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Halvårsrapport, januari – juni 2017 

 

Andra kvartalet i sammandrag 

 Intäkterna ökade med 13 % till 830 (737) MSEK, den organiska tillväxten uppgick till -4 %. 

 EBITDA ökade med 22 % och uppgick till 57,4 (46,9) MSEK.  

 Resultat före skatt ökade med 15 % till 39,5 (34,4) MSEK.  

 Resultat efter skatt ökade med 10 % till 30,2 (27,4) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till 3,21 (2,91) SEK.  

 
 

Första halvåret i sammandrag 

 Intäkterna ökade med 17 % till 1 707 (1 459) MSEK, den organiska tillväxten uppgick till 2 %. 

 EBITDA ökade med 29 % och uppgick till 111,0 (85,9) MSEK. 

 Resultat före skatt ökade med 32 % till 73,5 (55,7) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster under 

första halvåret 2016 (5,8 MSEK) var ökningen 20 %. 

 Resultat efter skatt ökade med 31 % till 55,2 (42,2) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till 5,86 (4,45) SEK. 

 Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 33,1 (29,7) %. 
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Intäkter per kvartal och Nettomarginal (Res f. skatt)

rullande 12 månader

Intäkter Nettomarginal
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EBITDA per kvartal och rullande 12 månader

Kvartal RTM
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Resultat före skatt per kvartal och rullande 12 månader
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Kommentarer från Proacts VD 

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat 

Jag är stolt över att återigen kunna uppvisa en positiv intäkts- och resultatutveckling. Den goda utvecklingen 
innebär att vi redovisar den bästa intäkten och det bästa resultatet, för ett andra kvartal, i bolagets historia. 
Under kvartalet har vi även fortsatt att förbättra bolagets marginal, i jämförelse med motsvarande period 
föregående år, vilket givetvis är mycket glädjande.  
 
För andra kvartalet uppgick resultat före skatt till 39,5 MSEK, vilket är en ökning med 15 % i jämförelse med 
motsvarande period föregående år. Tjänsteintäkterna har fortsatt utvecklats positivt under perioden och upp-
gick till 280 MSEK vilket är en ökning med 7 %. Den del av tjänsteintäkterna som avser molntjänster uppgick 
till 104 MSEK vilket är en ökning med 14 %. Även systemintäkterna har utvecklats positivt och uppgick till 548 
MSEK vilket är en ökning med 15 %.  
 
Som tidigare kommunicerats förvärvade Proact samtliga aktier i det tyska bolaget Teamix GmbH i början av 
januari 2017. Under kvartalet har integrationsarbetet på framgångsrikt sätt fortsatt i enlighet med framtagen 
plan. Viktiga funktioner såsom försäljning, tjänsteleverans och finansiell rapportering är nu integrerade i Pro-
act-koncernen. Det är även glädjande att den tyska verksamheten under kvartalet har utvecklats på ett positivt 
sätt finansiellt.  
 
För att säkerställa att Proact på bästa sätt kan möta de krav och behov som finns på marknaden samt för att 
nå de strategiska och ekonomiska målen, arbetar vi kontinuerligt enligt en fastställd strategi och med defini-
erade fokusområden. Det är glädjande att vi ser positiva effekter av detta arbete i form av god tillväxt och 
positiv resultatutveckling samt en förbättrad nettomarginal. I tillägg arbetar vi kontinuerligt med att utveckla 
vårt erbjudande. Områden såsom säkerhet, automatisering samt applikationer blir alltmer strategiskt viktiga 
för Proact. Under kvartalet kommunicerade bolaget även att ett avtal har tecknats med Amazon Web Services 
(AWS). Genom avtalet är Proact en del av ”AWS Channel Reseller Program” vilket gör det möjligt att kombi-
nera Proacts IT-tjänster, som bygger på företagets långa erfarenhet inom datacenter, med Amazon Web 
Services publika molnlösningar. Målsättningen är att kunderna alltid ska få den optimala lösningen för sin IT-
leverans med anpassning till verksamhetens krav. Som specialist kan Proact hjälpa företag att dra full nytta 
av beprövad teknologi och att snabbt och riskfritt flytta information mellan en intern IT-miljö, Proacts datacen-
ter och AWS moln.  
 
Den goda utvecklingen visar att vår specialistkompetens och vårt marknadsledande erbjudande, inom data-
center samt molntjänster, uppskattas av både befintliga som nya kunder. Under kvartalet har vi på ett fram-
gångsrikt sätt genomfört ett antal kundprojekt inom ovanstående områden, exempel på genomförda projekt 
nämns under stycket ”Händelser under kvartalet”.  
 
Proacts målsättning är att som partner till våra kunder erbjuda högkvalitativa tjänster samt marknadsledande 
teknologier. Vi levererar flexibla tjänster och lösningar som snabbt skapar ett hållbart och långsiktigt värde. 
Sammantaget ser jag att de satsningar som görs inom olika områden fortsatt ger goda resultat vilket gör oss 
än mer konkurrenskraftiga. Vår förmåga att hjälpa våra kunder att minimera risker, sänka kostnader samt 
leverera flexibla IT-tjänster och produkter gör att vi har en stark marknadsposition på den europeiska mark-
naden. Genom detta har vi goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling både gällande intäkter och resultat. 
   
 
Kista, 12 juli 2017 
 
 
Jason Clark 
VD 
 
  

Om Proact 
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster 
levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte in-
formation via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.  
 
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT 
Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. 
 
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se 
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Marknadsöversikt 

Att säkra verksamhetskritisk information är av yt-
tersta vikt. Vare sig om det handlar om att följa 
olika regelverk, lagkrav eller för att skydda sig mot 
misstag, sabotage eller skadlig programkod så är 
säkerhetshoten reella och måste beaktas. Inform-
ationssäkerhet är således en mycket viktig del av 
verksamheten och påverkar därigenom de affärs-
beslut som fattas. Detta i kombination med den 
snabba digitaliseringen som sker inom flertalet 
branscher och verksamheter samt den ökande 
mängden affärskritisk information gör att IT-
infrastrukturen blir alltmer komplex och att nya 
krav ställs. Med detta som bakgrund utvärderar allt 
fler företag och organisationer möjligheter till att 
nyttja olika tjänster och nya teknikområden för att 
uppnå en förenklad IT-drift och säkerställa att le-
verans av IT-tjänster motsvarar de krav som finns 
från affärsverksamheten samt dess kunder.  
 
Under senare tid har vi sett en ökande trend gäl-
lande automatisering av IT-infrastrukturen. Ge-

nom att automatisera de olika underliggande de-
larna i ett datacenter stödjs affärsprocesserna, 
detta skapar möjligheter att underlätta administrat-
ionen och därigenom minska komplexitet och ris-
ker. Ökad automatisering leder till att IT-tjänster le-
vereras flexiblare samt snabbare och därmed på 
ett bättre sätt stödjer affärsverksamhetens krav 
och behov. 
 
Den underliggande tillväxten av digital affärskritisk 
information är fortsatt hög, därmed ställs ökade 
krav på IT-verksamheten då en väl fungerande IT-
leverans är en förutsättning för att kärnverksam-
heten ska kunna bedrivas effektivt. Detta gör i sin 
tur att behovet av fortsatt effektivisering samt en 
växande efterfrågan på lösningar och tjänster 
inom Proacts specialistområden visar på en god 
tillväxtpotential för bolaget. Proact har etablerade 
erbjudanden, metoder och processer för att tillgo-
dose efterfrågan på marknaden samt för att stödja 
sina kunder på bästa sätt. 
 

Större affärer under kvartalet 

Ett antal större affärer har under det gångna kvartalet genomförts med bl.a. Jan Yperman i Belgien, Köpen-
hamns Kommun och Vardin Pelagic i Danmark, G4S i Estland, Citadele Bank och LMT i Lettland, Media 
Markt, SMB Offshore och Stage Entertainment i Nederländerna, DNB Bank i Litauen, Abengoa och Samsung 
i Spanien, Skistar, Telia och Vattenfall i Sverige, Ovanet i Tjeckien, Mika Timing och Patrizia Immobilien i 
Tyskland.  
 
 

Händelser under kvartalet 

Proact tecknar avtal med Amazon Web Ser-
vices (AWS) 

Genom avtalet är Proact en del av ”AWS Channel 
Reseller Program” vilket gör det möjligt att kombi-
nera Proacts IT-tjänster, som bygger på företagets 
långa erfarenhet inom datacenter, med Amazon 
Web Services flexibla molnlösningar.  
 
Syftet är att kunderna alltid ska få den optimala 
lösningen för sin IT-leverans med anpassning till 
verksamhetens krav. Proact kan hjälpa företag att 
dra full nytta av beprövad teknologi och att snabbt 
och riskfritt flytta information mellan en intern IT-
miljö, Proacts datacenter och AWS moln. För 
AWS moln har Proact utvecklat en rad standardi-
serade tjänster som hjälper kunder över hela värl-
den att knyta både egna IT-system och de som 
driftas av Proact direkt till AWS.  
 
Erbjudandet omfattar bland annat tjänster för 
backup och katastrofsäkring för att skydda verk-
samhetskritisk information oberoende om den lig-
ger hos AWS eller lagras internt.  
 
Proact kommer även att erbjuda en rad profess-
ionella tjänster som vänder sig till användare av 
Amazon Web Services, detta för att hjälpa dem att 

fullt ut nyttja AWS moln. Proact hjälper till med de-
sign och implementering av molnlösningar liksom 
med tjänster för övervakning och systemadminist-
ration som uppfyller högt ställda krav på prestanda 
och tillgänglighet. Proact erbjuder kvalificerat stöd 
lokalt till sina kunder i Europa, med certifierade 
tekniker och systemarkitekter i Norden, Storbritan-
nien, Benelux och Tyskland.  
 
Kombinationen av Proacts erfarenhet och kompe-
tens samt AWS tjänster bildar en stark plattform 
som underlättar samverkan mellan kundens af-
färs- och IT-verksamhet med hänsyn taget till de-
ras respektive behov. 
 

NRK väljer Proact som samarbetspartner 

Det norska statliga mediabolaget NRK erbjuder 
olika former av TV- och radiotjänster samt ett stort 
utbud av nättjänster till invånare i hela Norge. 
Verksamheten omfattar cirka 3 500 medarbetare. 
NRK har högt ställda krav avseende skalbarhet, 
tillgänglighet samt prestanda, dessutom ställs 
höga krav på att IT-infrastrukturen skall vara kost-
nadseffektiv.  
 
Genom den snabba digitalisering som sker inom 
mediavärlden ställs nya krav på design av IT-
infrastrukturen för att kunna möta slutanvändarnas 
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behov avseende de olika tjänster som NRK erbju-
der. För att möta de ökande kraven genomfördes 
en upphandling där Proact, genom sin specialist-
kompetens och erfarenhet, erhöll förtroendet att 
leverera en ny IT-infrastruktur med tillhörande 
konsulttjänster.  
 
Tack vare den nya IT-infrastrukturen får NRK ett 
förbättrat stöd för verksamheten och dess använ-
dare, i tillägg blir den interna administrationen av 
systemen betydligt enklare och mer kostnadsef-
fektiv. Detta uppnås exempelvis genom att klassi-
ficera och automatisera hanteringen av den verk-
samhetskritiska informationen.  
 
Avtalet innefattar även implementation och konfi-
guration av den nya IT-infrastrukturen. 
 

Proact tecknar ramavtal med offentlig sektor 
i Storbritannien 

Avtalet innebär att Proact, som ledande datacen-
ter och molntjänstleverantör, fortsatt kan erbjuda 
tjänster och lösningar till offentlig sektor i Storbri-
tannien i enlighet med det senaste ramavtalet, G-
Cloud 9. Ramavtalet är uppdelat på tre områden 
”Cloud Hosting”, ”Cloud Software” och ”Cloud 
Support”.  
 
Proact har varit utvald leverantör även för tidigare 
ramavtal, G-Cloud 7 och G-Cloud 8, och befäster 
därmed sin roll som betrodd rådgivare och leve-
rantör till offentliga verksamheter i Storbritannien.  
 
Att Proact nu får fortsatt förtroende genom det nya 
ramavtalet visar inte bara på Proacts trovärdighet, 
utan innebär även spännande möjligheter för både 
nya och befintliga kunder att driva IT-innovation 
genom att använda molnteknik.  
 
Proact kommer att leverera olika specialist- och 
molntjänster, vilket även inkluderar säkerhets-
tjänster och hybrida molntjänster. Samtliga tjäns-
ter som är inkluderade i ramavtalet finns tillgäng-
liga via en digital marknadsplats, vilket gör det 
möjligt för kunderna att enkelt hitta och beställa 
lämpliga molntjänster för sina digitala projekt. Ge-
nom detta kan kunderna vara säkra på att de kö-
per tjänster av hög kvalitet till rätt pris, vilket i 
slutänden kommer skattebetalarna till gagn.  
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Finansiell översikt

Intäkter 

Under andra kvartalet 2017 uppgick bolagets to-
tala intäkter till 830 (737) MSEK, en ökning med 
13 %. Den organiska tillväxten uppgick till -4 %. 
 
Första halvåret 2017 uppgick bolagets totala intäk-
ter till 1 707 (1 459) MSEK, en ökning med 17 %. 
Den organiska tillväxten uppgick till 2 %. 
 

Branschsegment 
Proact har en god intäktsfördelning avseende 
olika branschsegment. De fyra största bransch-
segmenten är Handel & Tjänster 24 %, Offentlig 
Sektor 20 %, Telekom 14 %, Tillverkande industri 
10 % samt Bank & Finans 10 %. 
 

Business Units 
I Nordics minskade de totala intäkterna under 
kvartalet. Systemintäkterna var oförändrade sam-
tidigt som supportintäkterna minskade. Intäkterna 
från molntjänsteverksamheten har dock utvecklats 
positivt under kvartalet.  
 
I UK har de totala intäkterna minskat under kvar-
talet. Minskningen beror främst på en avvaktande 
marknad som har påverkat systemförsäljningen 
negativt. I jämförelse med samma period föregå-
ende år har tjänsteintäkterna fortsatt utvecklats 
positivt.  
 
I West har de totala intäkterna utvecklats positivt 
under kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick 

till 11 % i jämförelse med samma period föregå-
ende år. Den positiva utvecklingen är hänförlig till 
såväl system- som tjänsteverksamheten.  
 
I East har de totala intäkterna ökat under kvartalet, 
såväl system- som tjänsteverksamheten har haft 
en positiv utveckling.  
 
Framtida kontrakterade kassaflöden från Proact 
Finance uppgår till 127 (136) MSEK, en minskning 
med 7 %. 
 

Rörelsegren 
Under andra kvartalet ökade systemintäkterna 
med 15 % till 548 (475) MSEK. Den organiska till-
växten uppgick till -6 %. Under samma period 
ökade tjänsteintäkterna med 7 % till 280 (261) 
MSEK. Den organiska tillväxten var 1 %. Tjänste-
intäkterna utgör 34 % av bolagets totala intäkter 
under kvartalet. 
 
Nya avtal avseende molntjänster har under kvar-
talet tecknats till ett totalt värde om 61 MSEK, av-
talen har en löptid på tre till fem år. Den totala in-
täkten avseende molntjänster uppgick under kvar-
talet till 104 (91) MSEK, vilket är en ökning med  
14 % jämfört med motsvarande period föregående 
år. Rullande 12 månader uppgår intäkterna från 
molntjänster till 389 MSEK. 
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Intäkter från molntjänster

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår
2017 2016 2017 2016 jul-jun 2016

Nordics 415 421 862 828 1 678 1 645
UK 130 167 278 339 574 635
West 257 123 521 220 809 509
East 31 28 56 77 128 149
Proact Finance 28 30 38 47 64 73
Koncerngemensamt -31 -32 -47 -51 -85 -89
Totala intäkter 830 737 1 707 1 459 3 169 2 922

Intäkter per 

Business Unit

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår
2017 2016 2017 2016 jul-jun 2016

Systemförsäljning 548 475 1 150 942 2 104 1 896
Tjänsteverksamhet 280 261 555 516 1 062 1 023
Övriga intäkter 1 1 2 1 3 2
Totala intäkter 830 737 1 707 1 459 3 169 2 922

Intäkter per 

rörelsegren
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Resultat 

EBITDA ökade med 22 % jämfört med föregående 
år och uppgick under kvartalet till 57,4 (46,9) 
MSEK. Resultat före skatt ökade med 15 % till 
39,5 (34,4) MSEK. 
 
Första halvåret ökade EBITDA med 29 % till 111,0 
(85,9) MSEK. Resultat före skatt ökade med 32 % 
till 73,5 (55,7) MSEK. Justerat för jämförselstö-
rande poster första halvåret 2016 (5,8 MSEK) var 
ökningen 20 %.  
 

Business Units 
I Nordics har resultatet under kvartalet påverkats 
negativt på grund av lägre systemmarginaler i 
kombination med minskad supportförsäljning.   
 
I UK är resultatet i kvartalet i stort sett oförändrat i 
jämförelse med samma period föregående år. Po-
sitiv utveckling av tjänsteverksamheten har komp-
enserat för avsaknad av resultat på grund av ute-
blivna systemaffärer. 
 
I West har resultatet utvecklats positivt under kvar-
talet. Detta har främst uppnåtts genom organisk 
tillväxt med god lönsamhet, i jämförelse med 
samma period föregående år. Under kvartalet har 
även det förvärvade bolaget, Teamix, i Tyskland 
bidragit positivt till den goda resultatutvecklingen.  
 
I East är resultatet under kvartalet oförändrat jäm-
fört med samma period föregående år.  
 
Proact Finance uppvisar en stabil resultat- och 
lönsamhetsutveckling. 

Balansräkning och kassaflöde 

Likvida medel uppgick till 188 MSEK per den  
30 juni 2017, jämfört med 122 MSEK föregående 
år. Av total checkräkningskredit om 240 MSEK har 
2 MSEK nyttjats. Banklån uppgick till 156 MSEK, 
varav 46 MSEK förfaller inom 12 månader. Inve-
steringar i IT-utrustning för molnverksamheten fi-
nansieras genom operationella leasingavtal, vilket 
innebär att dessa investeringar inte får en direkt 
påverkan på balansräkningen.  
 
Kassaflödet uppgick under kvartalet till -34 (17) 
MSEK, varav 86 (44) MSEK från löpande verk-
samhet. Första halvåret var kassaflödet -26 (-44) 
MSEK, varav 132 (-6) MSEK från löpande verk-
samhet. Rullande 12 månader uppgick kassaflö-
det till 60 MSEK. 
 
Första halvåret har 38 (33) MSEK investerats i an-
läggningstillgångar. 47 (42) MSEK har utbetalats 
kontant, samtidigt som aktier i eget förvar till ett 
värde om 27 MSEK har nyttjats, som betalning för 
förvärv av aktier i dotterbolag. Förändring av bank-
lån och nyttjande av checkräkningskrediter har 
sammantaget belastat kassaflödet med 4 MSEK. 
Återköp av egna aktier har gjorts till ett värde av 
15 MSEK. Utdelning om 32 MSEK till moderbola-
gets aktieägare har utbetalats. 
 
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 
22 (19) %. Per den 31 december 2016 uppgick so-
liditeten till 18 %. 
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Resultat per aktie per kvartal

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår
2017 2016 2017 2016 jul-jun 2016

Nordics 19,9 25,7 44,8 48,7 98,8 102,6
UK 3,7 3,8 8,9 9,6 20,8 21,6
West 14,7 5,9 17,0 4,6 22,6 10,2
East 1,6 1,6 3,5 5,5 8,1 10,1
Proact Finance 2,2 2,5 2,8 3,4 7,0 7,6
Koncerngemensamt -2,5 -5,0 -3,5 -10,3 -5,7 -12,6
Resultat före skatt 

och 

jämförelsestörande 

poster 39,5 34,4 73,5 61,5 151,5 139,5
Jämförelsestörande 

poster - - - -5,8 - -5,8
Resultat före skatt 39,5 34,4 73,5 55,7 151,5 133,7

Resultat före skatt 

per Business Unit

30 jun 31 mar 30 jun 31 mar
2017 2017 2016 2016

Likvida medel 188 221 122 102
Checkräkningskredit -2 -17 -40 -21
Skulder till kreditinstitut -163 -176 -152 -160
Kontraktsbelåning - -21 -31 -24
Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) 23 7 -100 -104

Outnyttjad checkräkningskredit 238 153 146 150
Total checkräkningskredit 240 170 186 171

Finansiell ställning
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Återköp av egna aktier 

Årsstämman den 9 maj 2017 bemyndigade styrel-
sen att förvärva upp till 10 % av bolagets aktier 
fram till nästa årsstämma. Per den 30 juni 2017 
har inga aktier förvärvats inom detta bemyndi-
gande.  
 
Under året har 200 000 aktier i eget förvar använts 
vid bolagsförvärv, se vidare not 10. 
 
Bolaget innehar per den 30 juni 2017  
78 669 aktier i eget förvar, vilket motsvarar 0,8 % 
av totalt antal aktier.  
 

Medarbetare 

Den 30 juni 2017 uppgick antalet anställda till 821 
(728), varav 85 anställda tillkom via förvärvet av 
det tyska bolaget Teamix. 
 

Moderbolaget i sammandrag 

Moderbolagets totala intäkter under perioden upp-
gick till 50,7 (39,7) MSEK. Resultat före skatt upp-
gick till 3,1 (-8,9) MSEK.  
 
Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvaluta-
konto uppgick per den 30 juni 2017 till 389 (324) 
MSEK.  
 
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid peri-
odens slut till 13 (15) personer. 
 
Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad 
under perioden. Inga väsentliga transaktioner med 
närstående har skett. 
 

Händelser efter balansdagen 

Inga för koncernen väsentliga händelser har inträf-
fat efter rapportperiodens utgång. 
 
 
 
 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer i verk-
samheten 

Bolaget har i dagsläget svårt att bedöma konse-
kvenserna av Storbritanniens kommande utträde 
ur EU. Kortsiktigt påverkar eventuella valutaför-
ändringar koncernens räkenskaper. I övrigt har 
inga risker eller osäkerhetsfaktorer förändrats i 
jämförelse med de som kommenterades i senast 
avgivna årsredovisning. För en utförligare beskriv-
ning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
hänvisas till Proacts årsredovisning 2016, sidan 
21. 
 

Alternativa nyckeltal 

Bolaget presenterar finansiella nyckeltal i delårs-
rapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget 
anser att dessa nyckeltal ger värdefull komplette-
rande information till investerare och bolagets led-
ning. Definitioner för de finansiella nyckeltal som 
bolaget redovisar finns i Proacts Årsredovisning 
2016, sidan 60. 
 

Årsstämma 9 maj 2017 

Styrelseledamöterna Anders Hultmark, Eva Elms-
tedt och Christer Holmén omvaldes. Nyval gjordes 
av styrelseledamöterna Martin Gren och Annikki 
Schaeferdiek. 
  
Beslut fattades om utdelning med 3,50 (2,70) kr 
per aktie. 
 
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
beviljades ansvarsfrihet för 2016. 
 
För närmare information se bolagets webbsida 
www.proact.se. 
 

Övrig information 

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för re-
visorernas granskning. 
 

Kommande rapporter 

20 okt 2017 Delårsrapport Q3 2017 
8 feb 2018 Bokslutskommuniké 2017

 
 
 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
 

 Telefon E-post 

Jason Clark, CEO +44 1246 266 300 jason.clark@proact.eu 

Peter Javestad, IR +46 733 56 67 22 peter.javestad@proact.eu 

Jonas Persson, CFO +46 733 56 66 90 jonas.persson@proact.eu 

 
  

http://www.proact.se/
mailto:jason.clark@proact.eu
mailto:peter.javestad@proact.eu
mailto:jonas.persson@proact.eu
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företa-
gets och koncernens verksamhet, ställning och resultat. Inga nya risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit 
under första halvåret i jämförelse med dem som kommenterades i senast avgivna årsredovisning. 
 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Proact IT Group (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmark-
nad och/eller om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2017 klockan 13:00 
(CET). 

 
 
 
Kista den 12 juli 2017 
 
Proact IT Group AB (publ) 
 
 
 
 
 
Jason Clark Anders Hultmark  Christer Holmén 
VD Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Elmstedt Martin Gren  Annikki Schaeferdiek 
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Finansiella rapporter (MSEK) 

 

Rapport över totalresultatet för koncernen 

 

 
 

Data per aktie* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår
2017 2016 2017 2016 jul-jun 2016

Systemintäkter 548,1 475,1 1 150,2 942,5 2 104,0 1 896,3
Tjänsteintäkter 280,3 261,1 554,5 515,6 1 061,9 1 023,0
Övriga intäkter 1,3 0,6 1,9 1,3 3,0 2,4
Totala intäkter 829,7 736,7 1 706,6 1 459,4 3 168,8 2 921,7
Kostnad för sålda varor och tjänster -641,3 -559,6 -1 325,6 -1 109,1 -2 430,7 -2 214,2

Bruttoresultat 188,4 177,2 381,0 350,3 738,1 707,5
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -89,0 -91,4 -185,9 -186,0 -362,7 -362,8
Administrationskostnader -58,3 -52,0 -116,5 -99,7 -218,3 -201,6
Jämförelsestörande poster - - - -5,8 -0,0 -5,8
Rörelseresultat, EBIT 41,1 33,7 78,6 58,8 157,0 137,2
Finansnetto -1,6 0,7 -5,1 -3,1 -5,5 -3,5
Resultat före skatt 39,5 34,4 73,5 55,7 151,5 133,7
Inkomstskatt -9,3 -7,1 -18,3 -13,5 -41,8 -37,0

Periodens resultat 30,2 27,4 55,2 42,2 109,7 96,7

Övrigt totaltresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

Förändring av säkringsreserv 

(nettoinvestering i utländsk verksamhet) -0,1 -0,1 0,1 -0,8 -0,0 -0,9
Skatteffekt på förändring av säkringsreserv 

(nettoinvestering i utländsk verksamhet) 0,0 0,0 -0,0 0,2 0,0 0,2
Omräkningsdifferenser 0,1 3,5 -1,3 4,2 4,1 9,7
Totalt poster som senare kan återföras i resultaträkningen 0,0 3,5 -1,2 3,6 4,1 9,0
Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt 30,2 30,8 53,9 45,8 113,8 105,7

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 29,8 27,0 54,5 41,4 108,5 95,4
Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 0,3 0,7 0,8 1,2 1,3
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 31,1 30,4 54,6 45,4 113,9 104,7
Innehav utan bestämmande inflytande -0,9 0,4 -0,7 0,4 -0,1 1,0

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår
2017 2016 2017 2016 jul-jun 2016

Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets 

aktieägare, kr 3,21 2,91 5,86 4,45 11,76 10,32

Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets 

aktieägare, kr 39,10 31,35 39,10 31,35 39,10 35,84
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr 9,28 4,70 14,22 -0,68 31,75 16,69
Antal utestående aktier vid periodens slut 9 255 217 9 293 742 9 255 217 9 293 742 9 255 217 9 133 117
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 9 275 762 9 293 742 9 300 966 9 293 742 9 225 762 9 247 583

* Proact har inga utställda teckningoptioner, konverteringslån eller andra instrument som kan ge upphov till utspädningseffekt
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Balansräkning för koncernen i sammandrag 

  
 
 

Förändring av koncernens egna kapital 

   

30 jun 30 jun 31 dec
2017 2016 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 370,7 316,2 322,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar 127,1 126,1 108,8
Materiella anläggningstillgångar 67,4 53,3 55,2
Andra långfristiga fordringar 51,5 56,5 53,1
Uppskjutna skattefordringar 16,0 21,3 15,2
Omsättningstillgångar
Varulager 41,4 11,5 43,6
Kundfordringar och övriga fordringar 796,5 832,2 994,2
Likvida medel 187,8 122,3 214,4
Summa tillgångar 1 658,3 1 539,6 1 806,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 361,9 291,4 327,4

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande 

inflytande 3,9 5,1 5,2
Summa eget kapital 365,8 296,5 332,6
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder, räntebärande 128,4 146,9 133,4
Långfristiga skulder, ej räntebärande 1,6 1,8 2,0
Uppskjutna skatteskulder 27,4 24,4 21,9
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 50,9 91,1 82,2
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 084,3 978,8 1 234,7
Summa eget kapital och skulder 1 658,3 1 539,6 1 806,8

jan-jun jan-jun helår
2017 2016 2016

Vid periodens början 332,6 316,8 316,8
Periodens totalresultat 53,9 45,8 105,7
Utdelning -32,4 -25,1 -25,1
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -0,6 -0,7 -0,8
Finansiell skuld till innehav utan bestämmande inflytande -0,0 -0,0 -
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande - -40,3 -42,4
Nyttjade aktier i eget innehav 27,4 - -
Återköp av egna aktier -15,0 - -21,5
Vid periodens slut 365,8 296,5 332,6

Innehav utan bestämmande inflytande: Proact Latvia Ltd 7,5 %, Proact Lietuva UAB 26,14 % samt Proact Estonia AS 15 %.
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 

 
 
 

Nyckeltal 

 

Flerårsöversikt se not 8. För definition av nyckeltal, se Årsredovisning 2016.  
Avskrivningar inkluderade i rapport över totalresultatet finns specificerade i not 4. 
De nyckeltal som Proact redovisar och följer sin verksamhet på är de sedvanliga nyckeltalen som används för branschen och av bolag noterade på 
Nasdaq Stockholm. 
 

 
 
 

Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag  

 
 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår
2017 2016 2017 2016 jul-jun 2016

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 17,2 44,5 54,0 74,7 152,2 172,9
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 68,8 -0,8 78,3 -81,0 140,7 -18,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 86,1 43,7 132,3 -6,3 292,9 154,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,8 -19,3 -117,9 -35,5 -144,1 -61,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -98,2 -7,9 -40,6 -2,0 -89,1 -50,5

Periodens totala kassaflöde -33,9 16,5 -26,2 -43,8 59,7 42,1
Likvida medel vid periodens början 220,6 101,6 214,4 158,8 122,3 158,8
Kursdifferens i likvida medel 1,1 4,2 -0,4 7,3 5,8 13,5
Likvida medel vid periodens slut 187,8 122,3 187,8 122,3 187,8 214,4

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår
2017 2016 2017 2016 jul-jun 2016

Totala intäkter, MSEK 830 737 1 707 1 459 3 169 2 922

EBITDA, MSEK 57,4 46,9 111,0 85,9 216,5 191,4
EBITDA marginal, % 6,9 6,4 6,5 5,9 6,8 6,6

EBITA, MSEK 49,6 40,7 95,4 73,2 186,1 163,9
EBITA marginal, % 6,0 5,5 5,6 5,0 5,9 5,6

EBIT, MSEK 41,1 33,7 78,6 58,8 157,0 137,2
EBIT marginal, % 5,0 4,6 4,6 4,0 5,0 4,7

Resultat före skatt, MSEK 39,5 34,4 73,5 55,7 151,5 133,7
Nettomarginal, % 4,8 4,7 4,3 3,8 4,8 4,6
Resultat efter skatt, MSEK 30,2 27,4 55,2 42,2 109,7 96,7
Vinstmarginal, % 3,6 3,7 3,2 2,9 3,5 3,3

Soliditet, % 22,1 19,3 22,1 19,3 22,1 18,4
Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,5 0,5 1,0 0,9 2,0 1,7
Räntabilitet på eget kapital, % 8,0 9,3 15,8 13,8 33,1 29,8
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 7,5 6,7 15,0 11,9 30,2 27,2

Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 26,6 16,7 117,0 38,1 139,5 60,5
Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto, MSEK 4,1 0,5 8,5 5,5 11,3 8,3
Resultat före skatt per anställd, kSEK 49 48 92 77 199 185
Medelantal årsanställda 814 719 797 726 762 723

jan-jun jan-jun helår
2017 2016 2016

Nettoomsättning 50,7 39,7 79,1
Kostnad sålda varor och tjänster - - -
Bruttoresultat 50,7 39,7 79,1
Administrationskostnader -49,3 -49,8 -94,2
Rörelseresultat 1,4 -10,1 -15,1
Finansnetto 1,7 1,2 6,7
Resultat efter finansnetto 3,1 -8,9 -8,4
Bokslutsdispositioner - - 15,9
Resultat före skatt 3,1 -8,9 7,5
Inkomstskatt -0,3 2,6 0,0
Periodens resultat 2,8 -6,3 7,5

30 jun 30 jun 31 dec
2017 2016 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 675,7 674,0 642,3
Omsättningstillgångar 120,0 84,3 132,8
Summa tillgångar 795,7 758,3 775,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 205,2 230,2 222,5
Långfristiga skulder 119,4 128,4 112,4
Kortfristiga skulder 471,1 399,7 440,3
Summa eget kapital och skulder 795,7 758,3 775,1
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Förklarande upplysningar 

Not 1. Generell information 

Proact IT Group AB (publ) (org nr: 556494-3446) har sitt säte i Stockholms kommun. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm 
sedan juli 1999 och återfinns på Small Cap under symbolen PACT. 
 

Not 2. Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen för delårsrapporten har, i likhet med årsbokslutet för 2016, upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning 
har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 (Redovisning för juridiska personer).  
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering) och årsredovisningslagen. Termen ”IFRS” i detta 
dokument innefattar tillämpningen av IAS och IFRS liksom de tolkningar av dessa standarder som publicerats av IASB:s Stan-
dards Interpretation Committee (SIC) och Internal Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Koncernen använder sig av 
samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2016. Ett projekt pågår för att fastställa effekterna av 
införandet av nya standarden för intäktsredovisning, ”IFRS 15 Revenues from Contracts with Customers”. Projektet är upplagt i 
tre olika faser: utvärdering, konvertering samt implementering. För närvarande har koncernen avslutat utvärderingsfasen och ska 
påbörja konverteringsfasen. Koncernen har ännu inte kunnat kvantifiera de nya reglernas effekt på koncernens finansiella rap-
porter. Koncernen börjar tillämpa den nya standarden från och med räkenskapsåret 2018. 
 

Finansiella instrument 

Proacts finansiella instrument består av derivat, kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader 
och räntebärande skulder. Derivat är värderade till verkligt värde inom nivå 2, enligt definitionen i IFRS 7, det vill säga verkligt 
värde fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata, antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett till 
pris). Samtliga övriga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar och 
likvida medel. Samtliga övriga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaff-
ningsvärde, vilket inkluderar leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och skulder till kreditinstitut. Skulder till kreditin-
stitut löper med rörlig ränta, och redovisad ränta ligger i nivå med aktuell ränta på skulder till kreditinstitut och övriga finansiella 
tillgångar och skulder löper med korta löptider. Baserat på detta bedöms samtliga finansiella tillgångars och skulders bokförda 
värden vara en rimlig uppskattning av verkligt värde. 
 
 

Not 3. Intäkter per bransch 

 
Not 4. Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 

 
Not 5. Inkomstskatt 

Koncernens skattekostnad innefattar summa aktuell skatt och uppskjuten skatt beräknad utifrån gällande skattesatser i respektive 
land. Den redovisade skattekostnaden uppgår för första halvåret 2017 till 18,3 (13,5) MSEK.  
 
 

Not 6. Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner, mellan Proact och närstående, som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under 
kvartalet. 
 
 
 
 
 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår
2017 2016 2017 2016 jul-jun 2016

Avskrivningar immateriella 

anläggningstillgångar 8,5 7,0 16,8 14,5 29,0 26,7
Avskrivningar materiella 

anläggningstillgångar 7,8 6,2 15,6 12,7 30,4 27,5
Summa 16,3 13,2 32,4 27,2 59,5 54,2

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår
2017 2016 2017 2016 jul-jun 2016

Handel & Tjänster 168 167 436 295 756 615
Offentlig sektor 138 113 299 298 648 646
Telekom 133 131 238 244 438 444
Bank, finans 98 62 186 148 321 283
Tillverkande industri 83 96 154 185 313 345
Olja, energi 27 46 82 93 162 172
Media 41 12 55 27 93 65
Övrigt 142 110 257 169 438 352
Totala intäkter 830 737 1 707 1 459 3 169 2 922

Intäkter per bransch
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Not 7. Rörelsesegment 

Nordics: Sverige, Norge, Finland, USA och Danmark 
UK: Storbritannien 
East: Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Slovakien 
West: Nederländerna, Belgien, Spanien och Tyskland 
Proact Finance: Proacts finansbolag i egen regi redovisas separat då bolaget supporterar samtliga geografiska reg-

ioner. 
 

 

 

Not 8. Flerårsöversikt 

 

Not 9. Händelser efter balansdagen 

Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.  
 

Nordics UK West East Proact Koncern- Elimin- Koncernen
Finance gemensamt eringar

Totala intäkter 862 278 521 56 38 68 -115 1 707

Resultat före skatt 44,8 8,9 17,0 3,5 2,8 -3,5 - 73,5

Skatt -18,3
Periodens resultat 55,2

Nordics UK West East Proact Koncern- Elimin- Koncernen
Finance gemensamt eringar

Totala intäkter 828 339 220 77 47 62 -113 1 459

Resultat före skatt och 

jämförelsestörande poster 48,7 9,6 4,6 5,5 3,4 -10,3 - 61,5
Jämförelsestörande poster - - -0,1 - - -5,7 - -5,8
Resultat före skatt 48,7 9,6 4,5 5,5 3,4 -16,1 - 55,7

Skatt -13,5
Periodens resultat 42,2

jan-jun 2016

jan-jun 2017

jul-jun jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec
2016/2017 2016 2015 2014 2013

Totala intäkter, MSEK 3 169 2 922 2 802 2 325 2 305

EBITDA, MSEK 216,5 191,4 169,2 144,2 128,0
EBITDA marginal, % 6,8 6,6 6,0 6,2 5,6

EBITA, MSEK 186,1 163,9 140,4 109,5 82,8
EBITA marginal, % 5,9 5,6 5,0 4,7 3,6

EBIT, MSEK 157,0 137,2 113,5 84,9 54,0
EBIT marginal, % 5,0 4,7 4,1 3,7 2,3

Resultat före skatt, MSEK 151,5 133,7 104,1 85,2 43,7
Nettomarginal, % 4,8 4,6 3,7 3,7 1,9
Resultat efter skatt, MSEK 109,7 96,7 78,4 59,9 27,2
Vinstmarginal, % 3,5 3,3 2,8 2,6 1,2

Soliditet, % 22,1 18,4 19,2 17,5 16,9
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,0 1,7 1,8 1,6 1,6
Räntabilitet på eget kapital, % 33,1 29,8 26,8 23,4 11,6
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 30,2 27,2 25,6 21,3 13,8

Utdelning till moderbolagets aktieägare, MSEK 1) 32,4 25,1 15,6 11,2 10,2

Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 139,5 60,5 150,4 69,1 54,8
Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto, MSEK 11,3 8,3 14,2 3,7 13,2
Resultat före skatt per anställd, kSEK 199 185 156 132 67
Medelantal årsanställda 762 723 669 646 649

Periodens resultat per aktie, kr 2) 11,76 10,32 8,20 6,16 2,36

1) Avser det år då utdelning verkställdes. För verksamhetsåret 2016 lämnades en utdelning om 3,50 kr per aktie. 
2) Beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier. Proact har inga utställda teckningoptioner, konverteringslån eller andra instrument som kan ge 

upphov till utspädningseffekt.
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Not 10. Förvärvade företags nettotillgångar vid förvärvstidpunkten 

 
Förvärvsanalysen är preliminär. Tillgångarna i bolaget har inte slutgiltigt analyserats.  
 
Ovanstående förvärv avser förvärvet av 100 procent av aktierna och rösterna i Teamix GmbH. Förvärvet slutfördes 3 januari 2017. 
 
I detta förvärv är köpeskillingen större än de bokförda tillgångarna i den förvärvade verksamheten, vilket medfört att förvärvsana-
lysen ger upphov till immateriella tillgångar.  
 
Förvärvet av Teamix GmbH, som är ett lönsamt, växande och välskött bolag, kommer att påskynda tillväxten i Tyskland för Proact. 
Teamix är väletablerat på den tyska marknaden och har hög kompetens inom olika TI teknologi- och tjänsteområden. Teamix har 
djup kunskap inom Proacts fokusområden såsom datacenter med tillhörande tjänster och passar in i Proact-koncernen då de har 
en företagskultur som stämmer väl överens med Proacts kärnvärden ”integrity, commitment and excellence.” 
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2017

Immateriella anläggningstillgångar 0.8
Materiella anläggningstillgångar 12.6
Kundfordringar och övriga fordringar 61.3
Likvida medel 10.8
Långfristiga skulder -16.7
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder -47.2

Netto identifierbara tillgångar 21.5

Goodwill 50.0
Verkligt värde justering på förvärvade immateriella anläggningstillgångar 31.2
Uppskjuten skatt på förvärvade tillgångar -9.3

Köpeskilling inkl. villkorad köpeskilling 93.4
Avgår:

Förvärvad kassa -10.8
Uppskjuten betalning av köpeskilling -18.4
Egna aktier använda till förvärv -27.4

Netto kassaflöde 36.9

Belopp i MSEK
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