsområdena innefattar
tillsammans cirka 30 rörelsedrivande verksamheter och utgör
koncernens huvudverksamhet. Inom Centrala enheter ingår
koncernens moderbolag och därtill hörande koncernmässiga
bokningar. Löpande under verksamhetsåret 2018 rapporterades
koncernens resultat enligt tidigare segmentsindelning, det vill
säga fördelat på de två affärsområdena Anpassade tekniska
installationer och Nischade produkter & tjänster.
Sdiptech arbetar aktivt med att skapa samarbeten mellan de
olika verksamheterna inom gruppen, framförallt i syfte att uppnå
intäktssynergier. Vissa av gruppens verksamheter arbetar med
överlappande kundrelationer, vilket ger förutsättningar för att ta
fram konkurrenskraftiga paketerade erbjudanden. En god kundrelation inom ett av gruppens bolag kan också öppna dörren för
andra gruppbolag att introducera sina erbjudanden och på det
sättet leda till nya affärer.
Koncernen är organiserad utifrån en decentraliserad struktur.
Att bevara dotterbolagens unika varumärke, identitet och självständighet är centrala delar i Sdiptechs affärsfilosofi där styrkan
i entreprenörskap, flexibilitet och närhet till kund är avgörande
faktorer för att uppnå finansiella resultat. Den centrala styrning
som trots allt är nödvändig i en större koncern syftar i Sdiptechs
fall främst till att öka förutsägbarhet i intjäning och att stödja de
specifika bolag som exempelvis möter nya marknadsförutsättningar eller som kan dra nytta av central kompetens för att lösa
interna utmaningar.
Utöver arbetet med den existerande verksamheten bedriver
Sdiptech ett aktivt förvärvsarbete. Genom interna funktioner
och externa kanaler utvärderas potentiella förvärvskandidater
löpande och koncernen har som ambition att förvärv ska bidra
med en väsentlig del av koncernens tillväxt under de kommande
åren. Den uppsökande förvärvsmodell som Sdiptech använder
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sig av innebär att välskötta entreprenörsledda bolag med god
lönsamhet och stabila kassaflöden kan identifieras utan något
beroende till externa rådgivare. Det leder till förvärvsdiskussioner
med hög kvalitet, där både köpare och säljare har tid och möjlighet att utvärdera effekterna av ett förvärv och tillsammans planera för en fortsatt stabil utveckling av verksamheten. Förutom
att respektive förvärv ska passa in i Sdiptechs inriktning mot
infrastruktur så söker koncernen efter engagerade entreprenörer
och ledare, som fortsätter i sin roll även efter ett samgående,
för att skapa förutsättningar för en god succession. Sdiptechs
ägande är långsiktigt och i den strategiska planen finns inte
någon avsikt att avyttra ett förvärvat bolag vid en senare tidpunkt, dock skedde så i ett fall under början av 2019, se vidare
Händelser efter rapportperiodens utgång (sida 23).

HÄNDELSER UNDER ÅRET
Marknaden för Sdiptechs produkter och tjänster har i flera
avseenden varit god, med stöd av en stark konjunktur med hög
ekonomisk aktivitet på koncernens huvudmarknad Sverige.
Detta återspeglas i en ökande omsättning under året och en
positiv organisk tillväxt. Vissa av koncernens nischer har upplevt utmanande affärsförutsättningar, inte minst koncernens
hissverksamhet med inriktning mot renovering har påverkats av
en allokering av kapital mot nyinstallation snarare än renovering,
vilket lett till pressade priser och en ökad personalomsättning.
Förvärv
Den huvudsakliga komponenten i Sdiptechs tillväxtstrategi är
förvärv av nischade bolag inom urban infrastruktur. Under 2018
genomfördes åtta förvärv och i tillägg tecknades avsiktsförklaring om ytterligare två som sedan slutfördes i januari och
februari 2019 (se avsnitt Händelser efter rapportperiodens utgång
på sida 23. Förvärvsaktiviteten om totalt åtta bolag är i nivå med
koncernens målsättning och totalt uppgick de förvärvade bolagens EBITA på helårsbasis till 75 Mkr.
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. Baserat på de senaste 12
månaderna uppgår nettoomsättningen till cirka 36 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 backupkommunikation till
flygtrafik. Företaget är ensamt i sitt slag i Europa med närliggande
geografier. Baserat på de senaste 12 månaderna uppgår netto
omsättningen till cirka 18 Mkr.
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Den 11 januari förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Optyma
Security Systems Limited. Avtal om förvärv ingicks och kommunicerades ursprungligen den 21 december 2017. Optyma är
en leverantör av integrerade säkerhetssystem för offentliga och
privata miljöer, inklusive säkerhetsklassad nationell infrastruktur.
Kunder återfinns inom sektorer såsom polis, hälso- och sjukvård,
transport och kommersiella fastigheter. Baserat på de senaste 12
månaderna uppgår nettoomsättningen till cirka 5,8 miljoner pund.
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 för uppsättande och tillhandahållande av tillfällig el, data, VVS, brandsäkerhet, evakuering och
bränsleförsörjning. Baserat på de senaste 12 månaderna uppgår
nettoomsättningen till cirka 9,4 miljoner pund.

Den 31 maj 2018 avyttrade Sdiptech sitt aktieinnehav om 60
procent i S. Professionals AB (Sprof) och dess dotterföretag
(tillsammans Supportverksamheten), där bland annat S.Legal AB
ingick. Detta för att ytterligare renodla koncernen till dess huvudverksamhet. Sprof erbjuder administrativa tjänster så som rådgivning kring förvärv, HR och rekrytering, marknadskommunikation,
redovisningstjänster och juridisk rådgivning. För att säkerställa
kontinuitet i Sdiptechs förvärvsverksamhet har ett avtal om samarbete ingåtts mellan Sdiptech och Sprof, vilket säkerställer att
arbetet med att identifiera, kontakta, och förvärva entreprenörs
ledda bolag fortlöper oförändrat fram till utgången av 2019. Under
tiden och fram till detta datum etablerar Sdiptech parallellt en
intern funktion som ersätter och övertar förvärvsarbetet. Då
överlåtelsen av Supportverksamheten skedde till Sprofs VD, som
innehade de resterande 40 procenten av Sprofs aktier, var överlåtelsen villkorad ett godkännande från bolagsstämma i Sdiptech,
vilket medgavs vid ordinarie bolagsstämma den 14 maj 2018.

Den 31 maj 2018 slutfördes förvärvet av KSS Klimat- & Styrsystem
AB. KSS Klimat- & Styrsystem (KSS) konstruerar, programmerar,
installerar och driftsätter styr- och övervakningssystem för fastighetsautomation, med fokus på styrning av inomhusklimat och
ventilation. I tillägg till dessa nyinstallationer utför KSS även service
och system-anpassningar på befintliga installationer. Baserat på de
senaste 12 månaderna uppgår nettoomsättningen till cirka 94 Mkr.

Under augusti och september 2018 påbörjade koncernens nya
CFO, nya chef för förvärvsverksamheten och en tredje affärs
områdeschef sina anställningar.

Den 2 juli 2018 förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Rogaland
Industri Automasjon AS inklusive 51 procent av aktierna i dotter
företaget Agder Industri-Automasjon AS (tillsammans ”RIA”). RIA
grundades 1990 och är specialiserat på automationssystem för
vatten- och avloppsrening och utvidgar Sdiptech-koncernens
erbjudande inom segmentet vatten. RIA:s verksamhet består av
utveckling och installation av kundanpassade styr- och reglersystem
för vatten- och avloppsanläggningar och kunder återfinns primärt
inom kommuner och industri. Baserat på de senaste 12 månaderna
uppgår nettoomsättningen till cirka 43 MNOK.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för koncernens kvarvarande verksamheter
ökade under perioden januari till december 2018 med 451,1 Mkr
till 1 496,2 Mkr (1 045,1). Omsättningen i jämförbara enheter, det
vill säga bolag som ingått i koncernen under hela perioden och
hela jämförelseperioden, ökade med 5,4 procent och uppgick
till 997,1 Mkr. Ej jämförbara enheter, bidrog med 499,1 Mkr till
årets omsättning och ingick med 99,0 Mkr i jämförelseperioden.
Övriga intäkter uppgick till 58,2 Mkr (85,1) varav 33,9 Mkr (78,0)
var ett resultat av omvärdering av skulder avseende tilläggsköpe
skillingar på genomförda förvärv.

Den 5 november 2018 förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Vera
Klippan AB. Vera Klippan är en ledande producent i nischen rör
och cisterner i stora dimensioner. Bolagets produkter används
för bland annat kemikalier, vatten och avlopp, samt ventilationsskorstenar och scrubbers. Baserat på de senaste 12 månaderna
uppgår nettoomsättningen till cirka 13 Mkr.
Den 18 december 2018 förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Pure
Water Scandinavia AB. Pure Water Scandinavia är ett ledande
produktbolag i nischen ultrarent vatten. Bolagets produkter
används av bland annat energibolag, sjukhus och laboratorier.
Baserat på de senaste 12 månaderna uppgår nettoomsättningen
till cirka 35 Mkr.
Bolagshändelser
Den 17 januari sålde Sdiptechs dotterbolag S. Legal AB 80 procent av aktierna i det helägda bolaget InsiderLog AB till Euronext
N.V. för en kontant köpeskilling om 5,8 miljoner euro samt en
tilläggsköpeskilling baserad på framtida resultatutveckling.

Bolaget har under året i enlighet med bolagsordningen lämnat
fyra utdelningar till preferensaktieägarna om totalt 14 Mkr, vilket
skedde i mars, juni, september och december.

Koncernens EBITDA för perioden januari till december 2018 uppgick till 213,0 Mkr (203,3), medan EBITA var 189,9 Mkr (188,6).
Av- och nedskrivningar för koncernen ökade till 69,7 Mkr (– 47,7).
Den huvudsakliga ökningen avser nedskrivning av goodwill
-44,7 Mkr (–32,4). Rörelseresultatet för perioden januari till
december uppgick därefter till 143,3 Mkr (155,6).
Koncernen introducerade under 2018 ett alternativt mått för
rörelseresultatet, EBITA*, som utgörs av EBITA före förvärvskostnader, samt före omvärdering av villkorade köpeskillingar. Syftet
med EBITA* är att tydliggöra koncernens operativa resultatutveckling. På grund av oregelbundenhet i när förvärvskostnader
uppstår och bokas, visar EBITA* tydligare den underliggande
operativa utvecklingen i verksamheten. Omvärdering av skulder avseende villkorade köpeskillingar är ytterligare en post som bör exkluderas för att tydliggöra den operativa resultatutvecklingen. EBITA* för
perioden januari till december 2018 uppgick till 177,2 Mkr (122,5).
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De finansiella kostnaderna för koncernen minskade till –19,1 Mkr
(–37,4) och finansnettot var därefter –16,5 Mkr (–36,1). I årets
finansiella kostnader ingår –6,3 Mkr (–10,9) för diskontering av
skuld avseende tilläggsköpeskillingar. 2017 ingick en engångs
effekt om –13,2 Mkr efter att diskonteringsräntan för diskontering av skuld tilläggsköpeskillingar justerats till 2,0 procent 2017
från 5,0 procent vid 2016 års beräkning. Dessa poster, totalt
–6,3 Mkr (–24,1) är ej kassaflödespåverkande i perioden.
Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 126,8 Mkr (119,4). Föregående år inkluderade en positiv netto
effekt från omvärderingen av villkorade köpeskillingar och goodwill
om 45,6 Mkr, medan det i år var en negativ effekt om 10,8 Mkr.
Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 96,7 Mkr
(94,9), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 92,4 Mkr
(91,3). Periodens resultat efter skatt är 0,4 Mkr högre än tidigare kommunicerat i bokslutskommuniké avseende 2018. Skillnaden härrör sig
till en lägre skattekostnad drivet av ett koncernbidrag om 2 Mkr.
Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,6 Mkr
(69,8).
Finansieringsverksamheten tillförde netto 238,6 Mkr (325,3). I maj
2017 noterades genom nyemission Sdiptechs stamaktie av Serie B
på Nasdaq First North Premier Sweden. 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 emissionsutgifter. Övriga poster inom finansieringsverksamheten bestod av förändringar i låneskuld 250,4 Mkr
(–126,8) och utdelning på preferensaktier och till minoritet –14,0 Mkr
(–20,3). Inbetalda premier för det optionsprogram som introducerades under 2018, se vidare avsnittet om Incitamentsprogram i
Bolagsstyrningsrapporten, tillförde 2,0 Mkr till kassaflödet.
Investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till –328,4 Mkr
(–190,9), varav kassaflöde från genomförda förvärv utgjorde
–293,4 Mkr (–160,8), se även not 3. Investeringar i materiella och
immateriella anläggningstillgångar uppgick, netto, till –35,0 Mkr
(–30,1).
Personal
Antalet medarbetare uppgick utgången av året till 1 014 (882).
Bolag som förvärvats under 2018 bidrog med 280 (156) nya
medarbetare.

AFFÄRSOMRÅDEN
Från och med 2019 etableras tre nya affärsområden; Water &
Energy, Special Infrastructure Solutions och Property Technical
Services, som ersätter tidigare affärsområden. Löpande under
verksamhetsåret 2018 rapporterades dock koncernens resultat
enligt tidigare segmentsindelning, det vill säga fördelat på de två
affärsområdena Anpassade tekniska installationer och Nischade
produkter & tjänster
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Inom Anpassade tekniska installationer ökade nettoomsättningen för perioden med 40 procent till 850,3 Mkr (609,5). Bolag
förvärvade under 2018 bidrog med 226,7 Mkr (89,7). För helåret
ökade EBITA* med 87 procent till 63,1 Mkr (33,8).
Inom Nischade produkter & tjänster ökade nettoomsättningen
med 48 procent till 646,0 Mkr (435,7). Bolag förvärvade under
2018 bidrog med 272,4 Mkr (41,7). För helåret ökade EBITA*
med 28 procent till 133,3 Mkr (104,2).
Utöver ovanstående huvudverksamhet rapporterar koncernen segmentet Centrala enheter, vilket innefattar koncernens moderbolag
och koncernmässiga poster. Totalt uppgick nettoomsättningen i
Centrala enheter till – 0,1 Mkr (– 0,1). För helåret uppgick EBITA* till
–19,2 Mkr (–15,5).

FINANSIELL STÄLLNING
Likvida medel per den 31 december 2018 uppgick till 324,8 Mkr
(330,0).
Räntebärande skulder
De räntebärande skulderna inklusive tilläggsköpeskillingar och
finansiell leasing uppgick till 1 018,3 Mkr (583,9). De två största
posterna inom räntebärande skulder utgjordes av 481,9 Mkr
(229,8) i skulder till kreditinstitut, samt 500,2 Mkr (320,5) i uppskjuten betalning av köpeskilling vid förvärv, så kallade villkorade
köpeskillingar.
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till bolagets aktieägare uppgick per den 31
december 2018 till 1 088,6 Mkr (973,2). I tillägg till årets resultat har
utdelning på preferensaktien om 14 Mkr minskat det egna kapitalet.
Innehav utan bestämmande inflytande var 32,7 Mkr (33,2).
Aktiekapital
Per 31 december 2018 bestod Sdiptechs aktiekapital av totalt
32 027 645 aktier, fördelat på 2 000 000 stamaktier av serie A,
28 277 645 stamaktier av serie B samt 1 750 000 preferensaktier.
Aktiernas kvotvärde var 0,025 kr.
Bolagets största ägare, och enda ägare med mer än en tiondel av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget, är Serendipity Group AB,
vars innehav per 31 december 2018 utgjorde 45,53 procent av
kapitalet och 65,13 procent av rösterna.

NYCKELTAL
Nettoskulden, som inkluderar koncernens räntebärande poster,
var vid utgången av kvartalet 693,5 Mkr (253,9). Nettoskulden
beräknad på endast skulder till kreditinstitut uppgick till
–157,1 Mkr (–100,2). Koncernens nettoskuld i förhållande till
EBITDA uppgick till 3,02 (1,37). Banknettoskuld – då endast
räntebärande skulder från kreditinstitut inkluderas – i förhållande
till EBITDA var 0,59 (–0,25).
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RISKHANTERING
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 detaljerad information
hänvisas till not 15.

MODERBOLAGET
Sdiptech AB ansvarar för den övergripande driften av koncernen.
Arbetet inriktar sig på strategisk planering, verksamhetsutveckling, finansiering, förvärv och successionsplanering.
Resultat
Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick till –22,2 Mkr (–15,6).
Under året har ledningsgruppen utökats med en affärsområdeschef och en chef för förvärvsverksamheten. Moderbolagets resultat efter finansiella poster för helåret 2018 uppgick till 56,1 Mkr
(1,8), vilket inkluderar mottagna utdelningar om 65,1 Mkr (18,3).
Moderbolagets resultat före skatt uppgick till 106,5 Mkr (22,2),
vilket inkluderar mottagna koncernbidrag om 50,3 Mkr (20,5).
Likvida medel och Eget kapital
Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till
124,8 Mkr (181,6). Det egna kapitalet uppgick till 907,2 Mkr (812,7).
Årets positiva förändring i eget kapital består huvudsakligen av årets
resultat och avgår utdelning till bolagets preferensaktieägare.
Ägarstruktur och aktie
Serendipity Group AB ägde per den 31 december 2018 45,53
procent av kapital och 65,13 procent av röster i Sdiptech.
Antalet aktier i Sdiptech uppgick per 31 december 2018 till
totalt 32 027 645 aktier, varav 2 000 000 stamaktier av serie A,
28 277 645 stamaktier av serie B och 1 75 000 preferensaktier.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Närstående transaktioner under 2018 förekom främst med majoritetsägarbolaget Serendipity Group och Serendipity Ixora, vilka
hade samma huvudägare, avseende hyra av lokaler. För vidare
information om transaktioner med närstående se not 25.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 18 februari 2019 sålde Sdiptech AB aktierna i AVA
Monitoring AB tillbaka till de ursprungliga ägarna. Återgången av
förvärvet genomfördes genom att Sdiptech erhöll återbetalning
av den kontanta köpeskillingen som betalades vid förvärvet av
AVA Monitoring i juli 2017, cirka 21,5 Mkr. Sdiptechs utestående
skulder till säljarna av AVA Monitoring om totalt 72 Mkr skrevs
av, inklusive den reserverade skulden för framtida utbetalning av
villkorad köpeskilling. Även den uppbokade goodwilltillgången i
samband med förvärvet om 71 Mkr skrevs av. Slutligen erhölls
en kontant ersättning om cirka 2 Mkr. Efter avdrag för det upparbetade egna kapitalet som Sdiptech tillgodogjort sig sedan
förvärvet och övriga kostnader i samband med återgången, blev
nettoeffekten för Sdiptech cirka 3 Mkr i positivt resultat.

FRAMTIDA UTVECKLING
Målet för koncernens utveckling är att fortsätta växa både
organiskt och genom förvärv samt skapa långsiktig och uthållig
resultattillväxt. Tillväxten ska ske till en balanserad risk, där
kapitalstruktur och avkastning på sysselsatt kapital är i linje med
koncernens finansiella mål. För vidare information kring finansiella mål, se sid 62.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämman förfogande står:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

kr
715 397 976
85 296 926
106 469 643
907 164 545

Styrelsen föreslår följande vinstdisposition:
Utdelning till preferensaktier*
Balanseras i ny räkning**
Totalt

kr
14 000 000
893 164 545
907 164 545

*Utdelningen på preferensaktier regleras i bolagsordningen. Utdelningen
uppgår till 14,0 Mkr årligen, fördelat på 3,5 Mkr per kvartal, med utbetalning i
mars, juni, september och december.
**Varav 715 397 976 kr överförs till Överkursfond.

ÅRSSTÄMMA 2019
Årsstämman 2019 kommer att hållas den 13 maj 2019.

Den 24 januari 2019 förvärvade Sdiptech AB samtliga aktier i
RedSpeed International Ltd. Bolaget är en ledande leverantör av
lösningar för trafiksäkerhet, tillverkning och underhåll av digitala
kameror för hastighets- och trafikövervakning. Primärt fokus är
på den brittiska marknaden, där de har en stark marknadsandel,
samt inom EU. Bolaget omsätter cirka 5,6 miljoner pund och har
ett rörelseresultat om cirka 1,6 miljoner pund.
Den 18 februari 2019 förvärvade Sdiptech AB samtliga aktier
i Water Treatment Products Limited och deras holdingbolag
Water Treatment Products Holdings Limited. Water Treatment
Products är ett ledande företag inom tillredning och tillverkning
av kemiska produkter för vattenrening i Storbritannien. Bolaget
omsätter cirka 9,4 miljoner pund och har ett rörelseresultat om
cirka 2,5 miljoner pund.

Sdiptech AB (publ) | Årsredovisning 2018

23

HÅLLBARHETSRAPPORT
HÅLLBARHETSRAPPORT
Styrelsen i Sdiptech upprättar en lagstadgad hållbarhetsrapport
i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap. 10–14 §§.
Sdiptech har upprätta en uppförandekod som beskriver de grundläggande principerna för bolagets värderingar och handlande. Alla
anställda förväntas följa uppförandekoden i kontakten med kollegor,
kunder, leverantörer och aktieägare.

AFFÄRSMODELL
Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktur.
Sdiptechs affärsidé är att erbjuda nischade tekniska lösningar till
infrastruktursektorn, idag fördelat över cirka 30 rörelsedrivande verksamheter. Växande befolkning och högre utnyttjande samt krav på
mer avancerad infrastruktur säkerställer långsiktig marknadstillväxt.
Lönsamma positioner på nischmarknader driver organisk tillväxt och
Sdiptech lägger till nya intäkter genom förvärv. Affärsmodellen bygger
på decentralisering till dotterbolag, så att utveckling och viktiga beslut
tas närmast kunderna. Koncernens nischer definieras vanligen av ett
teknik- eller kunskapsområde, men en nisch kan även vara ett kundsegment eller ett geografiskt avgränsat område.
Sdiptech förlitar sig på entreprenörsanda och innovativa lösningar,
och integrerar dessa i en modell som främjar skapandet av kvalitets
bolag med lång livslängd och goda marginaler.

REDOVISNINGENS SYFTE OCH MÅL
Syftet med denna hållbarhetsrapport är att på ett transparent sätt
beskriva Sdiptechs mål, strategier och styrning samt ansvarstagande,
risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Både Sdiptech
och omvärlden ska kunna följa hur koncernens hållbarhetsinitiativ
utvecklas. Redovisningen ska ge kunder, medarbetare och aktieägare
en förståelse för och kunskap om vårt hållbarhetsarbete.

HÅLLBAR STYRNING MED DECENTRALISERAT
ANSVAR
Sdiptech hållbarhetsarbete styrs i första hand av koncernens
uppförandekod. Sdiptechs styrelse, genom koncernledningen,
är ytterst ansvarig för koncernens hållbarhetsarbete. Koncernledningen beslutar om långsiktiga övergripande mål inom viktiga
områden. Målet är att dessa ska kompletteras med att respektive
affärsområde tar fram mål och handlingsplaner för sina bolag.
Uppförandekoden är en grundpelare i hållbarhetsarbetet och en
integrerad del av verksamheten. Vår uppförandekod är grunden
för hur vi gör affärer, uppträder och agerar i vårt dagliga arbete
och i våra relationer med omvärlden. Koden inkluderar alla väsentliga punkter inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption,
jämställdhet och mångfald. Koden bygger på OECD:s riktlinjer
för multinationella företag och omfattar alla bolag och samtliga
medarbetare. Uppförandekoderna har fastställts av styrelsen och
återfinns på vår hemsida www.sdiptech.com.

STRATEGI OCH STYRNING
Hållbarhet är en viktig del av vår strategi och målet är att hänsyn
till hållbarhet skall tas i samtliga strategiska beslut som fattas
inom organisationen. Vi har delat in vårt hållbarhetsarbete i tre
kategorier; ekonomiskt, socialt och miljömässigt värdeskapande.
Inom varje område har vi ett antal strategier, policies och mål.

TRE FOKUSOMRÅDEN FÖR VÅRT HÅLLBARHETS
ARBETE
Vår intressentanalys visar att de högst prioriterade områdena
inom hållbarhet är att skapa och leverera lönsam tillväxt, vara
en hälsosam arbetsplats med en hög affärsetik samt minska den
negativa miljöpåverkan.

REDOVISNINGENS RAMVERK OCH METODIK

EKONOMISKT VÄRDESKAPANDE

I samband med räkenskapsårets slut rapporterar samtliga Sdiptech
bolag in hållbarhetsdata som en del av den icke finansiella rapporteringen. Att samtliga bolag deltar är en förutsättning för att kunna
följa utvecklingen inom hållbarhet både på bolags- och koncernnivå. Om inte annat anges omfattar Hållbarhetsrapporten samtliga
bolag och hela koncernens verksamhet.

Ekonomisk stabilitet och styrka är en grundförutsättning för att
kunna investera i hållbar affärsutveckling. Den ackumulerade
kompetensen och erfarenheten inom förvärv, internationell
expansion och hanterandet av kreativa team har lagt grunden för
koncernens decentraliserade ledningsfilosofi, som syftar till att
inspirera kreativitet samt stimulera tillväxten.

DIALOG MED INTRESSENTER GER RÄTT FOKUS I
HÅLLBARHETSARBETET

Tillväxt – Inom Sdiptech fokuserar vi på resultattillväxt snarare än
försäljningstillväxt. Sdiptech tillväxtmål är att uppnå en genomsnittlig årlig organisk EBITA-tillväxt om 5–10 procent. En sådan
kontinuerlig resultatförbättring förutsätter att vi ständigt arbetar
med satsningar, förbättringar och effektiviseringar. Vi behöver sälja
mer till befintliga kunder, lansera nya produkter, hitta nya kunder
och segment samt etablera oss på nya marknader. Ytterligare
sätt att skapa tillväxt, utöver den organiska, är att göra företagsförvärv eller etablera partnerskap med olika aktörer.

Hållbarhetsarbetet påverkas av ett antal intressenter som ställer
krav och har förväntningar på Sdiptech. En grundläggande del i
koncernens strategi är att ha klara krav och ha framförhållning för
en hållbar affärsutveckling. Sdiptech strävar efter att ha en öppen
dialog med intressenter för att fokusera hållbarhetsarbetet på de
frågor intressenterna tycker är viktigast. Fem viktiga intressentgrupper är identifierade: kunder, leverantörer, samhälle/myndigheter, medarbetare och aktieägare.

Lönsamhet – Lönsamheten, mätt som avkastningen på sysselsatt
kapital, ska överstiga 15 procent. Den visar hur effektiva vi är på
att använda årets satsade rörelsekapital och våra övriga tillgångar.
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Vi vill att varje affärsidé och dotterbolag ska ha förutsättningar att
nå detta mål för att långsiktigt vara en del av koncernen. En hög
lönsamhetsnivå ger oss möjlighet att egenfinansiera vår tillväxt.
Utveckling – Varje dotterbolag förväntas ligga väl framme och
utveckla verksamheten i sin delbransch. Utvecklingsfrågor kan
röra ny teknik, nya produkter, förbättrade arbetsprocesser, nya
IT-system eller andra saker som bidrar till att bolaget rör sig framåt.
Vi vet att företag som lyckas identifiera och hantera sådana frågor
före konkurrenterna skapar långsiktig konkurrenskraft.
Mål inom ekonomiskt värdeskapande
För att förverkliga Sdiptechs affärsidé och vision så omsätts den
i de flesta företag till mål och delmål. Inom Sdiptech har vi omsatt
visionen till finansiella mål för hela koncernen som sedan bryts ned
på dotterbolagsnivå. Koncernens tre viktigaste finansiella mål är:
• Organisk resultattillväxt: Sdiptechs mål är att uppnå en
genomsnittlig årlig organisk EBITA-tillväxt om 5-10 procent.
• Förvärvad resultattillväxt: Sdiptechs mål är att upprätthålla
en årlig genomsnittlig förvärvstakt i linje med 2016.
• Avkastning på sysselsatt kapital: Sdiptechs långsiktiga mål är
att avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 15 procent.

SOCIALT VÄRDESKAPANDE
Sdiptech verksamhet bygger på långvariga relationer med
kunder och leverantörer, samt god etik och stor respekt för alla
individer såväl inom företaget som vid externa kontakter. Liksom
övriga delar av koncernens verksamhet är det konkreta arbetet
med socialt ansvar i hög grad decentraliserat inom ramen för
de riktlinjer Sdiptech antagit. Koncernens uppförandekod ger
riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt sätt.
Vår viktigaste tillgång är medarbetarna
Alla medarbetares insats har betydelse. Inom Sdiptech är varje
medarbetare en förutsättning för vår framgång. Deras samlade
insats gör stor skillnad.
Anställda
Majoriteten av vår arbetskraft är fast anställd. Inhyrd personal
används primärt för att ersätta ordinarie anställda vid sjukdom
eller annan frånvaro. Att våra medarbetare har en trygg anställning är inte bara en arbetsmiljöfråga utan även en viktig faktor
för att få en kontinuitet i verksamheten och kunna bygga långsiktiga relationer. Vid årets utgång uppgick medelantalet anställda
till 1 014, varav 89 procent män:
VD (inkl dotterbolag) och styrelser
Produktion
Försäljning
Administration
Övriga
Total personal

Totalt
40
715
33
137
81
1 014

Varav kvinnor
% kvinnor

112
11,0 %

Arbetsmiljö
Vi erbjuder en god arbetsplats och värnar om medarbetarnas
hälsa, trivsel och utveckling. Det innebär att vi vad gäller utformning av arbetsplatser, utrustning, uppträdande mot varandra,
arbetsbeskrivningar, kompetensutveckling och i alla övriga arbetsmiljörelaterade frågor arbetar för att våra medarbetare ska ha
en arbetsmiljö och en arbetssituation som förebygger fysisk och
psykisk ohälsa och som främjar trivsel och utveckling.
Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är i vår bransch ett prioriterat område. Vi har
en nollvision gällande arbetsrelaterade olycksfall, sjukdomar och
incidenter och en ambition att kontinuerligt verka för att förbättra
hälsa och välmående bland våra medarbetare. Målet är att ingen
skall drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av sin arbetssituation. Sjukfrånvaro i procent i förhållande till arbetad tid i
dagar var 4,0 procent för helåret 2018.
Personalomsättning
Vi strävar efter att vara en respekterad arbetsgivare. Bolagen inom
koncernen ska sträva efter att vara attraktiva arbetsgivare med
avseende på medarbetarnas personliga utveckling. Relationen till
och mellan de anställda ska bygga på ömsesidig respekt och medge
rimligt inflytande inom områden som påverkar den enskildes arbetssituation. Under 2018 var den totala personalomsättningen 8,9 procent
exkluderat medarbetare som tillkommit via förvärv under året.
Kompetensutveckling
Sdiptechs bolag strävar efter att utveckla sin verksamhet och vara
en attraktiv arbetsgivare. För att ge stöd i utvecklingsarbetet är
affärsområdeschefer och andra centralt placerade medarbetare
engagerade i olika frågor i dotterbolagen, t.ex. ledarskap, marknadsföring och försäljning, finansiell uppföljning och rapportering
samt projektuppföljning.
Jämställdhet och mångfald
Sdiptech tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon form.
Sdiptech strävar efter att anställda i koncernen ska ges lika möjligheter till karriärutveckling, utbildning, ersättning, arbetsinnehåll och
anställningsvillkor, oavsett kön. I de fall där ersättningsklyftor finns
mellan män och kvinnor arbetar vi aktivt för att dessa ska jämnas
ut. Vi arbetar även för en jämnare könsfördelning vid rekrytering.
Vi erbjuder lika möjligheter för anställning oavsett ras, religion, kön,
ålder, funktionshinder, familjeförhållanden eller sexuell läggning. Vi
arbetar för att motverka varje form av diskriminering på arbetsplatsen eller i behandlingen av anställda när det gäller lönesättning och
karriärutveckling. Vi strävar efter att införa ändamålsenliga processer för att upptäcka och åtgärda varje fall av diskriminering.
Övriga arbetsförhållanden
Anställda ska ha frihet att utöva sin lagliga rätt att vara medlem i,
organisera eller arbeta för organisationer som representerar
deras intressen som anställda.
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VI STÄLLER HÖGA KRAV PÅ VÅRA LEVERANTÖRER

MILJÖMÄSSIGT VÄRDESKAPANDE

Eftersom vi ställer höga krav på integritet och etik i våra egna
verksamheter är det naturlig att göra samma sak även när det
kommer till våra leverantörer. Vi arbetar nära våra leverantörer
och granskar dem regelbundet för att säkerställa att hela värdekedjan arbetar mot samma mål. Inga incidenter när det gäller
brott mot mänskliga rättigheter har inrapporterats under 2018.

Ansvar för att förbättra miljön och medverkan till en varaktig
hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för koncernens verksamhet. Koncernens påverkan på miljön är begränsad och sker
huvudsakligen i samband med transporter av insatsvaror, färdiga
produkter, tjänsteresor samt hantering av avfall. Koncernens
bolag arbetar kontinuerligt med att minska verksamhetens
miljöpåverkan. Miljöarbetet bedrivs lokalt med utgångspunkt
från varje bolags specifika förutsättningar. Bolagen i koncernen
strävar efter hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för återanvändning och återvinning av
material och energi samt förebygger och begränsar förorening
av miljön. Ambitionen är att ha en stor lyhördhet för kunders och
leverantörers önskemål och därmed kunna möta marknadens
krav avseende ett proaktivt miljöarbete. Många av bolagen inom
koncernen arbetar med kvantitativa målsättningar i sitt miljöarbete. Hela 52 procent av våra dotterbolag är certifierade enligt
ISO. Koncernen bedriver i fyra av sina dotterbolag tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, med avseende på hantering av
avloppsvatten. Inga kända hot föreligger som ur miljösynpunkt
skulle äventyra verksamheten.

Antikorruption
Affärsetik står högt på vår agenda och är en fråga som kontinuerligt behandlas. Vi har en uttalad nolltolerans mot korruption
och accepterar inte mutor eller illojala konkurrensbegränsade
åtgärder. Inga fall av korruption har konstaterats under året.
Arbetsrätt
Vi följer som ett minimum samtliga lagar och regler vad gäller
arbetsrätt. Vi förväntar oss att kunder och leverantörer som ett
minimikrav följer aktuell lagstiftning. Vi arbetar aktivt med att
försäkra oss om att inga regelbrott finns inom våra verksamheter
eller vår värdekedja.

VÅR ROLL I SAMHÄLLET
Sdiptech skapar värde även i samhället. Vi skapar arbetstillfällen,
vidareutvecklar konkurrenskraften inom värdeskapande teknikhandel och bidrar med skatteinbetalningar. Varje bolag inom
koncernen arbetar för att ha ett positivt inflytande inom de
samhällen där koncernen verkar. Affärsbeslut som kan antas ha
påverkan på samhället i stort ska så vitt det är möjligt alltid föregås av, alternativt snarast följas av, diskussioner med samhällsföreträdare i syfte att Identifiera eventuella behov av gemensamma åtgärder. Genom arbetsgivaravgifter och skatter är vi
med och bidrar till vår gemensamma välfärd. Resultat före skatt
uppgick till 127 Mkr och skatten uppgick till 30 Mkr. Rensat för
omvärdering av skulder avseende villkorade köpeskillingar samt
omvärdering av goodwilltillgångar (vilka inte är skattemässiga
resultatposter) var resultatet före skatt 138 Mkr, och en skatt
motsvarade cirka 22 procent.
Mål inom socialt värdeskapande
Sdiptech strävar efter att vara en respekterad arbetsgivare där
medarbetarna trivs och utvecklas. För att uppnå detta strävar vi
efter att:

Koldioxidutsläpp
Sdiptechs påverkan på klimatet utgörs huvudsakligen av utsläpp
av koldioxid vilket vi anser utgöra den största negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. Förutom utsläpp relaterade till intern
användning av fossila bränslen och el, genereras även utsläpp av
koldioxid från olika typer av transporter, såsom transporter av
material och produkter samt persontransporter.
Mål inom miljömässigt värdeskapande
Sdiptech ska bedriva ett aktivt arbete för att kontinuerligt
minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan från våra verksamheter, produkter och processer. För att uppnå detta strävar
vi efter att:
• Fortsätta arbetet med att tillhandahålla produkter och
lösningar som bidrar till att driva en hållbar utvecklig och
minskad miljöpåverkan.
• Fortsätta arbetet med att sätta mål kring energi och klimat.
• Etablera en energikartläggning enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv.
• Våra dotterbolag fortsätter sitt arbete med uppdatering till
ISO 14001:2015.

• Ha nöjda medarbetare.
• Vara en arbetsplats som främjar mångfald och jämställdhet.
• Inga anställda skall drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på
grund av arbetet.
• Alla medarbetare, verksamheter och leverantörer skall följa
vår uppförandekod.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT
(Mkr)
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

Not

2018

2017

4
5

1 496,2
58,2
1 554,4

1 045,1
85,1
1 130,2

–664,2
–182,7
–494,5
–69,7
143,3

–466,3
–122,6
–338,0
–47,7
155,6

2,6
–19,1
126,8
–30,0

1,3
–37,4
119,4
–24,6

96,7

94,9

77,0
173,7

–1,7
93,2

125,7
48,0

87,1
6,1

Resultat per aktie
Antal stamaktier vid periodens utgång (Miljontal)
Genomsnittligt antal stamaktier (Miljontal)

30,3
30,3

30,3
27,0

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

2,58

2,93

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

2,08

–0,06

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

3,69

2,70

2018
173,7

2017
93,2

1,5
1,5
175,2

0,3
0,3
93,5

Rörelsens kostnader
Material, legoarbeten och underentreprenader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

7, 8
6
12, 13
4

9
9
10

Årets resultat från kvarvarande verksamheter
Avvecklade verksamheter:
Årets resultat från avvecklade verksamheter
Årets resultat
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Resultat hänförligt till:
Innehavare av andelar i moderbolag
Innehav utan bestämmande inflytande

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT
(Mkr)
Årets resultat
Övrigt totalresultat för året
Komponenter som kommer att omklassificeras till årets resultat
Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser
Summa komponenter som kommer att omklassificeras till årets resultat
Totalresultat för året
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare

28

Not

127,3

87,4

Innehav utan bestämmande inflytande

47,9

6,1

Summa totalresultat har uppkommit från
– Kvarvarande verksamheter
– Avvecklade verksamheter

98,2
77,0

95,2
–1,7
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Tillgångar (Mkr)
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och övriga värdepapper
Övriga finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not

2018-12-31

2017-12-31

11
12

1 451,9
25,2

1 055,1
13,3

13

108,2

80,8

15
15

0,3
1,6
1 587,1

0,4
1,4
1 151,0

96,4
308,8
18,2
62,4
55,3

63,2
216,9
13,2
15,6
40,4

18

324,8
865,9
2 453,0

330,0
679,3
1 830,4

Not
19

2018-12-31

2017-12-31

0,8
714,6
11,5
361,6
1 088,6
32,7
1 121,2

0,8
712,6
0,8
259,0
973,2
33,2
1 006,4

20

663,3
13,4
0,7
677,5

448,2
8,7
2,2
459,2

20
15

355,0
108,7
23,8
71,3
95,5
654,3
1 331,8
2 453,0

135,7
73,8
23,3
49,7
82,3
364,8
824,0
1 830,4

16
25
17

Likvida medel
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital och skulder (Mkr)
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserad vinst inklusive årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
SUMMA EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristiga räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Avsättningar
Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15
21

Ställda säkerheter, se not 24.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
(Mkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betalda skatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

2018

2017

9

126,8
31,6
–45,7
112,7

120,1
–8,4
–41,3
70,4

–37,6
–16,7
30,2
88,6

–5,1
–11,9
16,4
69,8

–293,4
–13,7
–22,2
0,9
–328,4

–160,8
–9,9
–21,2
1,0
–190,9

–
2,0
331,3
–80,7
–14,0
238,6
–1,2
330,0
0,4
324,8

472,4
–
37,0
–163,8
–20,3
325,3
204,2
125,6
0,2
330,0

3
12
13

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Optionspremier
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde från kvarvarande verksamheter
Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser i likvida medel
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Not
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

(Mkr)
Ingående balans per 1 januari 2017
Årets resultat
Övrigt totalresultat för året
Årets totalresultat
Förändring av innehav utan bestämmande
inflytande
Transaktioner med aktieägare
Lämnad utdelning till preferensaktieägare
Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande
inflytande
Nyemission stamaktier serie B
Nyemissionsutgifter
Summa transaktioner med aktieägare
Ingående balans per 1 januari 2018
Årets resultat
Övrigt totalresultat för året
Årets totalresultat
Förändring av innehav utan bestämmande
inflytande
Transaktioner med aktieägare
Optionspremier
Förvärv av dotterbolag
Försäljning av dotterbolag
Lämnad utdelning till preferensaktieägare
Lämnad utdelning till innehav utan bestämmande
inflytande
Utvecklingsfond
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2018

Aktie
kapital
0,6
–
–
–

Övrigt
tillskjutet
kapital
240,4
–
–
–

0,5
–
0,3
0,3

Balanserad
vinst inkl
årets resultat
186,1
87,1
–
87,1

Totalt
427,6
87,1
0,3
87,4

–

–

–

–0,3

–0,3

0,3

–

–

–

–

–14,0

–14,0

–

–14,0

–
0,2
0,2
0,8

–
499,8
–27,6
472,2
712,6

–
–
–
–
0,8

–
–
–
–14,0
259,0

–
500,0
–27,6
458,4
973,2

–6,3
–
–
–6,3
33,2

–6,3
500,0
–27,6
452,1
1 006,4

–
–
–

–
–
–

–
1,6
1,6

125,7
–
125,7

125,7
1,6
127,3

48,0
–0,1
47,9

173,7
1,5
175,2

–

–

–

–

–0,3

–
–
–

2,0
–
–
–

–
–
–

–
–
–14,0

–
–
2,0
–
–
–14,0

1,1
–49,2
–

–0,3
–
2,0
1,1
–49,2
–14,0

–
–
–
0,8

–
–
2,0
714,6

–
9,1
9,1
11,5

–
–9,1
–23,1
361,6

–
–
–12,0
1 088,6

–0,1
–
–48,1
32,7

–0,1
–
–60,1
1 121,2

Reserver
(not 22)
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Innehav utan
bestämmande Totalt eget
inflytande
kapital
33,1
460,7
6,1
93,2
–
0,3
6,1
93,5
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER RESULTAT
(Mkr)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

Not

2017
2,8
3,0
5,8

7, 8
6
12

–11,1
–16,6
–0,2
–22,2

–11,8
–9,3
–0,2
–15,6

9
9
9

65,1
14,7
–1,5
56,1
50,3
–
106,5

13,6
4,7
–0,9
1,8
20,5
–
22,2

5

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Mottagna koncernbidrag
Skatt på årets resultat
Årets resultat tillika årets totalresultat
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2018
3,8
1,8
5,6

10
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Tillgångar (Mkr)
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar hos koncernföretag
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2018-12-31

2017-12-31

12

0,1

0,2

14
26
26

512,0
476,5
1,3
989,9

335,2
258,0
1,3
594,7

61,7
0,3
14,0
8,6
124,8
209,5
1 199,4

33,1
0,1
1,9
14,2
181,6
230,9
825,6

2018-12-31

2017-12-31

0,8
0,8
714,6
191,8
906,4
907,2

0,8
0,8
712,6
99,3
811,9
812,7

81,0
81,0

–
–

189,4
2,1
15,6
0,1
1,7
2,2
211,2
292,2
1 199,4

–
2,4
7,8
0,0
1,4
1,3
12,9
12,9
825,6

16
24
17
18

Eget kapital och skulder (Mkr)

Not

EGET KAPITAL
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital moderbolaget
Överkursfond
Balanserad vinst inklusive årets resultat
Summa fritt eget kapital i moderbolaget
SUMMA EGET KAPITAL

19

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25
21
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
(Mkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering 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
Lämnade aktieägartillskott
Lån till dotterbolag
Investering aktier och andelar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

12

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

2018

2017

56,1
0,2
0,1
56,4

1,8
4,9
0,1
6,8

2,5
91,3
150,2

49,0
7,9
63,7

–176,9
–208,0
–
0,1
–384,8

–84,4
–195,0
–0,3
–
–84,7

2,0
190,0
–
–14,0
178,0
–56,5
181,6
125,1

472,4
–
–68,0
–14,0
195,4
174,4
7,2
181,6

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
0,6
–
–

Överkursfond
240,4
–
–

Balanserade vinstmedel
inkl årets resultat
91,0
22,2
22,2

Summa eget
kapital
332,0
22,2
22,2

Transaktioner med aktieägare
Lämnad utdelning på preferensaktier
Utdelning av aktier i avvecklad verksamhet till stamaktieägare
Nyemission
Nyemissionsutgifter
Ingående balans per 1 januari 2018
Årets resultat
Summa totalresultat

–
0,2
–
0,8
–
–

–
499,8
–27,6
712,6
–
–

–14,0
–
–
99,3
106,5
106,5

–14,0
500,0
–27,6
812,7
106,5
106,5

Transaktioner med aktieägare
Lämnad utdelning på preferensaktier
Nyemission
Nyemissionsutgifter
Utgående balans per 31 december 2018

–
–
0,8

2,0
–
714,6

–
–14,0
191,8

2,0
–14,0
907,2

(Mkr)
Ingående balans per 1 januari 2017
Årets resultat
Summa totalresultat
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Fritt eget kapital
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NOTER
NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
Överensstämmelse med normgivning och lag. Koncernredovisningen
har upprättats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards
Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets
redovisningsprinciper”.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att företagsledningen gör vissa bedömningar vid
tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden
som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 2.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för
utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 18 april
2019. Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
och rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat
och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman
den 13 maj 2019. Koncern- och årsredovisning avser 1 januari–
31 december för resultaträkningsrelaterade poster respektive
den 31 december för balansräkningsrelaterade poster. Samtliga
belopp är avgivna i milliontals svenska kronor (Mkr), om inte annat
anges och avrundningsdifferenser kan därför förekomma.
Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de
finansiella rapporterna
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings
värden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas
till verkligt värde.
Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 2018
Från och med 2018 tillämpar Sdiptech IFRS 9 Finansiella instrument
och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder enligt vad som beskrivs
nedan. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder för koncernen
är i övrigt oförändrade jämfört med föregående år.
IFRS 9, Finansiella instrument, behandlar klassificering och redovisning av finansiella instrument och ersätter IAS 39 Finansiella
instrument. Standarden innehåller regler för klassificering och
värdering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av
finansiella instrument och säkringsredovisning. Klassificering och
värdering av finansiella tillgångar som bygger på skuldinstrument
baseras på den affärsmodell som tillämpas för förvaltningen av
den finansiella tillgången och instrumentets avtalsenliga kassaflöden. För eget kapitalinstrument är klassificeringen verkligt värde
via resultaträkningen. Reglerna för klassificering och värdering av

finansiella skulder är i stort sett oförändrade jämfört med IAS 39.
En förlustreserv redovisas för alla finansiella tillgångar som värderas
till upplupet anskaffningsvärde. Denna förlustreserv bygger på en
modell för förväntade kreditförluster. Sdiptechs bedömning är att
IFRS 9 skulle kunna påverka värderingen av vissa fordringar t.ex.
avsättningar till förlustreserv vilket påverkar balansposter såsom
kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar samt eget kapital men
effekten bedöms inte vara väsentlig.
Standarden gäller från och med 1 januari 2018. Standarden har inte
fått någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapport och
jämförelsetal har ej omräknats.
IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, är en ny intäktsstandard
som har ersatt befintliga standarder och uttalanden om intäkter.
Intäktsredovisningen motsvarar hur överföring av avtalade varor
eller tjänster sker till kunder och med belopp som motsvarar värdet
av den ersättning som företaget förväntas erhålla i utbyte för dessa
varor eller tjänster. Standarden har inte medfört någon väsentlig
påverkan på koncernens nettoomsättning vare sig beloppsmässigt
eller avseende skillnad i periodicitet.
Bolaget har analyserat hur och när kontroll övergår eller prestations
åtaganden uppfylls och identifierat tre huvudsakliga flöden, direkt
övergång, övergång över tid samt serviceavtal enligt överenskommen tidsperiod.
Syftet med den nya intäktsstandarden är att ha en enda princip
baserad standard för samtliga branscher som ska ersätta befintliga
standarder och uttalanden om intäkter. Standarden börjar gälla 1
januari 2018 och jämförelsetal har ej omräknats.
Vid övergång till IFRS 15 har den så kallade kumulativa metoden
använts, utan överföring av intäkter eller kostnader mellan räkens
kapsåren och utan justeringar av eget kapital eller andra balans
poster. Den nya standarden har inte att få någon väsentlig inverkan
på koncernens finansiella resultat. Fördelningen av intäkter redovisas i not 4.
Nya standarder och tolkningar som ännu inte har trätt i kraft
IFRS 16 Leasingavtal. Standarden kommer att ersätta IAS 17
Leasingavtal samt tillhörande tolkningar. Den kräver att leasetagare
redovisar tillgångar och skulder hänförliga till samtliga leasingavtal,
med undantag för avtal som är kortare än 12 månader och/eller
avser små belopp. Redovisningen för leasegivare kommer i allt
väsentligt att vara oförändrad. Standarden ska tillämpas från den
1 januari 2019 och Sdiptech kommer att använda den förenklade
övergångsmetoden innebärande att identifierade leasingavtal inte
omräknas retroaktivt och därmed att jämförelsetalen för perioder
före 2019 inte påverkas. För Sdiptech bedöms den nya standarden
vid ingången av 2019 preliminärt innebära en ökning av såväl
nyttjanderättstillgång som leasingskuld i balansräkningen om cirka
70 Mkr vardera. I allt väsentligt består tillgångarna av förhyrning
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kontorslokaler samt förhyrningen av de fordon och maskiner som
används i verksamheten. Effekten på Sdiptechs resultaträkning för
2019 bedöms preliminärt innebära att rörelseresultatet förbättras
med preliminärt 1 Mkr varav EBITDA förbättras med cirka 40 Mkr
baserat på ett helårsestimat med befintliga leasingavtal per 1
januari 2019 för samtliga bolag i koncernen vid balansdagen. IFRS
16 kommer inte att tillämpas i segmentsredovisningen.
Övriga förändrade IFRS
Övriga förändrade IFRS som ska börja tillämpas 2019 förväntas i ingen
eller liten utsträckning påverka Sdiptechs finansiella rapportering.
Koncernredovisning samt rörelseförvärv
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande
från Sdiptech AB. Bestämmande inflytande föreligger om Sdiptech
AB har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har
rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt
inflytande över investeringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella
röstberättigande aktier samt om de facto kontroll föreligger.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv
av dotterföretag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv utgörs av
verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade eget kapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder
per överlåtelsedagen. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från
och med den dag då bestämmande inflytande upphör.
Utgifter som är direkt hänförbara till förvärvet kostnadsförs i takt
med att de uppkommer.
Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och
eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis
till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande. Det överskott som
utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga
värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar,
skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om
anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade
dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
En justering av villkorad köpeskilling i efterföljande perioder
redovisas över resultaträkningen.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade
vinster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras. Även
orealiserade förluster elimineras, men eventuella förluster betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov kan föreligga.
Då ett dotterbolag förvärvas och tidigare ägare kvarstår som
minoritetsägare innehåller avtalet i vissa fall en option som ger
minoritetsägaren rätt att sälja resterande innehav, och Sdiptech
möjlighet att köpa, i ett senare skede. I dessa fall redovisas inget
innehav utan bestämmande inflytande utan istället redovisas en
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finansiell skuld. Skulden redovisas till nuvärdet av inlösenbeloppet
för aktierna, se även not 3.
Segmentrapportering
Rörelsesegmentrapporteringen baserar sig på interna rapporter
som används av den högste verkställande beslutsfattaren. Den
högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar
för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentets
resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som koncern
ledningen som fattar strategiska beslut.
Från och med januari 2019 kommer bolaget att dela in verksamheten i tre nya affärsområden; Water & Energy, Special
Infrastructure Solutions och Property Technical Services, med
syfte att ge en tydligare bild av de marknader som koncernens
enheter är verksamma inom.
Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i
koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska
miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell
valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som
är moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta.
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen.
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga valutakursdifferenser
ingår i rörelseresultatet.
Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka
inget har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:
Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna
omräknas till balansdagskurs. Intäkter och kostnader för var och
en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs.
Alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat som en separat del av eget kapital. Vid konsolideringen
förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av
nettoinvesteringar i utlandsverksamheter, till övrigt totalresultat.
Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de
kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen
och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder
hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar. Likvida medel i kassaflödesanalysen överensstämmer
med definitionen av likvida medel i balansräkningen.
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar redovisas om det är troligt
att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången
kommer att tillfalla koncernen samt att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella anläggningstillgångar har normalt en begränsad nyttjandeperiod. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad
avskrivning och eventuellt ackumulerad nedskrivning.
Goodwill utgörs av det belopp som det koncernmässiga anskaffnings
värdet för aktier i förvärvade dotterföretag överstiger det verkliga
värdet på det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten. Goodwill redovisas i koncern
balansräkningen och till det vid förvärvstidpunkten uppkomna
värdet. Det redovisade värdet prövas minst en gång per år för ett
eventuellt nedskrivningsbehov.
Nedskrivning av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid
avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på
den goodwill som avser den avyttrade enheten.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Kontors- och industribyggnader redovisas till anskaffningsvärde
efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller
redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner
som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen
tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas
som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.
Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade
nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
Inventarier, verktyg och installationer
Kontors- och industribyggnader som används i rörelsen

5 år
50 år

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i
resultaträkningen.
Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella tillgångar
som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det

redovisade värdet inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs
med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger
dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess
nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara
kassaflöden (kassagenererande enheter). För materiella och immateriella anläggningstillgångar, som tidigare har skrivits ner, görs per
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Varulager
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningskostnad och
nettoförsäljningsvärdet. Varulagret redovisas enligt först in först ut
principen och består endast av färdigvarulager.
Kortfristiga ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering
och redovisas som kostnader när de relaterade tjänsterna erhålls.
Finansiella instrument
IFRS 9 Finansiella Instrument ersätter sedan 1 januari 2018
IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och klassificering.
IFRS 9 innehåller en modell för klassificering och värdering av
finansiella instrument, en framåtblickande nedskrivningsmodell
för finansiella tillgångar och en väsentligt omarbetad ansats till
säkerhetsredovisning.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen för koncernen omfattar på tillgångssidan aktier och andelar värderade
till verkligt värde, andra finansiella placeringar, lånefordringar,
kundfordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel. På
skuldsidan återfinns låneskulder, övriga kortfristiga skulder och
leverantörsskulder.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part enligt instrumentets avtalsmässiga
villkor. Kundfordringar och leverantörsskulder tas upp i balansräkningen när fakturan skickas respektive erhålls. En finansiell
tillgång eller del därav, tas bort från balansräkningen när de avtals
enliga rättigheterna till kassaflödena upphör. En finansiell skuld
eller del därav, tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. En finansiell tillgång
och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp
i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta
beloppen samt att det föreligger avsikt att kvitta posterna.
Klassificering och värdering
Finansiella instrument klassificeras i olika kategorier.
Klassificeringen av finansiella tillgångar görs på grundval av företagets affärsmodell för förvaltningen av de finansiella tillgångarna
och egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den
finansiella tillgången. Enligt IFRS 9 finns det tre olika affärsmodeller vilka baseras på hur tillgångarnas kassaflöden realiseras:
• Genom att inkassera de avtalsenliga kassaflödena från den
finansiella tillgången.
• Genom att både inkassera de avtalsenliga kassaflödena från
den finansiella tillgången och sälja finansiella tillgångar.
• Genom att sälja finansiella tillgångar.

Sdiptech AB (publ) | Årsredovisning 2018

37

Om den finansiella tillgången innehas inom ramen för en affärs
modell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden och dessa kassaflöden endast är
betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapital
beloppet, ska tillgången värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Om den finansiella tillgången innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål kan uppnås både genom att samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar och dessa kassaflöden endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det
utestående kapitalbeloppet, ska tillgången värderas till verkligt
värde via övrigt totalresultat. I alla övriga fall ska finansiella
tillgångar värderas till verkligt värde via resultatet.
Finansiella skulder klassificeras som värderade till upplupet
anskaffningsvärde med undantag av:

IFRS 9 kräver att förlustreservering görs för förväntade kreditförluster. Detta innebär en skillnad mot IAS 39 som endast kräver
att förlustreservering görs då det inträffat en händelse som gör
att Sdiptech befarar att motparten inte kommer att kunna betala
hela fordran. Bolaget har historiskt sett haft små kreditförluster i
den löpande verksamheten. Införandet av IFRS 9 kommer därför
endast att medföra en begränsad ökning av koncernens reserveringar för kreditförluster, se även not 15.

• finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet;
sådana skulder, inklusive derivat som är skulder, ska därefter
värderas till verkligt värde; och

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet.

• villkorad köpeskilling som erkänns av en förvärvare, i samband med ett rörelseförvärv som omfattas av IFRS 3. Sådan
villkorad köpeskilling ska därefter värderas till verkligt värde
med förändringar som redovisas i resultatet.
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella tillgångar inkluderar samtliga aktieinnehav inom
koncernen. Dessutom ingår här alla finansiella placeringar och
banktillgodohavanden inom likviditetsportföljen.
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För kundfordringar tillämpas en förenklad metod där en förlustreserv bokas upp motsvarande de förväntade kreditförlusterna för
återstående löptid. Avdrag för osäkra fordringar bedöms individuellt med en ytterligare reserv för kundfordringar som inte har
förfallit. Denna förlustreserv baseras på de historiska kreditförlusterna och beräknas och utvärderas årligen för att beakta nuläget
och prognoser om framtiden.

Finansiella skulder avser främst säljoptioner som kan innebära att
koncernföretag förbinds att köpa egna egetkapitalinstrument och
då erlägga likvid motsvarande det verkliga värdet av egetkapitalinstrumenten. Här ingår också villkorad köpeskilling i samband med
rörelseförvärv som omfattas av IFRS 3.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt
totalresultat
För närvarande har Sdiptech inga finansiella tillgångar hänförda till
en affärsmodell i denna kategori.

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Denna kategori omfattar alla andra finansiella skulder än de som
värderas till verkligt värde via resultatet. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades när
skulden togs upp. Det innebär att över- och undervärden liksom
direkta emissionskostnader periodiseras över skuldens löptid.
Leverantörsskulder har kort löptid och värderas utan diskontering
till nominellt belopp.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Denna kategori omfattar huvudsakligen kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, samt likvida medel. Tillgångarna är till sin natur
kortfristiga och redovisas därför till nominellt belopp utan diskontering.

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

Denna kategori innehåller också finansiella investeringar och
långfristiga fordringar som förvaltas inom en affärsmodell som
kan beskrivas som ”hålls till förfall”, vilket innebär att inkassera de
avtalsenliga kassaflödena från de finansiella tillgångarna. De avtalsenliga kassaflödena från alla fordringar inom kategorin finansiella
tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, anses vara
endast betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående
kapitalbeloppet.

Säkringsredovisning
Sdiptech tillämpar inte säkringsredovisning.

En förlustreserv redovisas för alla finansiella tillgångar värderade
till upplupet anskaffningsvärde. För samtliga dessa finansiella
tillgångar, förutom kundfordringar, beräknas förlustreserven till
ett belopp som motsvarar 12 månaders förväntade kreditförluster
eller om kreditrisken har ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället, till de förväntade kreditförlusterna för återstående
löptid. Bedömningen görs per varje balansdag och om avtalsenliga
betalningar är förfallna till betalning med mer än 30 dagar anses
kreditrisken ha ökat betydligt sedan det första redovisningstillfället.

Preferensaktier klassificeras som eget kapital. Sdiptech har möjlighet att fatta beslut om inlösen om preferensaktier. Utdelning till
preferensaktier kräver stämmobeslut. Innehavarna av preferensaktierna har ingen rätt att påkalla inlösen eller kräva utdelning.

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

Aktuell och uppskjuten skatt
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade.
Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i
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självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler
är föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar
för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas
redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion
som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som
inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen,
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser och -lagar
som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller
den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar
redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära
skillnaderna och skattemässiga underskott kan utnyttjas.
Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter
till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner
på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inte
några ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna är betalda.
Avgifterna redovisas som personalkostnader när de relaterade
tjänsterna erhålls. Förutbetalda avgifter redovisas när faktura
erhållits men avgiften avser senare period.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning
sagts upp av Sdiptech före normal pensionstidpunkt eller då en
anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Sdiptech redovisar avgångsvederlag när koncernen bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna
ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som
gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner som förfaller
mer än 12 månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde.
Intäktsredovisning
I rörelseresultatet ingår utdelningar och övriga rörelseintäkter
hänförliga till investeringsverksamheten, intäkter hänförliga till
tjänster utförda av moderbolaget samt intäkter ifrån den operativa
verksamheten i dotterbolagen. Intäkter från den operativa verksamheten består av sålda tjänster eller varor utförda av moderbolaget och dotterbolagen. Intäkter innefattar det verkliga värdet
av vad som erhållits eller kommer att erhållas för utförda tjänster
inom koncernen. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp
kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget.
Betalningsvillkor inom koncernen är övergripande varierar mellan
30-120 dagar med ett genomsnitt på 68 dagar.

Bolaget har analyserat hur och när kontroll övergår eller prestationsåtaganden uppfylls och identifierat två huvudsakliga flöden; direkt
övergång och övergång över tid. Flertalet av koncernens bolag har
även kortare och längre serviceavtal som redovisas över tid.
Uppdragsintäkter
För uppdrag på löpande räkning, redovisas utfört ännu ej fakturerat arbete som nettoomsättning i den period vilken arbetet utförts.
För pågående uppdrag till fast pris redovisas, i enlighet med
principen för redovisning över tid, inkomsten och de utgifter som
är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen.
Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda
utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de
fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de
uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av
beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående
som kostnad.
Enligt IFRS 15 rapporteras ett pågående uppdrag såsom installation
direkt eller över tid beroende på uppdragets längd.
Serviceavtal
Flera av koncernens dotterbolag tecknar underhållsavtal med
kunder där bolagen utför löpande tjänster som förebyggande
kontroller och visst löpande underhåll. Intäkterna från dessa avtal
redovisas linjärt över avtalsperioden.
Enligt IFRS 15 redovisas serviceavtal direkt eller över tid beroende
på avtalets längd.
Material, legoarbeten och underentreprenader
Material, legoarbeten och underentreprenader avser direkta
kostnader för den vara eller tjänst som levereras.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består främst av ränteintäkter på bankmedel
och finansiella kostnader består främst av räntekostnader på lån.
Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med
ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell
leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag
för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Koncernens operationella
leasingavtal avser främst lokalhyra. Finansiell leasing föreligger då
de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippande med
ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Koncernens
finansiella leasingavtal avser huvudsakligen bilar.
Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt
utdelningen.
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Moderföretagets redovisningsprinciper
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med
Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2 Redovisning för juridiska
personer. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för
den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS
och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för ÅRL och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska
göras från IFRS. Skillnaden mellan koncernens och moderbolagets
redovisningsprinciper framgår nedan.
Ändrade redovisningsprinciper 2018
Moderbolaget tillämpar IFRS 9 vilket innebär att koncerninterna
fordringar ska bedömas avseende förväntad kreditförlust.
Nya standarder och tolkningar som ännu inte har trätt i kraft
IFRS 16 kommer från och med 1 januari 2019 att tillämpas för
koncernredovisningen. Moderbolaget kommer dock inte tillämpa
IFRS 16 utan kommer fortsätta tillämpa tidigare gällande principer
om redovisning av all leasing som operationell.
Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges i
Årsredovisningslagen, vilket bland annat medför att en annan
presentation av eget kapital tillämpas. Moderbolaget har andra
benämningar på räkningarna jämfört med koncernen.
Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges i
Årsredovisningslagen, vilket bland annat medför att en annan
presentation av eget kapital tillämpas. Moderbolaget har andra
benämningar på räkningarna jämfört med koncernen.
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Redovisning av transaktionskostnader direkt
hänförliga till förvärv av dotterbolag skiljer sig mot koncernens
redovisning av densamma. I anskaffningsvärdet i moderbolaget
inräknas kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet. Som
intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning
att dessa har intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger
dessa intjänande vinstmedel betraktas som en återbetalning av
investeringen och reducerar andelens redovisade värden.
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NOT 2 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH
BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING AV KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER
För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed
måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och
antaganden som påverkar redovisade intäkts- och kostnadsposter
respektive tillgångs- och skuldposter samt övriga upplysningar.
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar
på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar. De
områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära
betydande risk för justeringar i redovisade värden för tillgångar och
skulder under kommande räkenskapsår är främst följande:
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernledningen prövar regelbundet om nedskrivningsbehov
föreligger för goodwill enligt de redovisningsprinciper som
beskrivs under ”Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar”.
Återvinningsvärde för kassagenererande enheter har fastställts
genom beräkning av nyttjandevärde. De antaganden och bedömningar som görs gällande förväntade kassaflöden och diskonteringsränta i form av vägd genomsnittlig kapitalkostnad samt
känslighetsanalys finns beskrivna i not 11. Prognoser för framtida
kassaflöden baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida
intäkter och rörelsekostnader.
Värdering av förvärvsrelaterade skulder
Vid rörelseförvärv är normalt del av köpeskillingen sammankopplade med det förvärvade bolagets finansiella resultat under en
tidsperiod efter tillträdet. Det bokförda värdet på skulderna till säljarna i form av villkorade köpeskillingar kommer att påverkas både
positivt och negativt till följd av bedömningar av respektive bolags
finansiella resultat under återstående tid av villkorsperioden.
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NOT 3 RÖRELSEFÖRVÄRV
Preliminära förvärvsanalyser 2018

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

Centralmontage Storadio
i Nyköping AB* Aero AB*
–
–
0,2
0,6
–
–
4,4
2,3
1,6
0,0
3,0
0,6
0,0
11,7
–0,2
–0,6
–0,4
–
–6,1
–4,7
–
–

Multitech
Optyma
Site KSS KlimatRogaland
Vera Pure Water
Security Services & Styrsys- Industri Auto- Klippan Scandinavia
Systems Limited* Limited*
tem AB* masjon AS*
AB*
AB*
–
–
–
–
3,5
1,4
4,3
7,5
1,4
0,3
7,5
0,1
–
–
11,6
–
–
–
12,9
31,8
10,0
7,9
2,9
5,6
1,1
2,3
–
3,4
4,7
3,0
9,7
23,3
43,1
10,1
0,7
6,4
0,1
–
3,2
0,3
0,2
0,7
–0,5
–1,1
–1,4
–
–
–0,5
–
–6,5
–3,2
–1,4
–0,1
–0,7
–6,6
–12,3
–20,4
–6,5
–2,4
–7,1
–
–
–
–1,1
–
–

Netto identifierbara tillgångar och
skulder
Koncerngoodwill
Överförd ersättning

2,3
19,6
21,9

9,8
29,1
38,9

21,1
39,2
60,3

45,1
98,6
143,8

44,3
148,3
192,6

13,0
52,9
65,9

17,0
3,0
20,0

8,9
43,1
52,0

Överförd ersättning
Likvida medel
Villkorad köpeskilling
Totalt överförd ersättning

12,3
9,6
21,9

27,6
11,3
38,9

54,8
5,5
60,3

101,2
42,6
143,8

109,2
83,4
192,6

41,2
24,7
65,9

11,0
9,0
20,0

25,0
27,0
52,0

3,0
–12,3
–9,3

0,6
–27,6
–27,1

9,7
–54,8
–45,1

23,3
–101,2
–77,8

43,1
–109,2
–66,1

10,1
–41,2
–31,1

0,7
–11,0
–10,3

6,4
–25,0
–18,6

4,8

7,8

5,9

20,7

19,3

10,7

2,5

8,9

Likvidpåverkan på koncernen
Förvärvade likvida medel
Överförd ersättning
Total likvidpåverkan**
Övriga upplysningar***
EBITA runrate

*Förvärvsanalysen är preliminär. Förvärvsanalysen hålls öppen under
12 månader från tillträdesdagen i syfte att verifiera att inga obeaktade
skillnader mellan verkligt värde och bokförda värden förelåg i tillträdesbalanserna.
**Totala likvidpåverkan avviker från ”koncernens rapport över kassaflöden” då bolaget har haft utbetalningar hänförliga till tidigare förvärv.
***Baserat på rapporterade siffor till koncernen för helåret 2018 vad
gäller Centralmontage och Storadio (tidigare Aviolinx). Run rate avseende övriga bolag baseras på lokal bokföring från 1 januari 2018 fram
till respektive bolags tillträdesdatum sammanräknat med rapporterade
siffror till koncernen från tillträdesdagen till och med den 31 december
2018. För utländska förvärv har resultatet räknats om baserat på kursen
den 31 december 2018.

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

Vid upprättande av förvärvsanalyser utreds huruvida det finns några
skillnader mellan verkligt värde bland tillgångar och skulder och
de värden som upptagits i det förvärvade bolagets redovisning, i
analysen har bland annat undersökts förekomsten av:
• teknikrelaterade tillgångar
• patent och licensrättigheter
• förmånliga leasingkontrakt
• eventualförpliktelser
• kundrelationer
• orderstockar och pågående arbeten
• skattemässiga underskottsavdrag
Av för årets förvärv har undantagsvis en sådan skillnad kunnat
påvisats vilken uppfyller kraven på avskiljbarhet och mätbarhet
merparten av skillnaden mellan erlagt ersättning och förvärvade
nettotillgångar har därför upptagits som goodwill. Goodwillen
härrör sig till respektive bolags goda förutsättningar till fortsatt
tillväxt i kombination med goda kassaflöden.
Förvärvsrelaterade utgifter redovisas som kostnad i takt med
att de uppkommer. Historiskt har dotterbolag inom koncernens
supportverksamhet anlitats för rådgivning i samband med rörelseförvärv. Denna supportverksamheten har under årets sålts av men
men samarbete fortlöper oförändrat fram till utgången av 2019.
Externa rådgivare i begränsad omfattning avseende finansiell due
diligence och granskning av tillträdesbokslut. Extern rådgivning
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har belastat resultatet med cirka 3 Mkr (5 Mkr) totalt avseende
genomförda förvärv under 2018.

produktbolag i nischen ultrarent vatten. Baserat på de senaste 12
månaderna uppgår nettoomsättningen till cirka 35 Mkr.

Förvärv 2018
Under räkenskapsåret genomfördes totalt åtta förvärv av verksamheter.

Beräknad köpeskilling för de under räkenskapsåret förvärvade
verksamheterna uppgick till 595,4 Mkr. I beloppet ingår beräknad
villkorad köpeskilling om 213,0 Mkr vilket utgör 82 procent av maximalt utfall. Utfallet är beroende av resultat som uppnås i bolagen,
under de närmaste tre till fem åren.

Den 3 januari slutfördes förvärvet av Centralmontage i Nyköping AB.
Avtal om förvärv ingicks och kommunicerades ursprungligen
den 7 december 2017. Centralmontage tillverkar kundanpassade
el-centraler till stora delar av samhället, däribland trafiknät,
fastigheter och industrier. Baserat på de senaste 12 månaderna
uppgår nettoomsättningen till cirka 36 Mkr.
Den 9 januari slutfördes förvärvet av 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 backupkommunikation till flygtrafik. Baserat på
de senaste 12 månaderna uppgår nettoomsättningen till cirka 18 Mkr.
Den 11 januari slutfördes förvärvet av Optyma Security Systems
Limited. Avtal om förvärv ingicks och kommunicerades ursprungligen den 21 december 2017. Optyma är en leverantör av integrerade säkerhetssystem för offentliga och privata miljöer, inklusive
säkerhetsklassad nationell infrastruktur. Baserat på de senaste 12
månaderna uppgår nettoomsättningen till cirka 5,8 miljoner pund.
Den 31 januari slutfördes förvärvet av 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 byggarbetsplatser innefattande bland annat tillfällig el, data, VVS och brandsäkerhet. Baserat
på de senaste 12 månaderna uppgår nettoomsättningen till cirka
9,4 miljoner pund.
Den 31 maj slutfördes förvärvet av KSS Klimat- & Styrsystem
AB. KSS Klimat- & Styrsystem (KSS) konstruerar, programmerar, installerar och driftsätter styr- och övervakningssystem för
fastighetsautomation, med fokus på styrning av inomhusklimat och
ventilation. I tillägg till dessa nyinstallationer utför KSS även service
och systemanpassningar på befintliga installationer. Baserat på de
senaste 12 månaderna uppgår nettoomsättningen till cirka 94 Mkr.
Den 2 juli förvärvade Sdiptech AB samtliga aktier i Rogaland Industri
Automasjon AS inklusive 51 procent av aktierna i dotterföretaget
Agder Industri-Automasjon AS (tillsammans ”RIA”). RIA:s verksamhet består av utveckling och installation av kundanpassade styr- och
reglersystem för vatten- och avloppsanläggningar och kunder återfinns primärt inom kommuner och industri. Baserat på de senaste
12 månaderna uppgår nettoomsättningen till cirka 43 MNOK.
Den 5 november förvärvade Sdiptech AB samtliga aktier i Vera
Klippan AB. Vera Klippan är en ledande producent i nischen rör och
cisterner i stora dimensioner. Baserat på de senaste 12 månaderna
uppgår nettoomsättningen till cirka 13 Mkr.
Den 18 december förvärvade Sdiptech AB samtliga aktier i Pure
Water Scandinavia AB. Pure Water Scandinavia är ett ledande
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Transaktionskostnaden för de åtta förvärv som genomförts under
räkenskapsåret uppgick till cirka 21,1 Mkr och ingår i posten övriga
externa kostnader i resultaträkningen.
Genom förvärven under räkenskapsåret, har goodwill i koncernen
per balansdagen ökat med 433,8 Mkr och övriga immateriella
anläggningstillgångar med 4,9 Mkr och avser framförallt egna
produkter. Övriga anläggningstillgångar har ökat med 33,5 Mkr.
Effekten av de genomförda förvärven på koncernens omsättning
under räkenskapsåret är 301,6 Mkr och på resultat före skatt
20,9 Mkr.
Under året har justering av tilläggsköpeskilling avseende äldre förvärv gjorts om 8 Mkr varav 5,8 Mkr avser utbetalning av bokförd
tilläggsköpeskilling samt justering av förvärvsanalys om 2,2 Mkr.
De förvärvade bolagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten
(Mkr)
Netto identifierbara tillgångar/skulder
Goodwill
Beräknad köpeskilling

2018
161,5
433,8
595,4

2017
69,3
282,2
351,5

Effekt på kassaflödet
(Mkr)
Koncernen
Likvida medel i de förvärvade verksamheterna
Överförd ersättning

2018

2017

96,9
–382,4

35,4
–189,7

Påverkan på koncernens likvida medel från
årets förvärv

–285,4

–154,3

Justering av beräknad tilläggsköpeskilling äldre
förvärv

–2,2

–6,5

Amortering/ökning av skulder avseende
förvärvade verksamheter

–5,8

0

–293,4

–160,8

Kassaflöde hänförligt till investeringar i
verksamheter

Fördelning av immateriella tillgångar i samband med förvärv
(Mkr)
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Totala immateriella tillgångar vid förvärv

2018
433,8
4,9
438,7

2017
282,2
0
282,2

De förvärvade enheternas bidrag till koncernens omsättning
och resultat
(Mkr)
Omsättning
Resultatbidrag före förvärvskostnader
Transaktionskostnader
Resultatbidrag efter skatt
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2018
301,1
31,2
–21,1
10,1

2017
131,3
4,2
–11,9
–7,7

Under fjärde kvartalet har nuvärdesberäkning skett på tilläggsköpe
skillingar vilket har lett till en justering på de preliminära förvärvs
analyserna på –25,5 Mkr.
Tillträdesbalanser har även justerats på Topas samt Aufzüge Friedl
GmbH vilket påverkar kortfristiga skulder med –6 Mkr samt koncern
goodwill om 6 Mkr.
Vid varje rapportperiod efter förvärvstidpunkten gör ledningen
en bedömning av redovisad tilläggsköpeskilling baserat på utfall,

prognos för innevarande samt senaste bedömning på kommande
år inom resterande löptid. Vid behov görs justeringar av de
redovisade tilläggsköpeskillingarna. Nuvärdesberäkning sker vid
räkenskapsårets slut.
Förvärv efter balansdagen
Två förvärv slutfördes efter rapportperiodens utgång; 24 januari
förvärvades RedSpeed International Limited och den 18 februari
förvärvades Water Treatment Products Limited, se not 27.

Förvärvsanalyser 2017
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
Netto identifierbara tillgångar och skulder
Koncerngoodwill
Överförd ersättning
Överförd ersättning
Likvida medel
Villkorad köpeskilling
Totalt överförd ersättning
Likvidpåverkan på koncernen
Förvärvade likvida medel
Överförd ersättning
Total likvidpåverkan

Topas Vatten AB
och Topas Vatten
Service AB*
1,1
0,2
2,2
0,6
11,5
0,2
–1,6
–
–1,0
–5,1
8,1
28,3
36,4

Aufzüge Friedl
Polyproject Environment
GmbH och ST
AVA
AB och Strömfors Tello Service
Liftsystems GmbH* Monitoring AB*
1:3 Norrköping AB Partner AB*
2,4
1,9
0,1
0,3
0,0
4,1
9,5
0,0
21,3
7,0
8,5
11,2
9,3
3,0
4,1
0,0
2,0
5,2
12,0
4,7
9,8
1,6
2,2
0,2
–
–
–0,8
–
–
–
–3,3
–
–
–3,4
–2,3
–2,2
–26,1
–4,9
–9,0
–7,2
18,7
14,5
21,0
7,0
70,1
71,0
50,5
62,3
88,8
85,5
71,5
69,3

25,0
11,4
36,4

63,8
25,0
88,8

21,5
64,0
85,5

48,5
23,0
71,5

30,9
38,4
69,3

11,5
–25,0
–13,5

2,0
–63,8
–61,8

5,2
–21,5
–16,3

12,0
–48,5
–36,5

4,7
–30,9
–26,2

Förvärv 2017
Den 16 januari slutfördes förvärvet av aktierna i Topas Vatten
AB och Topas Vatten Service AB. 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
31,4 Mkr under 2016.

molnbaserade mätsystem för övervakning av vibrationer och
buller i samband med infrastrukturprojekt. Under räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 28 Mkr.
Efter räkenskapsårets 2018 utgång har en överenskommelse
skett med säljarna av AVA Monitoring om återköp av bolaget.

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 inlösenbelopp upptas som del av villkorade köpeskillingen.

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. Bolaget har ett brutet räkenskapsår och under räkenskapsåret 2016/2017 uppgick nettoomsättningen till cirka 32 Mkr.

ST Liftsystems tillverkar hissar med en kompakt utformning som
gör dem möjliga att installera i trånga utrymmen i befintliga fastigheter såväl som i nybyggnationer. Aufzüge Friedl utför installation
och service av hissar i Wien med närliggande områden.

Den 1 november slutfördes förvärvet av aktierna i Polyproject
Environment AB. Polyproject 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 rörelseresultatet till cirka 6 Mkr.

Den 5 juli slutfördes förvärvet av AVA Monitoring AB. AVA
Monitoring AB utvecklar och säljer helautomatiska och
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NOT 4 SEGMENTSRAPPORTERING
Segmentsrapporteringen upprättas för koncernens rörelse
segment och är baserad på interna rapporter som används av den
högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande
beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentets resultat. I koncernen har
denna funktion identifierats som koncernledningen som fattar
strategiska beslut.
Koncernen är uppdelad i olika affärsområden för att bättre återspegla verksamheten och möjliggöra beslut om bästa möjliga resursfördelning till det koncernen säljer och producerar inom segmenten.
Koncernens huvudsakliga affärsområden har varit uppdelade i;
Anpassade tekniska installationer och Nischade produkter &
tjänster. Från och med januari 2019 kommer koncernen att dela
in verksamheten i tre nya affärsområden, istället för som historiskt två affärsområden, med syfte att ge en tydligare bild av de
marknader som koncernens enheter är verksamma inom.
Anpassade tekniska installationer
Bolagen inom Anpassade tekniska installationer tillhandahåller
skräddarsydda installationer för djupt specialiserade behov inom
urban infrastruktur. Den huvudsakliga geografiska marknaden är
norra Europa och kunder utgörs bland annat av fastighetsägare,
byggbolag, globala hissföretag, stora dagligvarukedjor, energi
distributörer, datacenter, flygplatser, hotell och kommuner.
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
Nischade produkter och tjänster
Bolagen inom Nischade produkter & tjänster är produkt- och
tjänstebolag. Den huvudsakliga geografiska marknaden är Norden
och Storbritannien samt även exportmarknader. Kunder utgörs
bland annat av byggbolag, fastighetsägare, sjukhus, kommuner
och energidistributörer.
Verksamhetsområdets nischer är:
• Elkvalitetsmätning
• Stomkomplettering
• Vibrationsmonitorering (tjänster och mätsystem)

Centrala enheter - Gruppgemensamma funktioner och
elimineringar
Gruppgemensamma funktioner och elimineringar utgörs av koncernens moderbolag Sdiptech AB, koncernens holdingbolag, samt
koncernmässiga 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
• Marknadskommunikation
• Rekrytering
• IT
Avvecklade verksamheter
Avvecklade verksamheter avser Supportverksamheten som tillhandahåller administrativa tjänster till koncernen samt även till
externa kunder. Sdiptechs styrelse fattade den 14 februari 2018
beslut om att avskilja Supportverksamheten vilket godkändes vid
Årsstämman den 14 maj 2018.
Segmentsredovisning
Nettoomsättning (Mkr)
Anpassade tekniska installationer
Nischade produkter & tjänster
Centrala enheter
Totalt
Avvecklade verksamheter
Totalt

2018
850,3
646,0
–0,1
1 496,2
15,0
1 511,2

2017
609,5
435,7
–0,1
1 045,0
32,7
1 077,8

EBITA (Mkr)*
Anpassade tekniska installationer
Nischade produkter & tjänster
Centrala enheter
Totalt
Avvecklade verksamheter
Totalt

2018
63,1
133,3
–19,2
177,2
69,5
246,7

2017
33,8
104,2
–15,5
122,5
0,8
123,3

EBIT (Mkr)**
Anpassade tekniska installationer
Nischade produkter & tjänster
Centrala enheter
Totalt
Avvecklade verksamheter
Totalt

2018
62,8
131,8
–51,4
143,3
77,7
221,0

2017
33,7
103,5
18,4
155,6
0,8
156,4

*Nuvärdesberäkning av tilläggsköpeskillingar har lett till att övriga
intäkter har ökat med 34 Mkr, för mer info se not 15.
**Nedskrivning på goodwill har minskat EBIT med 45 Mkr, för mer info
se not 11.

• Gasevakuering
• Vattenmätning och fjärrvärmemätning
• Rening av kontaminerade vätskor, gaser och vatten
• Övrigt (metallbearbetning, prototyptillverkning)
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2018-01-01 - 2018-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
Varav goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Likvida medel
Övriga tillgångar
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Substansvärde

Anpassade
tekniska installationer
407,2
402,2
44,6
63,3
266,7
–176,8
–37,0
568,0

Nischade
produkter & tjänster
1 069,7
1 049,7
63,6
109,5
222,3
–131,2
–23,3
1 310,6

Centrala enheter
0,1
–
0,0
152,0
54,0
–346,3
–617,2
–757,5

Summa
1 477,0
1 451,9
108,2
324,8
542,9
–654,3
–677,5
1 121,2

2017-01-01 - 2017-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
varav goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Likvida medel
Övriga tillgångar
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Substansvärde

Anpassade
tekniska installationer
366,5
365,1
39,8
50,9
187,3
–133,0
–38,9
472,6

Nischade
produkter & tjänster
699,2
689,4
41,0
77,3
140,8
–85,2
–17,8
855,4

Centrala enheter
2,7
0,6
0,0
201,8
22,9
–146,7
–402,5
–321,6

Summa
1 068,4
1 055,1
80,8
330,0
351,1
–364,8
–459,2
1 006,4

Nettoomsättning per land
Tabell nedan visar nettoomsättning per land, baserat på kundens
verksamhetsställe. Ingen enskild kund står för mer än 10 procent
av koncernens totala omsättning.
(Mkr)
Sverige
UK
Tyskland
Österrike
Övriga länder
Totalt

2018
1 008,4
173,3
104,8
79,7
130,0
1 496,2

2017
841,3
3,3
62,6
57,2
80,7
1 045,1

Koncernens utgående balanser av kontraktstillgångar har ökat med
6,3 Mkr under året, ökningen avser framförallt förvärvade enheter
och kontraktsskulder har minskat med 3,1 Mkr under räkenskapsåret varav ungefär hälften avser avvecklade verksamheter.
Koncernens orderstock består i allt materiellt av kontrakt upp till
12 månader.

NOT 5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
(Mkr)
Hyresintäkter
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Försäkringsersättning
Omvärdering av tilläggsköpeskillingar
Hyresintäkter från koncernbolag
Försäljning av andelar i intressebolag
Övriga poster
Totalt

Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
Produkter
Installation, direkt
Installation, över tid
Service, direkt
Service, över tid
Distribution
Totalt

2018
341,5
168,7
627,1
141,7
205,6
11,6
1 496,2

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är en ny intäktsstandard
som har ersatt befintliga standarder och uttalanden om intäkter.
Intäktsredovisningen motsvarar hur överföring av avtalade varor
eller tjänster sker till kunder och med belopp som motsvarar
värdet av den ersättning som företaget förväntas erhålla i utbyte
för dessa varor eller tjänster. Standarden har inte medfört någon
väsentlig påverkan på koncernens nettoomsättning vare sig
beloppsmässigt eller avseende skillnad i periodicitet. De områden
som främst har påverkats är klassificering och periodisering av
serviceavtal.

Koncernen
2018
2,5
0,3
1,5
33,9
–
14,1
5,9
58,2
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2017
0,8
0,3
0,6
78,0
–
–
5,2
85,1

Moderbolaget
2018
1,3
–
–
–
0,5
–
–
1,8

2017
0,8
–
–
–
2,2
–
–
3,0

45

NOT 6 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

2018
Totalt Varav kvinnor
11
3
1 003
109
1 014
112

Antalet anställda
Moderbolaget
Koncernföretag
Koncernen totalt

Koncernen
2018
–357,4
–93,9
–21,9
–21,4
–494,6

Ersättningar till anställda (Mkr)
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa

2017
Totalt Varav kvinnor
9
2
873
80
882
82
Moderbolaget
2018
–10,8
–3,2
–0,9
–1,6
–16,6

2017
–232,9
–73,9
–18,0
–13,2
–338,0

2017
–6,3
–1,9
–0,6
–0,5
–9,3

Ersättningar till moderbolagets styrelse, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare
Ersättningar och övriga förmåner till ledande
befattningshavare 2018 (tkr)
Verkställande direktör, Jakob Holm
Andra ledande befattningshavare (5 personer)
Summa

Styrelsearvode/
Grundlön
1 685
4 020
5 705

Rörlig
ersättning
–
125
125

Övriga
förmåner
–
–
0

Pensions
kostnad
–
715
715

Summa
1 685
4 861
6 545

Ersättningar och övriga förmåner under 2018
(tkr)
Ashkan Pouya (ledamot)
Saeid Esmaeilzadeh (ledamot)
Mikael Lönn (ledamot)*
Johnny Alvarsson (ledamot)
Katarina Lundberg Pinnekamp (ledamot)
Markus Sjöholm (ledamot)*
Jan Samuelson (ordförande)
Summa

Styrelsearvode/
Grundlön
141
141
93
210
210
117
210
1 123

Rörlig
ersättning
–
–
–
–
–
–
–
–

Övriga
förmåner
–
–
–
–
–
–
–
–

Pensions
kostnad
–
–
–
–
–
–
–
–

Summa
141
141
93
210
210
117
210
1 123

*Markus Sjöholm invaldes som styrelseledamot på årsstämman den 14 maj 2018 och Mikael Lönn lämnade styrelsen, i april 2018.
Ersättningar och övriga förmåner till ledande
befattningshavare 2017 (tkr)
Verkställande direktör, Jakob Holm
Andra ledande befattningshavare (3 personer)
Summa

Styrelsearvode/
Grundlön
1 300
2 049
3 349

Rörlig
ersättning
0

Övriga
förmåner
0

Pensions
kostnad
485
485

Summa
1 300
2 534
3 834

Ersättningar och övriga förmåner under 2017
(tkr)
Ashkan Pouya (ordförande)
Saeid Esmaeilzadeh (ledamot)
Mikael Lönn (ledamot)
Johnny Alvarsson (ledamot)
Katarina Lundberg Pinnekamp (ledamot)
Jan Samuelson (ledamot) *
Summa

Styrelsearvode/
Grundlön
72
49
129
197
197
167
810

Rörlig
ersättning
–
–
–
–
–
–
–

Övriga
förmåner
–
–
–
–
–
–
–

Pensions
kostnad
–
–
–
–
–
–
–

Summa
72
49
129
197
197
167
810

*Jan Samuelson invaldes som styrelseledamot på extra bolagsstämma den 28 mars 2017.
Könsfördelning i styrelse
och koncernledning
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Andel kvinnor
2018-12-31
2017-12-31
17%
17%
0%
0%

Incitamentsprogram
Vid en extra bolagsstämma den 5 mars 2018 i Stockholm beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om införande av
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ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner
samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
Incitamentsprogrammet omfattar högst 756 000 teckningsoptioner fördelat på tre serier: 252 000 teckningsoptioner av serie
2018/2021, 252 000 teckningsoptioner av serie 2018/2022
samt 252 000 teckningsoptioner av serie 2018/2023.
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Teckningsoptionerna tecknas, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, av ett helägt dotterbolag med rätt och skyldighet för
dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till deltagare i incitamentsprogrammet. Sådana överlåtelser ska ske till marknadspris.
Varje teckningsoption av serie 2018/2021 ger innehavaren rätt att
teckna en ny stamaktie av serie B i bolaget (”B-aktier”) under tiden
från och med det senare av (i) den 1 februari 2021 och (ii) dagen
efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 till och med den 12 mars 2021. Teckningskursen
för nya B-aktier tecknade med stöd ska uppgå till 59,80 kronor,
motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för B-aktien på Nasdaq First North under perioden
19 februari-2 mars 2018 (”Referenskursen”).
Varje teckningsoption av serie 2018/2022 ger innehavaren rätt
att teckna en ny B-aktie i bolaget under tiden från och med det
senare av (i) den 1 februari 2022 och (ii) dagen efter offentlig
görandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021
till och med den 11 mars 2022. Teckningskursen för nya B-aktier
tecknade med stöd av dessa teckningsoptioner ska uppgå till
67,10 kronor, motsvarande 157 procent av Referenskursen.
Varje teckningsoption av serie 2018/2023 ger innehavaren rätt
att teckna en ny B-aktie i bolaget under tiden från och med det
senare av (i) den 1 februari 2023 och (ii) dagen efter offentlig
görandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

till och med den 10 mars 2023. Teckningskursen för nya B-aktier
tecknade med stöd av dessa teckningsoptioner ska uppgå till
75,20 kronor, motsvarande 176 procent av Referenskursen.
Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande
av samtliga teckningsoptioner att uppgå till högst 18 900 kronor,
varav 6 300 kronor avseende respektive serie, motsvarande en
utspädning om högst cirka 2,4 procent av aktierna och cirka 1,5
procent av rösterna.
Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet, och skälet
till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att skapa
förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal
till koncernen, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och
intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja
eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde
och bolagets långsiktiga värdeskapande.

NOT 7 ERSÄTTNINGAR TILL REVISORERNA
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är indelat på
skattekonsultationer respektive andra uppdrag.

Koncernen
2018

2017

–2,2
–0,0
–0,2
–2,4

–1,3
–0,9
–0,2
–2,4

–0,5
–0,0
–0,2
–0,7

–0,2
–0,9
–0,2
–1,3

–0,4
–0,2
–0,8
–1,6
–4,0

–0,2
–0,3
–
–0,5
–3,0

–
–
–0,7
–0,7
–1,5

–
–0,1
–
–0,1
–1,4

(Mkr)
Inom 1 år
Mellan 2–5 år
Senare än 5 år
Summa betalningsåtaganden

Koncernen
2018
23,9
36,9
6,5
67,4

2017
18,1
38,8
0,9
57,9

Moderbolaget
2018
3,0
1,5
–
4,5

2017
3,0
4,5
–
7,5

(Mkr)
Årets kostnad avseende operationell leasing av tillgångar uppgår till:
Varav lokalhyra

Koncernen
2018
22,2
21,0

2017
16,9
16,3

Moderbolaget
2018
3,0
3,0

2017
3,0
3,0

(Mkr)
KPMG
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet
Övriga tjänster
Totalt KPMG
Övriga byråer
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet
Övriga tjänster
Totalt Övriga byråer
Totalt

NOT 8 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
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Moderbolaget
2018

2017
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NOT 9 FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen
2018

(Mkr)
Resultat från andelar i koncernföretag
Utdelning från dotterbolag
Realisationsresultat delavyttring andelar i dotterbolag
Summa resultat från andelar i koncernbolag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Realisationsresultat vid avyttring av dotterföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter från koncernföretag
Kursdifferenser
Övriga poster
Summa finansiella intäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnad från kreditinstitut
Räntekomponent omvärdering villkorade köpeskillingar till verkligt värde
Övriga poster
Summa finansiella kostnader
Finansnetto

2017

Moderbolaget
2018

2017

–
–
–

–
–
–

65,1
–
65,1

18,3
–4,7
13,6

–
0,3
–
1,7
0,6
2,6

–
0,1
–
1,2
0,0
1,3

7,3
–
3,6
3,9
–
14,7

–
–
2,5
2,1
–
4,7

–11,0
–6,3
–1,9
–19,1
–16,5

–10,0
–23,7
–3,8
–37,5
–36,2

–0,9
–
–0,6
–1,5
78,3

–0,7
–
–0,2
–0,9
17,3

Erhållen ränta uppgår till 0,3 Mkr (0,1). Betald ränta uppgår till
11 Mkr (9,9).
Samtliga ränteintäkter är hänförliga till finansiella tillgångar som
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder som värderas till upplupet
anskaffningsvärde.

NOT 10 SKATTER
Årets skattekostnad (Mkr)
Aktuell skatt
Aktuell skattekostnad
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Årets skattekostnad

Avstämning effektiv skatt (Mkr)
Resultat före skatt
Skatt enligt svensk skattesats (22%)
Skatteeffekter av:
Andra skattesatser för utländska dotterbolag
Resultat avseende näringsbetingade aktieinnehav
Andra ej skattepliktiga intäkter
Avdrag för emissionsutgifter
Ej avdraggilla kostnader
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Skatteeffekt avseende avyttrade verksamheter
Utnyttjade av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt
Övriga poster
Total redovisad verklig skatt

Sdiptech ABs kapitaltillgångar i form av aktier i dotter- och
intressebolag utgör enligt definitionen i 24 kap. 13-16 §§ inkomstskattelagen så kallade näringsbetingade andelar. Som huvudregel
gäller att en kapitalvinst vid avyttring av en näringsbetingad andel
är skattefri. Samtidigt gäller enligt huvudregeln att kapitalförlust
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Koncernen
2018

2017

–29,7
–0,3
–30,0

–24,9
0,3
–24,6

Koncernen
2018
203,8
–44,8

2017
117,7
–24,0

1,2
7,6
4,0
–
–16,0
–0,3
14,5
10,3
–5,7
–0,8
–30,0

0,5
17,2
1,9
6,1
–19,7
0,3
0,1
–6,8
–0,1
–24,6

Moderbolaget
2018
–
–
–
Moderbolaget
2018
106,5
–23,4
–
14,3
–
–
–0,2
–
1,6
7,7
–
0,0

2017
–
–
–

2017
22,2
–4,9
–
4,0
–
6,1
–1,3
–
–3,9
–
–
0,0

på en näringsbetingad andel inte får dras av. Skattemässiga
underskott, vilka inte beaktats som uppskjuten skattefordran i
balansräkningen, uppgår till 80,9 Mkr (101,8) och motsvarar ett
skattevärde om 17,8 Mkr (22,4) till nuvarande gällande skattesats
om 22 procent. Merparten av underskott avser svenska bolag
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och löper utan förfallotid varav huvuddelen av underskotten avser
moderbolaget. Bolaget ser för närvarande över sina möjligheter
till framtida nyttjande och påverkan av de nya reglerna avseende
ränteavdragsbegränsning varför underskotten av försiktighetsskäl
ej har beaktats för uppskjuten skattefordran.
Uppskjuten skatt
Posten uppskjutna skatter i koncernens balansräkning avser i sin
helhet obeskattade reserver.

NOT 11 GOODWILL
Koncernens goodwill om 1 451,9 Mkr (1055,1) hänför sig i sin
helhet till kärnverksamheten. Kassagenerade enheter som har
betydande goodwill är följande:
Koncernen (Mkr)
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Justering preliminär förvärvsanalys
Nedskrivningar
Avvecklad verksamhet
Årets omräkningsdifferens
Utgående anskaffningsvärde
(Mkr)
Stockholm hiss & Elteknik
Eurotech Sire System
Telfero gruppen*
Mankan
Medicvent
Centralbyggarna
Thors Trading
Crescent gruppen**
Hydrostandard
Castella
Cliff Models
Frigotech
Hansa Vibrations & Omgivningskontroll
Unipower
Topas Vatten AB och Topas Vatten Service AB
Aufzüge Friedl GmbH och ST Liftsystems GmbH
AVA Monitoring AB
Polyproject Environment AB och Strömfors 1:3
Norrköping AB
Tello Service Partner AB
Centralmontage i Nyköping
Storadio Aero
Optyma Security Systems
Multitech Site Services
KSS Klimat & Styrsystem
Rogaland Industri Automasjon
Vera Klippan
Pure Water Scandinavia
Övriga***
Total goodwill

2018
1 055,1
463,5
–25,5
–44,7
–0,6

2017
805,7
246,3
33,4
–32,4
–

4,1

2,1

1 451,9

1 055,1

2018
26,8
21,1
67,1
16,5
51,8
18,0
26,5
28,8
48,8
225,6
34,2
3,8
62,7
110,2
24,9
73,2
71,0

2017
26,8
19,6
67,1
41,5
51,8
18,0
26,5
27,5
54,2
225,6
39,2
3,8
62,7
110,2
28,3
70,1
70,3

44,4
62,3
19,6
29,1
40,2
99,8
148,3
51,0
3,0
43,1
–
1 451,9

48,9
62,3
–
–
–
–
–
–
–
–
0,6
1 055,1

*Bestående av St Erik Hiss, KM Hiss & Portservice, HissPartner,
Hisstransporter
**Bestående av Metus i Kroatien och Bosnien samt Zargoje Dizala (Kroatien)
***Avser förvärv inom affärsområdet Supportverksamheten

Enligt IFRS skrivs inte goodwill av utan värdet prövas årligen
i enlighet med IAS 36. Koncernledningen följer kontinuerligt
utvecklingen i dessa bolag och jämför med affärsplanen vid förvärvet. En individuell nedskrivningsprövning per bolag avseende
goodwill sker vid utgången av varje räkenskapsår, såvida det inte
under året förekommit speciella omständigheter som ger anledning
att genomföra prövning även under räkenskapsåret. Värderingen
baseras på det senast redovisade utfallet för verksamheten samt
affärsplan med prognos för de påföljande fem räkenskapsåren.
Efter prognosperiodens utgång har en tillväxt baserat på bedömd
uthållig BNP-tillväxt om 2 procent (1 procent) antagits för samtliga
bolag. De framtida kassaflöden som respektive bolag förväntas
generera nuvärdesberäknas för att på detta sätt fastställa ett
nyttjandevärde på tillgången. De viktigaste antagandena vid beräkningen är den prognostiserade resultatutvecklingen i affärsplanen
och därmed antagen omsättningstillväxt och resultatutveckling.
Prognoserna om tillväxt och rörelsemarginal bygger på historiska
erfarenheter.
Beräknade kassaflöden diskonteras med en diskonteringsränta om
10,6 (11,5) procent före skatt för samtliga kassagenererande enheter
då de är likartade till sin karaktär. Nedskrivningsprövningarna har i
samtliga fall utom två uppvisat god marginal mellan det beräknade
återvinningsvärdet och det redovisade värdet. Nedskrivning har
gjorts med totalt 44,7 Mkr. Inga rimligt möjliga förändringar i
antaganden skulle ge upphov till ett nedskrivningsbehov i något av
övriga bolag.

NOT 12 ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGS
TILLGÅNGAR
Anskaffningsvärde
Not
Per 1 januari 2017
Investeringar
Via rörelseförvärv
3
Omklassificering
Per 1 januari 2018
Investeringar
Via rörelseförvärv
3
Försäljningar / Utrangeringar
Omräkningsdifferens
Per 31 december 2018

Koncernen
0,6
8,8
5,1
–
14,5
10,6
9,2
–1,9
0,2
32,6

Moderbolaget
0,3
–
–
0,1
0,5
0,1
–
–
–
0,6

Ackumulerade avskrivningar Not
Per 1 januari 2017
Årets avskrivningar
Omklassificering
Per 1 januari 2018
Årets avskrivningar
Via rörelseförvärv
3
Omräkningsdifferens
Per 31 december 2018
Bokfört värde

Koncernen
–0,1
–0,9
–0,1
–1,2
–1,9
–4,2
–0,1
–7,4

Moderbolaget
–
–0,2
–0,1
–0,3
–0,2
–
–
–0,4

13,3
25,2

0,2
0,1

2017-12-31
2018-12-31

Immateriella kostnader i rörelsedrivande bolag består av utvecklingskostnader.

Sdiptech AB (publ) | Årsredovisning 2018

49

NOT 13 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Moderbolaget

Byggnader
och mark
6,8
1,6
8,9
–1,4
0,2
16,2
3,5
8,0
–
–
0,3
28,0

Tillgångar med
finansiell leasing
26,9
13,9
1,4
–6,3
–
35,9
15,6
–
–12,5
–0,4
–
38,5

Inventarier, verktyg
och installationer
27,4
14,0
6,9
–1,7
0,2
46,7
13,8
19,9
–8,5
–0,1
0,4
72,3

Totalt
61,1
29,4
17,3
–9,4
0,4
98,7
32,9
28,0
–20,9
–0,5
0,7
138,8

Ackumulerade avskrivningar
Per 1 januari 2017
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering

–0,3
–0,3
–
–

–4,9
–7,6
6,0
–0,1

–6,3
–6,7
2,1
0,3

–11,5
–14,7
8,0
0,3

Omräkningsdifferens
Per 1 januari 2018
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering
Omräkningsdifferens
Per 31 december 2018

–
–0,6
–1,0
–
0,2
–
–1,5

–
–6,7
–8,0
7,2
–0,1
–
–7,5

–0,1
–10,6
–14,3
2,5
0,5
0,4
–21,6

–0,1
–17,9
–23,3
9,7
0,5
0,4
–30,6

Bokfört värde
2017-12-31
2018-12-31

15,6
26,5

29,2
31,0

36,1
50,7

80,8
108,2

Anskaffningsvärde (Mkr)
Per 1 januari 2017
Investeringar
Via rörelseförvärv
Försäljningar/utrangeringar
Omräkningsdifferens
Per 1 januari 2018
Investeringar
Via rörelseförvärv
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering
Omräkningsdifferens
Per 31 december 2018

Not

3

3

Inventarier, verktyg
och installationer
0,5
–

0,5
–

0,5

–0,5
–

–0,5
–

–0,5

0,0
0,0

NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget (Mkr)
Vid årets början
Investeringar
Summa anskaffningsvärden
Nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
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Not

2018

2017

3

349,0
206,8
555,8

264,6
84,5
349,0

–13,8
–30,0
–43,8
512,0

–9,1
–4,7
–13,8
335,2

Specifikation av moderbolagets innehav av andelar i koncernföretag
Namn
Sdip Telfero
Juno Ekonomi
Sdip Cocello
Sdip Metro
Sdip Skatolo
Sdip Veldo
Sdip Nitroso
Serendipity ES
S. Professionals
Serendipity ATS
Serendip Crescent
Sdip Stucco
Sdip Modelo
Sdip Glacio
Sdip Dinamito
Sdip Sinuso
Sdip Purigado
Sdip Fortafibro
Sdip Holding 1
Sdip Monitorado
Sdiptech Holding Gmbh
Sdip Aliro Ltd
Sdip Movebla Ltd
Sdip A
Sdip Atlanta AS
Sdip Multev
Sdip Aguapura
Summa koncernföretag

Organisationsnummer
Säte
556977-3343 Stockholm
556834-0235 Stockholm
556991-3790 Stockholm
559016-4272 Stockholm
559015-2384 Stockholm
559015-9843 Stockholm
559015-9819 Stockholm
556950-8624 Stockholm
556931-4122 Stockholm
556937-7806 Stockholm
06502018711
Zagreb
559022-1452 Stockholm
559066-5641 Stockholm
559074-5963 Stockholm
559076-0996 Stockholm
559084-7868 Stockholm
559086-4343 Stockholm
559134-9435 Stockholm
559136-4194 Stockholm
559109-5293 Stockholm
468733p
Wien
11102789 Birmingham
11103233 Birmingham
559142-5110 Stockholm
820839412
Stavanger
559182-0542 Stockholm
559182-0542 Stockholm

Kapitalandel*
2018-12-31 2017-12-31
51%
51%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
0%
60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
–
100%
–
100%
–
100%
–
100%
–
100%
–

Antal andelar*
2018-12-31 2017-12-31
500
500
50 000
50 000
111 800
111 800
55 900
55 900
500
500
500
500
559
559
475 001
475 001
–
1 200
50 000
50 000
1
1
585
585
55 554
55 554
71 367
71 367
55 555
55 555
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
–
–
900 100
–
1
–
500
–
36 297
–
50 000
–
50 000
–

Redovisat värde
2018-12-31 2017-12-31
15,7
15,7
0,1
–
46,3
21,3
21,6
21,6
8,4
8,4
39,2
31,0
25,1
25,1
9,9
9,9
–
–
8,1
8,1
–
–
49,5
49,5
25,4
25,4
2,5
2,5
27,5
23,1
42,4
27,4
9,6
5,2
14,3
0,1
49,0
33,9
7,1
7,1
20,0
20,0
17,1
–
25,0
–
0,1
–
12,0
–
11,1
–
25,0
–
512,0
335,2

*Innefattar även aktier som inte innehas av Sdiptech men som omfattas av optioner som ger minoritetsägaren rätt att sälja och Sdiptech möjlighet att
köpa i ett senare skede varvid innehav utan bestämmande inflytande ej redovisas enligt IFRS.

NOT 15 FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING
Risker och osäkerhetsfaktorer
Marknadsrelaterade risker
Flera av de branscher inom vilken koncernen verkar är såväl
teknik som kunskapsintensiva och karakteriseras delvis av snabba
förändringar inom teknik, ekonomiska förutsättningar, kunders
och andras preferenser samt ständiga förbättringar av know-how.
Vidare påverkas Sdiptech liksom alla bolag av makroekonomiska
faktorer såsom inflation, konsumtion, företagsinvesteringar och
offentliga investeringar.
Strategiska och operationella risker
Koncernen har historiskt haft en god tillväxt och planerar att
expandera ytterligare de kommande åren. Att genomföra företagsförvärv är ofta en omfattande och komplicerad process som
är förenade med väsentliga kostnader för till exempel finansiering
samt finansiell och legal rådgivning. Vidare kan tillväxt medföra
att verksamhetens komplexitet ökar vilket kan medföra organisatoriska problem såsom att svårighet att rekrytera personal med
erforderlig kompetens och branscherfarenhet.
Sdiptechs framtida framgångar beror bland annat på förmågan
att behålla vissa befintliga medarbetare samt att kunna rekrytera,

behålla och utveckla andra kvalificerade ledande befattnings
havare och nyckelpersoner.
Regulatoriska risker
De regler som rör koncernens olika verksamheter är komplexa
och kan förändras över tiden. Förändringar i lagstiftning eller
regler som berör koncernens verksamhet kan öka koncernens
kostnader eller minska marknadens efterfrågan på koncernens
varor och tjänster.
Finansiella risker
Sdiptechkoncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella
risker av olika karaktär:
• Likviditetsrisk och finansieringsrisk
• Ränterisk
• Valutarisk
• Kund- och motpartsrisk
Finanspolicy
Sdiptechs styrelse beslutar årligen om bolagets finanspolicy.
Policyn fastställer bolagets finansiella strategi och interna
ansvarsfördelning. Policyn reglerar också bland annat hur finansiering, likviditetsförvaltning och valutarisk hanteras inom koncernen
samt vilka begränsningar som ska beaktas avseende motparter.
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Översikt av koncernens finansiella tillgångar och skulder
Redovisningsprinciper
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen för koncernen omfattar på tillgångssidan aktier och andelar värderade
till verkligt värde, andra finansiella placeringar, lånefordringar,
kundfordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel. På
skuldsidan återfinns låneskulder, övriga kortfristiga skulder och
leverantörsskulder.
Sdiptech har använt allmänt vedertagna metoder för att beräkna
det verkliga värdet på koncernens finansiella instrument per den
31 december 2018 och 2017. Verkligt värde på räntebärande
skulder till kreditinstitut antas motsvara det bokförda värdet då de
i huvudsak har en kort bindningstid. Reversskulder och villkorade
köpeskillingar avser olika typer av förpliktelser mot säljande part
och är knutna till villkor baserat på förvärvade bolagens resultat
under en bestämd tidsperiod efter förvärvet. Skulderna redovisas
till nuvärdet av de förväntade utflödena. För mer information
hänvisas till not 3.
För samtliga övriga finansiella tillgångar och skulder till exempel
likvida medel, kundfordringar och leverantörsskulder har det bokförda värdet antagits utgöra en god approximation av det verkliga
värdet/anskaffningsvärdet.
Finansiella Instrument (Mkr)
TILLGÅNGAR
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
SKULDER
Långfristiga räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Övriga kortfristiga skulder
Varav tilläggsköpeskillingar

Redovisat värde
2018-12-31
2017-12-31
1,6
308,8
64,2
324,8

1,4
216,9
17,0
330

663,3
108,7
355
71,3
500,2

448,2
73,8
135,7
49,7
320,5

Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt
värde
Koncernen tillgångar och skulder som värderas till verkligt
värde. Tabellen nedan visar tillgångar och skulder avseende
kvarvarande verksamhet värderade till verkligt värde, utifrån hur
klassificering i verkligt värdehierarkin gjorts. Det har inte varit
någon förändring i nivåerna mellan 2018 och 2017.
De olika nivåerna definieras enligt följande:
Nivå 1: Noterade ojusterade priser på aktiva marknader för identiska
tillgångar eller skulder.
Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulder än
noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt, det
vill säga som prisnoteringar, eller indirekt, det vill säga
härledda från prisnoteringar.
Nivå 3: Data för tillgången eller skulden som inte baseras på
observerbara marknadsdata. För mer information om
värderingsprinciper för nivåuppdelning hänvisas till not 1.
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Finansiella instrument värderade till verkligt värde
Koncernen
2018-12-31
Skulder
Villkorade köpeskillingar
Koncernen
2017-12-31
Skulder
Villkorade köpeskillingar

Nivå1

Nivå2

Nivå 3

Summa

–

–

500,2

500,2

Nivå1

Nivå2

Nivå 3

Summa

–

–

320,5

320,5

Villkorade köpeskillingar (Mkr)
Ingående bokfört värde
Under året upptagna skulder
Utbetalda köpeskillingar
Omvärdering via rörelseresultat
Räntekostnader (diskonteringseffekt)
Valutakursdifferenser
Utgående bokfört värde

2018
320,5
213,1
–5,8
–33,9
6,3
0,0
500,2

2017
221,3
161,8
–8,7
–78,0
24,1
–
320,5

Villkorade köpeskillingar avser olika typer av förpliktelser mot
säljande part som är knutna till villkor baserat på förvärvade
bolagens resultat under en bestämd tidsperiod efter förvärvet.
Skulderna redovisas till nuvärdet av de förväntade utflödena.
Kreditrisk avseende fordringar
Kreditrisker i kundfordringar. Kreditriskexponeringen mot kunder
bedöms löpande inom koncernen, kreditrisken är varierande då
kundbasen inom koncernen sträcker sig från privat karaktär till
statlig verksamhet. Koncernens exponering mot enskilda kunder
är liten och riskspridningen bedöms vara god. Totala kundfordringar uppgår vid balansdagen till 308,8 Mkr (216,9). Reservering
för osäkra kundfordringar uppgår till 3,7 Mkr (1,4).
Fordringar äldre än 60 dagar uppgår till 23,3 Mkr (13,1). För övriga
fordringar bedöms kreditrisk vara av oväsentligt värde. Avsättning
och ianspråktagande av avsättning för osäkra kundfordringar har
tagits över resultaträkningen. Åldersanalys av kundfordringar samt
avsatta reserver för förväntade kreditförluster framgår av not 16.
Kundfordringar och övriga fordringar bedöms vid varje balansdag
efter uppskattad kreditrisk och vid behov sker avsättning avseende efter bedömd kreditrisk enligt IFRS 9. Bedömningsgrund är
åldersfördelning av fordringar och riskfaktor per enhet baserat
på historiskdata. För kundfordringar och kontraktstillgångar
med och utan betydande finansieringskomponent görs alltid
förlustriskreservering för tillgångens hela livstid.
Kreditrisk i finansförvaltningen uppstår främst vid placering av
likvida medel.
Redovisningsprinciper beskrivs i Not 1, Finansiella instrument.
Likviditetsrisk och finansieringsrisk
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem att full
göra sina skyldigheter som är förknippade med finansiella skulder
medan finansieringsrisk är risken att finansiering av koncernens kapitalbehov försvåras eller fördyras. Sdiptech har en
central koordinerande roll avseende koncernens finansiering.
Bankupplåning upptas i samband med förvärv av respektive
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förvärvande enhet. Banklån och villkor för dessa, så kallade
covenanter, är anpassade och knutna till respektive underkoncerns förutsättningar och behov. Koncernen får genom detta
också en naturlig spridning av motparter och förfallotider.
Från och med slutet av mars 2019 har dock Sdiptech lagt om sin
finansiering från spridda, separata, förvärvskrediter till en central kreditfacilitet. Bankfinansieringen består av en s.k. revolverande kreditfacilitet (RCF) hos Nordea om 800 Mkr och ett avtal
om en s.k. cash pool för effektiv cash management inom koncernen och dess bolag. Dessa centrala avtal ersätter hittillsvarande
utspridda kreditavtal om totalt ca 480 Mkr (per 181231).
Koncernens räntebärande skulder och förfallotid framgår av not 20.
Koncernen strävar efter en rimlig balans mellan eget kapital, lånefinansiering och likviditet så att koncernen säkrar finansieringen
till en rimlig kapitalkostnad. Koncernens mål är att räntebärande
skulder inte skall överstiga 50 procent av koncernens totala
tillgångar. Vid årsskiftet uppgick räntebärande skulder till 41,5
(31,9) procent. I räntebärande skulder ingår även lån som löper
utan ränta men av sin karaktär är en finansiell skuld.
Ränterisk
Med ränterisk menas risken för att ofördelaktiga förändringar i
räntenivåer får en alltför stor inverkan på koncernens finansnetto
och resultat.
• Företaget kan ha placerat i räntebärande tillgångar vars värde
förändras när räntan ändras.
• Kostnaden för företagets upplåning förändras när ränteläget
ändras.
Utvärdering av alternativ att binda räntan för hela eller delar av
lån görs regelbundet. Vid årsskiftet, liksom föregående år löpte
dock samtliga av koncernens banklån med rörlig ränta.
Sdiptech har ingen långfristig överskottslikviditet och placerar
normalt inte medel i annat än kortfristig bankinlåning. Det finns
således ingen nämnvärd ränterisk i koncernens kortfristiga
placeringar. Förändringar i ränteläget påverkar därmed främst
företagets upplåningskostnad.
Med utgångspunkt från skulder till kreditinstitut vid årsskiftet
skulle 1 procents höjning av räntenivån på helårsbasis ge cirka
4,8 (2,3) Mkr i högre räntekostnader. Resultat efter skatt skulle
påverkas med –3,7 (–1,8) Mkr.
Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att ofördelaktiga valutakursförändringar ska påverka koncernens resultat och eget kapital mätt i SEK.
Främst är koncernens valutarisker kopplade till de utländska
dotterbolagen, vilka dels har intäkter och kostnader i andra valutor
än det individuella bolagets funktionella valuta (så kallad transaktionsexponering) och dels genom den omräkningsexponering som
uppkommer då utländska dotterföretags tillgångar och skulder
omräknas till moderbolagets funktionella valuta. Då majoriteten av
koncernens bolag är baserade och verksamma i Sverige finns det
en begränsad direkt valutarisk.

Ingen regelbunden valutasäkring görs av investeringar i utländsk
valuta då investeringshorisonten är långsiktig och valutafluktationer
antas ta varandra över tiden. Denna valutasäkringspolicy är föremål
för kontinuerlig utvärdering och avsteg från policyn kan göras om
det bedöms fördelaktigt ur ett marknadsekonomiskt perspektiv.
Den totala valutaexponeringen för koncernen framgår av nedanstående tabell. En förstärkning av kronan med 10 procent mot EUR
skulle påverka eget kapital med -0,3 Mkr. En förstärkning av kronan
med 10 procent mot GBP skulle påverka eget kapital med -1,0 Mkr.
Transaktionsexponering
Bruttotillgångar
Bruttoskulder
Bruttoexponering i
utländsk valuta (Mkr) 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
GBP
194
0
184
0
EUR
105
87
101
70
Valutor, övriga Europa
175
62
154
49
Totalt
473
149
414
119

I en internationellt verksam koncern som Sdiptech är det viktigt
att erbjuda kunder och leverantörer betalningsmöjligheter i
deras egen valuta. Detta innebär att koncernen kontinuerligt tar
valutarisker både bland kundfordringar och leverantörsskulder i
utländsk valuta. Men eftersom den största delen av försäljningen
an produkter och tjänster relaterade till infrastruktur sker lokalt
inom respektive land som Sdiptechs verksamheter finns i, har
dock Sdiptech begränsad riskexponering.
Omräkningsexponering i rapport över finansiell ställning
Ett enskilt dotterföretag skall normalt inte ha någon omräkningsrisk i sin egen balansräkning. Detta betyder att ett dotterföretags
fordringar och skulder i utländsk valuta skall vara balanserade. Ett
dotterföretag gör dessutom som regel sin upplåning i egen valuta.
I praktiken blir detta endast aktuellt då lån upptas i samband med
förvärvet och vid lån mellan dotter- och moderbolag. Eget kapital i
utländska koncernbolag valutasäkras normalt inte, då dessa betraktas såsom investeringar av långsiktig karaktär. Undantag kan dock
förekomma. Omräkningsexponeringen i koncernens egna kapital
kan, för vissa perioder med kraftiga valutakursfluktuationer, vara
markant. De största exponeringarna finns i GDP, EUR och HRK.
Nedanstående tabell visar, för de mest väsentliga valutorna
fördelningen av valutaexponering i eget kapital.
Valutaexponering i eget kapital
MGBP
MEUR
MNOK
MHRK

2018-12-31
16
9
25
20

2017-12-31
0
9
0
20

En förstärkning av kronan med 10 procent av samtliga valutor skulle
vid omräkning av valutaexponering av nettoinvestering i utländska
dotterbolag påverka det egna kapitalet med cirka 24 Mkr.
Påverkan av årets omräkningsdifferenser på eget kapital framgår
i sammanställningen över förändringar i eget kapital.
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NOT 16 KUNDFORDRINGAR

Koncernen
2018
212,5
88,3
11,7
312,5
–3,7
308,8

(Mkr)
Ej förfallna kundfordringar
Förfallna kundfordringar mindre än 3 månader
Förfallna kundfordringar mer än 3 månader
Totalt
Reserver för osäkra kundfordringar
Totalt

2017
155,6
53,2
9,6
218,4
–1,4
216,9

Moderbolaget
2018
2017
–
0,1
–
–
0,3
–
0,3
0,1
–
–
0,3
0,1

Kostnad för kundförluster och osäkra fordringar uppgår till netto 2,1 Mkr (0,3).

NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
(Mkr)
Förutbetald hyra/leasing
Förutbetald försäkring
Upplupna intäkter
Övriga poster
Totalt

Koncernen
2018
6,3
2,0
30,4
16,6
55,3

2017
4,2
1,7
24,0
10,5
40,4

Moderbolaget
2018
0,4
–
–
8,2
8,6

2017
0,7
–
–
13,4
14,1

Koncernen
2018
324,8
324,8

2017
330,0
330,0

Moderbolaget
2018
124,8
124,8

2017
181,6
181,6

NOT 18 LIKVIDA MEDEL
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande:
(Mkr)
Kassa och bank
Totalt

NOT 19 AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL
Koncernen
Specifikation över förändringar i Eget kapital återfinns i rapporten
”Förändringar i eget kapital”, vilken följer närmast efter rapport
över finansiell ställning. Aktierna har ett kvotvärde på 0,025
kronor per aktie. Varje stamaktie serie B motsvaras av en röst,
varje stamaktie serie A motsvaras av 10 röster.
Antalet stamaktier
Ingående balans per 1 januari
Nyemission
Utgående balans per 31 december

Koncernen
2018
2017
30 277 645
21 349 074
–
8 928 571
30 277 645
30 277 645

Moderbolaget
2018
2017
30 277 645
21 349 074
–
8 928 571
30 277 645
30 277 645

Antalet preferensaktier
Ingående balans per 1 januari
Utgående balans per 31 december

Koncernen
2018
2017
1 750 000
1 750 000
1 750 000
1 750 000

Moderbolaget
2018
2017
1 750 000
1 750 000
1 750 000
1 750 000

Aktier
Sdiptechs aktier har emitterats enligt svensk lag och är registrerade på innehavare hos Euroclear Sweden AB ”Euroclear” i
elektronisk form. Euroclear för även Bolagets aktiebok. Bolagets
aktier är denominerade i kronor och fullt betalda.
Enligt bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst
500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor uppdelat på lägst
20 000 000 och högst 80 000 000 aktier. Bolaget kan enligt bolagsordningen ge ut aktier av tre aktieslag, stamaktier, stam-aktier av
serie B och Preferensaktier. Av dessa finns per den 31 december
2018 totalt 2 000 000 stamaktier av serie A (ISIN: SE0003756741)
samt 28 277 645 stamaktier av serie B (ISIN: SE0003756758) och
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1 750 000 preferensaktier. Aktiekapitalet i Sdiptech uppgick per den
31 december 2018 till 800 691 kronor fördelat på 32 027 645 aktier,
envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor.
Kapitalhantering
Den verksamhet som Sdiptech bedriver kan förenklat beskrivas som
ett teknologi- och entreprenörshus med specialistkompetens inom
innovations- och bolagsutveckling. Verksamheten har under det
senaste decenniet växt kontinuerligt och uppvisat en god lönsamhet. Verksamheten är organiserad i affärsområdena Anpassade
tekniska installationer och Nischade produkter & tjänster. Sdiptechs
speciella entreprenörskultur, dess kompetens inom bolagsutveckling samt dess ambition till långsiktigt ägande har under senare år
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möjliggjort för Bolaget att, i tillägg till organisk tillväxt, även kunna
växa genom fördelaktiga förvärv av ett flertal entreprenörsledda och
branschledande bolag inom dessa affärsområden.
För att stärka Bolagets finansiella beredskap att genomföra förvärv
av ovan beskrivna karaktär beslutade Bolagets styrelse den 11
februari 2015 att erbjuda institutionella investerare och allmänheten
i Sverige att teckna Preferensaktier om motsvarande 100 Mkr med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Erbjudandet utökades
den 19 februari till att omfatta 1 750 000 preferensaktier motsvarande 175 Mkr. Erbjudandet riktades till allmänheten och institutionella investerare och Erbjudandet löpte ut den 20 februari 2015.
Inom ramen för Erbjudandet tilldelades cirka 1 800 privatpersoner
och institutionella investerare preferensaktier i Sdiptech. Totalt
tillfördes Sdiptech 175 Mkr före emissionskostnader.
I februari 2016 genomfördes en ytterligare kapitalanskaffning
i form av riktad nyemission till nyckelpersoner i Sdiptech och
aktieägare i närstående bolaget Serendipity Ixora AB. Totalt
emitterades 1 076 924 stamaktier av Serie B till en kurs om 65 kr
per aktier varigenom Bolaget tillfördes 70 000 060 kr och aktiekapitalet ökat med 26 923,1 kr.
Sdiptechs stamaktie av serie B noterades på First North Premier
per den 12 maj 2017 och samtidigt genomfördes en nyemission
om 500 Mkr (före kostnader) i syfte att finansiera framtida förvärv.
Villkor preferensaktie
I mars 2015 emitterades 1 750 000 preferensaktier med emissionskurs 100 kronor per aktie. Utdelning uppgår till 8 kr per år,
fördelat på kvartalsvisa betalningar. Inlösenpris är 120 kronor
under 0-24 månader efter utställandet, 110 kronor under månad
25-48, och 105 kronor därefter. Utdelning till preferensaktier
kräver stämmobeslut. Innehavarna av preferensaktierna har ingen
rätt att påkalla inlösen eller kräva utdelning.
Utdelning
Efter balansdagen har styrelsen lämnat nedanstående förslag till
vinstdisposition.
Till årsstämman förfogande står:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

Styrelsen föreslår följande vinstdisposition:
Utdelning till preferensaktier*
Balanseras i ny räkning**
Totalt

kr
715 397 976
85 296 926
106 469 643
907 164 545

kr
14 000 000
893 164 545
907 164 545

*Utdelningen på preferensaktier regleras i bolagsordningen. Utdelningen
uppgår till 14,0 Mkr årligen, fördelat på 3,5 Mkr per kvartal, med utbetalning i
mars, juni, september och december.
**Varav 715 397 976 kr överförs till Överkursfond.

NOT 20 RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Långfristiga skulder (Mkr)
Skulder till kreditinstitut
Aktiverade upplåningskostnader*
Finansiell leasing
Villkorade köpeskillingar **
Övriga skulder ***
Totalt

2018
206,0
–3,8
20,7
439,3
1,1
663,3

2017
169,7
–2,5
20,3
259,6
1,1
448,2

Kortfristiga skulder (Mkr)
Skulder till kreditinstitut
Finansiell leasing
Villkorade köpeskillingar
Övriga skulder***
Totalt

2018
279,7
12,9
60,9
1,5
355,0

2017
62,6
10,6
60,9
1,5
135,7

*Periodiseras över respektive underliggande låneskulds löptid
**Nuvärde av förväntad utbetalning.
***Innefattar lån som löper utan ränta men som klassificeras som ränte
bärande då de av sin karaktär är del av koncernens lånefinansiering, se
även not 25.

Återbetalningstider
Per 31 december 2018
(Mkr)
Skulder till kreditinstitut*
Finansiell leasing
Villkorade köpeskillingar
Övriga skulder
Totalt

Mindre Mellan 1 Mellan 2 Mer än
än 1 år och 2 år och 3 år
4 år
279,7
12,9
60,9
1,5
355,0

88,8
18,6
145,2
1,1
253,7

112,7
2,1
190,4
–
305,2

4,5
–
103,7
–
108,2

*Koncernens skulder till kreditinstitut består av flertalet avtal med olika
löptid. En genomsnittlig ränta avseende skuld till kreditinstitut bedöms vara
3 procent.

NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
(Mkr)

Koncernen
2018
2017

Upplupna löner och
semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Upplupna pensionskostnader
Övriga upplupna kostnader
Totalt

25,9
8,8
17,3
3,4
40,1
95,5

25,9
7,3
20,4
3,0
25,7
82,3

Moderbolaget
2018
2017
1,2
0,3
–
–
0,7
2,2

0,7
0,1
–
–
0,5
1,3

NOT 22 RESERVER
Posten reserver i eget kapital i koncernen avser till sin helhet
omräkningsdifferenser.

NOT 23 AVVECKLADE VERKSAMHETER
Sdiptechs styrelse fattade den 14 februari 2018 beslut om att
avskilja Supportverksamheten villkorat av slutgiltigt godkännande
vid Årsstämman.
När en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet
inom ett geografiskt område avyttras klassificeras den som en
avvecklad verksamhet. Avyttringstillfället, eller den tidpunkt
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när verksamheten uppfyller kriterierna för att klassificeras som
innehav för försäljning, styr när verksamheten ska klassificeras
som avvecklad verksamhet.

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

Periodens resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas
på egen rad i resultaträkningen. Resultaträkningen korrigeras för
jämförelseperioden som om den avvecklade verksamheten redan
hade avvecklats vid ingången av jämförelseperioden.
Nedanstående tabell illustrerar utfallet för räkenskapsåret samt
förgående år såsom om Supportverksamheten hade klassificerats
som verksamhet under avveckling.
Resultat från rörelsen i den avvecklade
verksamheten (Mkr)
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Finansnettot
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt

2018
85,7
–8,0
–
–0,1
77,6
–0,6

2017
33,8
–33,1
–
–
0,7
–2,4

77,0

–1,7

Återgången av förvärvet genomförs genom att Sdiptech erhåller
återbetalning av den kontanta köpeskillingen som betalades vid
förvärvet av AVA Monitoring i juli 2017, cirka 21,5 Mkr. Sdiptechs
utestående skulder till säljarna av AVA Monitoring om totalt 72 Mkr
skrivs av, inklusive den reserverade skulden för framtida utbetalning
av villkorad köpeskilling. Även den uppbokade goodwilltillgången i
samband med förvärvet om 71 Mkr skrivs av. Slutligen erhålls en
kontant ersättning om cirka 2 Mkr.

NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER
2018
949,1
33,6
24,4
1 007,1

2017
694,7
30,9
13,0
738,6

NOT 25 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Sdiptech behåller via avtal sitt ekonomiska intresse i avyttrade verksamheten InsiderLog även efter avyttringen avseende såväl erhålllen
köpeskilling som framtida köpeskilling för återstående innehav.
Närstående transaktioner förekommer främst med majoritetsägaren Serendipity Group och Serendipity Ixora, vilka har
samma huvudägare, avseende hyra av lokaler.
Serendipity Group AB ägde per 31 december 2018 45,53 procent
(44,59) av kapitalet och 65,13 procent (64,53) av rösterna i
Sdiptech.
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2018
258,1
209,8
–
6,0
2,7
476,5

2017
60,4
189,4
4,2
1,8
2,3
258,1

2018
1,3
–
–
1,3

2017
1,1
0,3
–0,1
1,3

Andra långfristiga fordringar

Avvecklade verksamheter efter räkenskapsårets utgång
Under februari 2019 avyttrades dotterbolaget AVA Monitoring.
Bolaget förvärvades den 5 juli 2017.

Koncernen (Mkr)
Aktier i dotterbolag
Finansiell leasing
Företagsinteckningar
Totalt

Moderbolaget (Mkr)
Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande koncerninterna lånefordringar
Omklassificering från kortfristig till långfristig
Upplupen och kapitaliserad ränta
Valutomvärdering fordringar i utländsk valuta
Utgående anskaffningsvärde

Moderbolaget (Mkr)
Ingående anskaffningsvärde
Övrigt
Omklassificering till kortfristigt
Utgående anskaffningsvärde

NOT 27 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER BALANS
DAGEN
Den 24 januari 2019 förvärvade Sdiptech AB samtliga aktier i
RedSpeed International Ltd. Bolaget är en ledande leverantör av
lösningar för trafiksäkerhet, tillverkning och underhåll av digitala
kameror för hastighets- och trafikövervakning. Primärt fokus är
på den brittiska marknaden, där de har en stark marknadsandel,
samt inom EU. Bolaget omsätter cirka 5,6 miljoner pund och har ett
rörelseresultat om cirka 1,6 miljoner pund.
Den 18 februari 2019 förvärvade Sdiptech AB samtliga aktier i Water
Treatment Products Limited och deras holdingbolag Water Treatment
Products Holdings Limited. Water Treatment Products är ett ledande
företag inom tillredning och tillverkning av kemiska produkter för
vattenrening i Storbritannien. Bolaget omsätter cirka 9,4 miljoner
pund och har ett rörelseresultat om cirka 2,5 miljoner pund.
Den 18 februari 2019 sålde Sdiptech AB aktierna i AVA Monitoring
AB tillbaka till de ursprungliga ägarna. Återgången av förvärvet
genomfördes genom att Sdiptech erhöll återbetalning av den kontanta köpeskillingen som betalades vid förvärvet av AVA Monitoring
i juli 2017, cirka 21,5 Mkr. Sdiptechs utestående skulder till säljarna
av AVA Monitoring om totalt 72 Mkr skrevs av, inklusive den reserverade skulden för framtida utbetalning av villkorad köpeskilling.
Även den uppbokade goodwilltillgången i samband med förvärvet om
71 Mkr skrevs av. Slutligen erhölls en kontant ersättning om cirka
2 Mkr. Efter avdrag för det upparbetade egna kapitalet som Sdiptech
tillgodogjort sig sedan förvärvet och övriga kostnader i samband
med återgången, blev nettoeffekten för Sdiptech cirka 3 Mkr i
positivt resultat.
I slutet av mars 2019 tecknade Sdiptech avtal med Nordea om
bankfinansiering på sammanlagt 800 Mkr. Bankfinansieringen består
av en s.k. revolverande kreditfacilitet (RCF) om 800 Mkr och ett avtal
om en s.k. cash pool för effektiv cash management inom koncernen
och dess bolag. Dessa centrala avtal ersätter nuvarande utspridda
kreditavtal om totalt ca 480 Mkr (per 31 december 2018). Den nya
bankfinansieringen löper på tre år, med möjlighet till sammanlagt
två års förlängning och stärker Sdiptechs handlingsutrymme vad
gäller fortsatta förvärv och tillväxt.
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UNDERSKRIFTER
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat. Ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive
koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den
18 april 2019. Koncernens rapporter över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat –
och balansräkning bli föremål för fastställelse på årsstämman den 13 maj 2019.

STOCKHOLM DEN 18 APRIL 2019

Jakob Holm
Verkställande direktör

Jan Samuelson
Styrelseordförande

Johnny Alvarsson
Styrelseledamot

Katarina Lundblad Pinnekamp
Styrelseledamot

Ashkan Pouya
Styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh
Styrelseledamot

Markus Sjöholm
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 18 april 2019
KPMG AB
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sdiptech AB (publ) för år 2018 med undantag för hållbarhetsrapporten på sidorna 24-26. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 28-56 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den
31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt International Financial
Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och
årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sidorna 24-26. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncern
redovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredo
visningen och koncernredovisningen, och återfinns på sidorna
62-68 under avsnittet ”Övrig information”. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning
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är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
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inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

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

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR

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

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Sdiptech AB (publ) för år 2018 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre
kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings
behov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på
sidorna 24-26 och för att den är upprättad i enlighet med års
redovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig
grund för vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 18 april 2019

KPMG AB

DUANE SWANSON

Auktoriserad revisor

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

Utfall 2018

Utfall 2017

Kommentar

Resultatmål
Att redovisa en EBITA* om 600-800 Mkr
före utgången av 2021

177,2 Mkr

122,5 Mkr

EBITA* är koncernens operativa resultat och motsvarar EBITA före förvärvskostnader och före resultat
från omvärdering av villkorade köpeskillingar.

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

5,4%

–5,8 %
(Hiss –68,8 % och övrig
verksamhet 8,5 %)

Förvärvad resultattillväxt
Att i genomsnitt på årsbasis förvärva bolag
med en sammanlagd EBITA om 90 Mkr

67,0 Mkr

83,0 Mkr

Ackumulerad genomsnittlig årstakt, förvärvad EBITA.

Kapitalstruktur
Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA
på rullande tolv månaders basis ska understiga 2,5

3,02

1,37

Finansiell nettoskuld, exklusive skuld för beräknade
villkorade tilläggsköpeskillingar, i förhållande till
EBITDA uppgick till 0,59 (-0,25).

Avkastning på sysselsatt kapital
Långsiktig avkastning på sysselsatt kapital
ska uppgå till 15 procent

10,9%

16,8 %

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
Återinvestera fritt kassaflöde i verksamheten 8,00 kr
och nya förvärv, förutom en årlig utdelning
till preferensaktieägare om 8,00 kr per aktie
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8,00 kr
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LEDNING

JAKOB HOLM
VD

BENGT LEJDSTRÖM
CFO

STEVEN GILSDORF
Förvärvschef

Jakob Holm har lång erfarenhet av bolags
utveckling inom en rad olika branscher.
Som senior rådgivare har han arbetat med
ägare och ledningsgrupper i stora inter
nationella bolag såväl som SMEs. Han
grundade managementkonsultföretaget
Axholmen 2006 och dessförinnan
arbetade han på General Electric och
Accenture. Jakob anslöt till Serendipity
Innovations i augusti 2014. Han har en
civilingenjörsexamen i systemteknik vid
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Bengt Lejdström har gedigen finansiell
kompetens från börsnoterade företag
och förvärvsintensiva internationella
koncerner och har bland annat varit
CFO för på Lagercrantz Group, Intrum
Justitia och Acando. Han har även varit
verksam som managementkonsult och
drivit egna verksamheter. Bengt har en
Civilekonomexamen från Handelshögskolan
i Stockholm.

Steven Gilsdorf har en gedigen och bred
erfarenhet av utveckling och förvärv av
små- och medelstora bolag i olika branscher,
såväl i Sverige som internationellt. Han har
tidigare arbetet i operativa och strategiska
roller på GE Capital, Booz & Co. och Bisnode,
där han närmast varit Head of Group M&A.
Steven har en MBA från London Business
School samt en B.Sc. i Business Economics
från Arizona State University i USA.

Innehav: 45 200 Klass B-aktier, 2 500
preferensaktier och 57 600 teckningsoptioner

Innehav: 2 485 Klass B-aktier och 68 400
teckningsoptioner

FREDRIK SEDERHOLM
Verksamhetschef

FREDRIK NAVJORD
Verksamhetschef

ANDERS MATTSON
Verksamhetschef

Fredrik Sederholm har en lång erfarenhet
av ledarskap och strategisk bolagsstyrning.
Han har innehaft VD-roller från ett flertal
bolag inom installationssektorn. Han
har innehaft exekutiva roller i bolag som
Assemblin, Caverion, Otis & ManKan hiss.
Fredrik har en civilekonomexamen från
Stockholm Universitet.

Fredrik Navjord har en bred erfarenhet av
affärsutveckling och har arbetat med både
tillväxtbolag och internationella koncerner.
Hans senaste uppdrag var som VD för Metric
där han samlade erfarenhet från arbete med
infrastruktur och datakommunikation. Han
har tidigare varit verksam som affärsutvecklare
i Addtech och investeringsansvarig på Volvo
Ventures. Fredrik har en civilingenjörsexamen
från Chalmers tekniska högskola.

Anders Mattson har en gedigen och bred
erfarenhet av att leda och utveckla verksam
heter i Sverige såväl som internationellt.
Anders kommer närmast från Munters där
han innehaft ett flertal positioner som bland
annat global sälj- och marknadschef för ett
av gruppens affärsområden och som VD för
ett internationellt dotterbolag. Han startade
även sin karriär som Managementkonsult
under fem år. Anders har en civilingenjörs
examen från Chalmers tekniska högskola.

Innehav: 258 749 Klass B-aktier (genom
Currussel AB), 1 040 preferensaktier och
189 000 teckningsoptioner

Innehav: 82 222 Klass B-aktier och 68 400
teckningsoptioner

Innehav: 18 345 Klass B-aktier och 52 500
teckningsoptioner
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Innehav: 68 400 teckningsoptioner
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STYRELSE

JAN SAMUELSON
Ordförande

ASHKAN POUYA
Ledamot

SAEID ESMAEILZADEH
Ledamot

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

Ashkan Pouya är en erfaren serieentreprenör
som har medverkat till uppstarten av flera
forskningsbaserade företag, både i ledande
positioner och som non-executive, och han
var tidigare innovationsdirektör vid Lunds
universitet. Ashkan har en bakgrund i företags-
ekonomi genom studier vid Uppsala universitet,
Queen’s University och WHU-Otto Besheim
School of Management i Tyskland. Ashkan
har därtill haft en framgångsrik karriär som
elitidrottare och blev världsmästare i Combat
Jujitsu 2000.

Saeid är en serieentreprenör som har
grundat och drivit en rad forskningsintensiva
företag inom olika branscher. 2002 blev han
Sveriges yngsta docent. Han har erhållit
många utmärkelser för sin forskning och
sina prestationer som entreprenör. Saeid är
en erfaren styrelseledamot och har sedan
2010 varit VD för Serendipity Innovations.
Saeid är doktor i materialkemi vid Stockholms
universitet.

Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess
ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

JOHNNY ALVARSSON
Ledamot

MARKUS SJÖHOLM
Ledamot

Johnny Alvarsson har tidigare varit VD för
Indutrade, Elektronikgruppen samt Zeteco
AB, och har dessförinnan haft flertalet
ledande positioner inom Ericsson. Han är för
närvarande styrelseledamot för Instalco och
VBG och är även styrelseordförande för FM
Mattsson Mora.
Oberoende i förhållande till Sdiptech och
dess ledande befattningshavare: Ja

Markus Sjöholm är civilekonom och jurist
med över 21 års erfarenhet från nordisk
private equity, inklusive som Managing Partner
mellan 2014-2017 på CapMan Buyout. Han
är för närvarande styrelseledamot i det finska
bolaget Lahti Precision Oy och tillhandahåller
via sitt bolag Actone AB tjänster för familjeoch private equityägda bolag, med fokus på
värdeskapande genom aktivt ägande.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Sdiptech och
dess ledande befattningshavare: Ja

Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess
ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav: 236 000 klass B-aktier och 90 000
köpoptioner

KATARINA LUNDBLAD
PINNEKAMP
Ledamot
Katarina Lundblad Pinnekamp har över
30 års erfarenhet inom teknologi, teknisk
F&U och immaterialrätt. Hon har över 20
års erfarenhet från ABB där hon bland
annat var ansvarig på koncernnivå för
patentfrågor. Hon är idag engagerad som
både konsult och investerare. Katarina är
för närvarande styrelseledamot i Exeger.
Oberoende i förhållande till Sdiptech och
dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav: 2 000 000 A-aktier och 12 581 711
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej B-aktier (genom Serendipity Group AB)
Innehav: 2 000 000 A-aktier och 12 581 711
B-aktier (genom Serendipity Group AB)

Innehav: 18 200 klass B-aktier och 18 000
köpoptioner

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav: 15 000 klass B-aktier

Innehav: 9 090 klass B-aktier
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Oberoende i förhållande till Sdiptech och dess
ledande befattningshavare: Ja
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Även om det inte är tvingande för Sdiptech, så har styrelsen
i Sdiptech beslutat att upprätta en bolagsstyrningsrapport i
enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap. 6–9 §§.
Sdiptech tillämpar även i allt väsentligt Svensk kod för bolagsstyrning i enlighet med den reviderade koden som trädde i
kraft den 1 december 2016, även om detta inte är ett krav.
Från och med 1 juli 2019 kommer dock detta även vara ett krav
för Sdiptech, såsom emittent på Nasdaq First North Premier
Sweden. Rapporten innehåller även en redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2019.

BOLAGSSTYRNINGSSTRUKTUR
Sdiptech är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm.
Bolaget bedriver genom sina dotterbolag försäljning av nischad
teknik, lösningar och tjänster till infrastruktursektorn och är sedan
mars 2015 (Preferensaktien) och sedan maj 2017 (stamaktien serie
B) börsnoterat på Nasdaq First North Premier Sweden. Styrning
och kontroll över bolaget regleras av en kombination av skrivna
regler och praxis. Till regelverket hör i första hand aktiebolagslagen
och årsredovisningslagen men också bland annat de regler som
gäller på den marknad där bolagets aktier är upptagna till handel.
Aktiebolagslagen innehåller grundläggande regler om bolagets
organisation. Av aktiebolagslagen framgår att det ska finnas tre
beslutsorgan: bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktör,
vilka står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Det skall även
finnas ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagsstämman.

AKTIEÄGARE
Den 31 december 2018 var antalet aktieägare 2 617 mot 2 487 vid
ingången av räkenskapsåret. Privatpersoner ägde 17 procent av
antalet aktier och 11 procent av rösterna i bolaget. Resterande
andel ägdes av juridiska personer, framför allt investmentbolag,
aktiefonder, försäkringsbolag och pensionsfonder. Utländska
aktieägare ägde 4 procent (6) av aktierna och 3 procent (4) av
rösterna. De tio största aktieägarna hade ett totalt aktieinnehav
om 74 procent (73) av aktierna och 84 procent (83) av rösterna.

BOLAGSSTÄMMA OCH BOLAGSORDNING
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Sdiptech.
Där utövar aktieägarna sitt inflytande genom diskussioner och
beslut. Stämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Varje
aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid
bolagsstämman enligt vad som sägs i bolagsordningen. Sdiptech
ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas i Stockholm
inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman utser
bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer arvoden till dessa.
Vidare fastställer årsstämman bokslutet och beslutar om disposition
av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och verkställande
direktör samt beslutar i övriga ärenden som enligt lag eller bolagsordningen ankommer på stämman. En bolagsordning har antagits av
bolagsstämman. Där framgår att bolagets aktier är fördelade på tre

aktieserier där aktier av serie A har 10 röster, aktier av serie B en
röst per aktie samt Preferensaktier en röst per aktie. Bolagets
aktiekapital skall utgöra lägst femhundratusen (500 000) kr och
högst två miljoner (2 000 000) kr. Antalet aktier skall vara lägst
20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken. Aktieslagen
serie A och B äger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och
resultat. Preferensaktierna har företrädesrätt till vinstutdelning,
se sida 12. Bolagsordningen medger konvertering av aktier av
serie A till serie B. I bolagsordningen framgår vidare att bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter
samt formerna för kallelse till bolagsstämma. Bolagsordningen
innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje
aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. För bolagsordningen i
sin helhet, som i sin nuvarande form antogs av årsstämman den
15 oktober 2015, se bolagets hemsida. Kallelse till årsstämma
samt kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor
och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra
bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två
veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i
Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse
skett skall samtidigt annonseras i Dagens Industri. Aktieägare,
som vill delta vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende
förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan
till bolaget för sig och högst två biträden senast kl 12.00 den
dag som anges i kallelsen till stämman. Årsstämman bestämmer
även formen för hur en valberedning ska utses.

ÅRSSTÄMMA 2018
Årsstämma 2018 hölls den 14 maj i Stockholm. Kallelse till stämman offentliggjordes i form av ett pressmeddelande den 13 april
2018 samt fanns tillgänglig på bolagets webbplats samma dag. Vid
tidpunkten för kallelse fördes även en annons in i Dagens Industri
som informerade om att kallelse skett. Kallelsen har även varit
införd i Post och Inrikes Tidningar. Vid årsstämman beslutades
bland annat om följande:
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning om åtta kronor per preferensaktie att betalas
kvartalsvis med två kronor per preferensaktie.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier
av serie B utan att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.
• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för 2017 års förvaltning.
• Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens
förslag om (i) omval av Ashkan Pouya, Saeid Esmaeilzadeh,
Johnny Alvarsson, Katarina Lundblad Pinnekamp och Jan
Samuelson till styrelseledamöter, (ii) nyval av Markus Sjöholm
till styrelseledamot och (iii) nyval av Jan Samuelson till styrelseordförande.
• Arvoden till styrelse och revisorer fastställdes.
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• Rutiner för tillsättande av valberedning inför nästa stämma
bestämdes.
• Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare beslutades.

STYRELSE
Styrelsens uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter på
bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Sdiptech AB:s styrelse bestod under 2018 av sex ordinarie
ledamöter som tillsammans representerar en bred kommersiell,
teknisk och publik erfarenhet:
• Jan Samuelson styrelsens ordförande (from maj 2018)
• Ashkan Pouya (styrelsens ordförande tom april 2018)
• Saeid Esmaeilzadeh
• Johnny Alvarsson
• Katarina Lundblad Pinnekamp
• Mikael Lönn (tom april 2018)
• Markus Sjöholm (from maj 2018)
En detaljerad presentation av styrelsens ledamöter, inklusive
uppgift om andra uppdrag återfinns under Styrelse på sidan
64. Andra befattningshavare i koncernen kan delta i styrelsens
sammanträden som föredragande eller sekreterare.

STYRELSENS ORDFÖRANDE
Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och har ett
särskilt ansvar för att följa bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande
får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete.
Ordförande håller löpande kontakt med företagsledningen och
genomför möten med dem allt efter behov. Ordförande svarar
också för att styrelsens arbete utvärderas och att valberedningen får ta del av resultatet från utvärderingen.

STYRELSENS ARBETE
Under verksamhetsåret 2018 hade styrelsen 13 protokollförda
möten, varav ett konstituerande möte i anslutning till årsstämman. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som fastställs
årligen. Arbetsordningen lägger fast arbetsfördelningen mellan
styrelsen och verkställande ledningen, ordförandens respektive
VD:s ansvar samt formerna för den ekonomiska rapporteringen.
VD är ej ledamot av styrelsen, men föredragande vid styrelsemöten. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande och beslut fattas om möjligt efter diskussion som leder till
konsensus. Styrelsen har varit fulltalig vid samtliga möten under
året, förutom ett. Under varje ordinarie styrelsemöte avhandlas
företagets ekonomiska och finansiella ställning, företagets
risker och interna kontroll samt en punkt som behandlar förvärv. Styrelsen informeras löpande genom skriftlig information
om företagets verksamhet samt annan information som är av
betydelse. Under 2018 har styrelsens arbete präglats av frågor
kring förvärv, marknadsutveckling, finansiering och affärsmodell.
Styrelsen har också hållit ett möte enbart inriktat på koncernens
position och strategi.
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Styrelsen har i enlighet med koden utvärderat VD:s arbete vid
ett möte där VD eller andra ledande befattningshavare inte
varit närvarande. Det totala styrelsearvodet i Sdiptech för 2018
uppgick till 1 200 000 kr (900 000). Enligt beslut av årsstämman
erhöll styrelsens ordförande 200 000 kr (50 000), och övriga
ordinarie ledamöter erhöll 200 000 kr (200 000/50 000) vardera,
se vidare not 6.

INVESTERINGSUTSKOTT
Styrelsen har inom sig utsett ett investeringsutskott som har till
uppgift att löpande hålla sig uppdaterad om aktuell ”förvärvs
pipeline”, sätta sig in i förestående förvärv genom att ta del av bland
annat PM:s och avsiktsförklaringar avseende förvärv samt formellt
fatta beslut om att genomföra ett förvärv. Investeringsutskottet
utgörs av styrelsens ordinarie ordförande samt minst en ytterligare ledamot. Styrelsens ordinarie ordförande är ordförande
i investeringsutskottet. Ersättningsutskottet har under 2018
bestått av Jan Samuelson (ordförande), Ashkan Pouya och Johnny
Alvarsson med VD som föredragande. Investeringsutskottet ska
sammanträda så ofta som erfordras för att kunna fullfölja sina
uppgifter. Sammanträden sker via telefon eller fysiska möten.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT
Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott som har till
uppgift att förbereda styrelsens förslag till årsstämman om riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare.
Utskottet har också till uppgift att följa upp årsstämmans beslut
avseende principer för ersättning till ledande befattningshavare.
Ersättningsutskottet har under 2018 bestått av styrelsens samtliga ledamöter, med styrelsens ordförande som ordförande. VD
är föredragande, men deltar inte i frågor som rör honom själv.
Under året har utskottet haft ett sammanträde. Utskottet har
varit fulltaligt vid detta möte.

REVISORER
På årsstämman 2018 valdes det registrerade revisionsbolaget
KPMG AB till revisor. Revisionsfirman utsåg inom sig auktoriserade revisorn Duane Swanson till huvudansvarig revisor. För
att säkerställa styrelsens insyn ges styrelsen tillfälle att årligen
lämna synpunkter på revisorernas planering av revisionens
omfång och fokus. Efter genomförd granskning av intern kontroll
och räkenskaper, rapporterar revisorerna sina iakttagelser vid
styrelsens sammanträde i mars. Utöver detta bereds revisorerna
tillträde till styrelsemöten när styrelse eller revisorer anser att
behov föreligger. Revisorernas oberoende ställning säkerställs av
revisionsfirmans interna riktlinjer. Oberoendet har bekräftats till
styrelsen.

FÖRETAGSLEDNING
Verkställande direktören och koncernledningen utarbetar och
genomför Sdiptechs övergripande strategier samt behandlar
frågor om förvärv, avyttringar och större investeringar. Sådana
ärenden bereds av koncernledningen för beslut av moderbolagets styrelse eller dess investeringsutskott. VD, tillika koncernchef, ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt
styrelsens beslut och riktlinjer. Sdiptechs koncernledning består
av VD, koncernens finansdirektör, tre affärsområdeschefer och
chefen för koncernens funktion för förvärv, summa sex personer.
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En detaljerad presentation återfinns under Ledning på sida 63.
Ledningsgruppen möts månadsvis för att diskutera koncernens
och dotterbolagens resultat och finansiella ställning samt frågor
om strategi, resultatuppföljning, prognoser och verksamhetens
utveckling. Till uppgifterna hör även frågor om förvärv, gemensamma projekt, koncernens finansiella rapportering, kommunikation med aktiemarknaden, intern och extern information samt
samordning och uppföljning av säkerhet, miljö och kvalitet.

finns mellan män och kvinnor arbetar vi aktivt för att dessa ska
jämnas ut. Vi arbetar även för en jämnare könsfördelning vid
rekrytering. Vi erbjuder lika möjligheter för anställning oavsett
ras, religion, kön, ålder, funktionshinder, familjeförhållanden eller
sexuell läggning. Genom att vara delaktig i rekryteringsarbetet
säkerställer koncernens operativa ledning att styrelsens riktlinjer
efterlevs och utvecklas.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Den interna kontrollen ska säkerställa att bolagets strategier
och mål följs upp och aktieägarnas investeringar skyddas. Den
syftar också till att informationen till aktiemarknaden ska vara
tillförlitlig, relevant och i överensstämmelse med god redovisningssed samt att lagar, förordningar och andra krav på noterade
bolag efterlevs inom hela koncernen. Styrelsen i Sdiptech har
delegerat det praktiska ansvaret till VD som fördelat ansvaret till
övriga i ledningen och till dotterbolagschefer. Kontrollaktiviteter
förekommer i hela organisationen på alla nivåer. Uppföljningen
ingår som en integrerad del av ledningens löpande arbete. För
den finansiella rapporteringen föreligger policies och riktlinjer
samt såväl automatiska kontroller i systemen som en manuell
rimlighetsbedömning av flöden och belopp. Ledningen bedömer
regelbundet vilka nya finansiella risker respektive risker för fel i
den finansiella rapporteringen som föreligger. Ledningen rapporterar vid varje styrelsemöte sin bedömning av befintliga risker och
andra eventuellt aktuella frågor kring intern kontroll. Styrelsen
kan då påkalla ytterligare åtgärder om så bedöms nödvändigt.
Dessutom analyserar styrelsen Sdiptechs riskkarta minst en gång
per år, där väsentliga risker, deras konsekvenser och styrande
dokument och processer sammanfattas. Fokus är på väsentliga
resultat och balansposter samt områden där konsekvenserna av
eventuella fel riskerar att bli stora. Det är styrelsens uppfattning
att en rörelse av Sdiptech omfattning i en decentraliserad organisation, på en avgränsad geografisk marknad inte kräver en mer
omfattande granskningsfunktion i form av en internrevisionsavdelning. För att säkerställa en god kapitalmarknadskommunikation
har styrelsen fastställt en informationspolicy. I den anges vad som
ska kommuniceras, av vem och hur. Grunden är att regelbunden
finansiell information lämnas genom:

Sdiptechs principer för ersättning till ledande befattningshavare
innebär att ersättning till verkställande direktören och andra
personer i företagsledningen kan utgöras av grundlön, rörlig
ersättning, pension, övriga förmåner samt finansiella instrument.
Målsättningen med ersättningen är att den ska vara konkurrens
kraftig och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen.
Ersättning till befattningshavarna ska utgöras av fast och rörlig
lön, möjlighet att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram samt
pensionsersättning. Dessa komponenter ska tillsammans skapa
en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, på både kort och lång sikt, samt
Koncernens totala prestation. Rörlig ersättning ska inte överstiga
50 procent av den fasta årslönen. Långsiktig rörlig ersättning i
form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i bolaget ska
kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram
beslutade av bolagsstämma. Sådana program ska vara prestationsbaserade, förutsätta en fortsatt anställning i Koncernen och
kräva en egeninvestering från deltagarna.
Styrelsens förslag till årsstämman 2019 om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare innebär att principerna för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall vara oförändrade mot ovan beskrivna principer.

OPERATIV STYRNING
Koncernens operativa verksamhet utförs i dotterbolag till
Sdiptech. I samtliga dotterbolag bedrivs ett aktivt styrelsearbete
under ledning av affärsområdescheferna. Dotterbolagsstyrelserna
följer den löpande verksamheten och fastställer affärsplaner.
Verksamhet bedrivs enligt de regler, riktlinjer och policies som
fastställts av koncernledningen samt av riktlinjer fastlagda av respektive dotterbolagsstyrelse. Dotterbolagscheferna har resultat
ansvar för sina respektive bolag samt ansvar att säkerställa tillväxt
och utveckling inom sina respektive bolag. Fördelning av investeringskapital inom koncernen sker efter beslut i moderbolaget
Sdiptechs styrelse enligt en årligen uppdaterad investeringspolicy.
Den operativa styrningen präglas av ett tydligt kravställande från
koncernledningen och en stor frihet för respektive dotterbolag att
fatta beslut och agera så att uppsatta mål nås.

MÅNGFALDHETSPOLICY
De av koncernens styrelse fastslagna affärsetiska riktlinjer
(Uppförandekod) för hur anställda, leverantörer, kunder och
andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och
etiskt sätt, innehåller även riktlinjer för mångfald. Sdiptech
strävar efter att anställda i koncernen ska ges lika möjligheter
till karriärutveckling, utbildning, ersättning, arbetsinnehåll och
anställningsvillkor, oavsett kön. I de fall där ersättningsklyftor

INTERN KONTROLL

• Pressmeddelanden om betydelsefulla eller kurspåverkande
händelser
• Delårsrapporter, bokslutskommuniké och årsstämmokommuniké
• Årsredovisning
Sdiptechs styrelse och företagsledning arbetar för att genom
öppenhet och tydlighet förse bolagets ägare och aktiemarknaden
med relevant och korrekt information.

VALBEREDNING
Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden till dessa
på ett sätt så att årsstämman kan fatta välgrundade beslut. På
årsstämman 2018 beslutades om de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning utses och att de ska gälla till
dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Detta betyder
att styrelsens ordförande fick i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per sista augusti 2018 och be dessa
att utse ledamöter, att tillsammans med styrelsens ordförande
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utgöra valberedning. I enlighet med det har en valberedning
utsetts, som består av:
• Marcus Wahlberg (representerar Elementa Management),
ordförande i valberedningen
• Saeid Esmaeilzadeh (representerar Serendipity Group AB)
• Magnus Skåninger (representerar Swedbank Robur Fonder)
• Jan Samuelson (ordförande i styrelsen)
Valberedningens förslag och motiv offentliggörs i samband med
kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets
webbplats. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till
dess att ny valberedning utsetts. Arvode för arbete i valberedningen utgår ej. Sdiptech strategiska inriktning och affärs- och
styrmodell bygger bland annat på ett starkt engagemang från
bolagets huvudägare. Detta synsätt genomsyrar Sdiptech företagskultur och har visat sig betydelsefullt för en framgångsrik
utveckling av koncernen. Styrelsens och valberedningens
bedömning är att majoriteten av styrelsens ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att
minst tre av dessa ledamöter också är oberoende i förhållande
till bolagets större aktieägare.

INCITAMENTSPROGRAM
Under våren 2018 introducerades ett långsiktigt incitaments
program för chefer och ledande befattningshavare i koncernen
enligt beslut av extra bolagsstämma den 5 mars 2018.
Programmet syftar till att höja motivationen och skapa delaktighet
för chefer och ledande befattningshavare avseende möjligheterna
i bolagets utveckling. Vidare är avsikten att motivera chefer och
ledande befattningshavare till fortsatt anställning i koncernen.
Programmet är baserat på teckningsoptioner på aktier av serie B
och ges ut i tre serier. Utestående program innebär att aktier
kan tecknas vid tre olika tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, efter tre, fyra respektive fem år från utgivandet.
Varje deltagare förvärvar ett högsta antal teckningsoptioner av
respektive serie. Detta antal teckningsoptioner per deltagare och
serie är beroende av deltagarens position inom koncernen som
deltagaren har när programmet inleds. I samband med tilldelning
av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet ska
bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om
deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om
deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna före
dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas. Syftet med incitaments
programmet, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädes
rätt, är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera
kompetent personal till koncernen, öka deltagarnas motivation,
företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare
samt att främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja
aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.
En fullständig beskrivning av utestående optionsprogram återfinns i not 6.
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