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Delårsrapport, januari – mars 2018 

 

Första kvartalet i sammandrag 

 Från och med 1 januari 2018 tillämpar bolaget förändrade redovisningsprinciper i enlighet med IFRS 

15. I samband med detta har bolaget ändrat redovisningsprincipen avseende den del av systemintäk-

ten som är hänförlig till leverantörsgarantier och underhåll. Sammantaget har dessa förändringar på-

verkat kvartalets intäkter negativt med 95 MSEK, samtidigt som kostnad såld vara har påverkats posi-

tivt. Dessa intäkter och kostnader återförs över framtida period mellan ett till tre år.  

 Intäkterna minskade med 13 % till 759 (873) MSEK. Tillväxt i lokala valutor var -15 %. 

 EBITDA minskade med 4 % och uppgick till 50,2 (52,2) MSEK.  

 Resultat före skatt ökade med 2 % till 33,2 (32,7) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster 

(2,6 MSEK), avseende kostnader hänförliga till byte av koncernchef, var ökningen 10 %. 

 Resultat efter skatt ökade med 6 % till 25,3 (23,9) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till 2,76 (2,52) SEK.  

 Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 29,3 (31,6) %. 
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Intäkter per kvartal och Nettomarginal (Res f. skatt)

rullande 12 månader
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Kommentarer från Proacts VD 

Fortsatt positiv utveckling avseende resultatet 

Jag vill inleda med att övergripande beskriva effekterna av de nya redovisningsprinciperna som bolaget im-
plementerat från och med 1 januari 2018. De förändrade redovisningsprinciperna innebär att intäkter och 
kostnader hänförliga till de konsulttjänster som bolaget levererar i samband med implementation av bolagets 
molntjänster samt den del av systemförsäljning som är hänförlig till leverantörsgarantier och underhåll, från 
och med 1 januari 2018 periodiseras över avtalens löptid till skillnad mot tidigare då dessa intäkts- och kost-
nadsförts vid leveranstillfället. Sammantaget har dessa förändringar påverkat bolagets intäkter negativt med 
95 MSEK i kvartalet, samtidigt som kostnad såld vara har påverkats positivt. Dessa intäkter och kostnader 
återförs över framtida perioder, om ett till tre år. De förändrade redovisningsprinciperna kommer att påverka 
de finansiella jämförelsetalen, främst avseende bolagets systemförsäljning, under resterande del av år 2018. 

De förändrade redovisningsprinciperna har ej någon påverkan på bolagets affärsverksamhet och kassaflöde.  
 
Med ovanstående som bakgrund är jag stolt över att kunna uppvisa en positiv resultatutveckling. Den goda 
utvecklingen innebär att vi redovisar det bästa resultatet, för ett första kvartal, i bolagets historia. Under kvar-
talet har vi även fortsatt att förbättra bolagets marginal, i jämförelse med motsvarande period föregående år, 

vilket är glädjande.  
 
För första kvartalet uppgick resultat före skatt till 35,8 MSEK, justerat för jämförelsestörande poster om 2,6 
MSEK, vilket är en ökning med 10 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Även bolagets 
bruttomarginal har ökat med 2 procentenheter samtidigt som försäljnings- och marknadsföringskostnader 
samt administrationskostnader minskat med 5 %. Tjänsteintäkterna har fortsatt utvecklats positivt under pe-
rioden och uppgick till 276 MSEK, vilket är en ökning med 1 %. Den del av tjänsteintäkterna som avser 
molntjänster uppgick till 110 MSEK, vilket är en ökning med 9 %. Den ekonomiska utvecklingen är i linje med 
fastställd strategi vilket bland annat innebär säkerställande av god kostnadskontroll, att förbättrings- och ef-
fektiviseringsåtgärder avseende tjänsteleveransen sker löpande, att nödvändiga åtgärder vidtas i de länder 
som ej uppnår fastställda finansiella mål samt att öka sälj- och marknadsfokus inom bolaget. Genom detta 
arbeta kommer bolaget uppnå en kostnadseffektiv och enhetlig organisation, ett marknadsledande och leve-
rantörsoberonde erbjudande samt en ökad andel kontrakterade intäkter. Sammantaget ser jag att de sats-
ningar som görs inom ovan nämnda fokusområden ger goda resultat, vilket gör oss än mer konkurrenskraf-
tiga.  Under kvartalet har vi på ett framgångsrikt sätt genomfört ett antal kundprojekt inom bolagets fokusom-
råden, 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 gällande både intäkter och resultat. 
   
 
Kista, 18 april 2018 
 
 
Peter Javestad 
Tillförordnad VD och koncernchef 
 
  

Om Proact 
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster 
skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, 
produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närva-
rande över 100 petabyte information i molnet.  
 
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 

Den megatrend som är av störst betydelse för 
Proacts verksamhet är den allt snabbare digita-
liseringen. Med denna trend följer i sin tur an-
vändarkrav på ökad tillgänglighet och enkelhet. 
Den betyder också att det för företag och orga-
nisationer skapas förutsättningar för nya affärs-
möjligheter och affärsmodeller, vilket i sin tur 
gör att den underliggande tillväxten av digital af-
färskritisk information fortsatt är hög. Samman-
taget blir därmed IT av alltmer strategisk bety-
delse. 
 
En väl fungerande IT-funktion är ofta en förut-
sättning för att kärnverksamheten ska kunna 
bedrivas effektivt. Kombinationen av den 
snabba digitaliseringen samt den ökande 
mängden affärskritisk information gör att IT-
infrastrukturen blir alltmer komplex och att nya 
krav ställs. Alla företag och myndigheter är be-
roende av tillgång till information av olika slag 
för att verksamheten ska fungera, speciellt för 
verksamhetskritisk information är tillgänglighet 
och säkerhet än mer viktigt. Brister i säkerhets-
rutiner och tillgänglighet kan leda till avbrott i 
verksamheten, vilket kan få ödesdigra konse-
kvenser. Därför använder allt fler företag och 

myndigheter olika tjänster och nya tekniker för 
att förenkla IT-driften och säkerställa att leve-
ransen av IT-tjänster motsvarar de krav som af-
färsverksamhet och kunder ställer. 
 
En tydlig marknadstrend är också att allt fler 
kunder önskar erbjuda IT som en tjänst, där in-
terna samt externa användare själva beställer 
och konsumerar olika typer av IT-tjänster base-
rat på varje enskilt användarbehov. För att möj-
liggöra leverans av IT som en tjänst implemen-
terar företag och myndigheter i allt högre grad 
en kombination av privata och publika moln-
tjänster, så kallade hybrida moln för att bland 
annat automatisera de interna IT-processerna.  
 
Behovet av fortsatt effektivisering medför en 
växande efterfrågan på lösningar och tjänster 
inom Proacts specialistområden vilket innebär 
en god tillväxtpotential för bolaget. Proact har 
etablerade erbjudanden, metoder och proces-
ser för att tillgodose 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. Belmedis och Descartes i 
Belgien, Graintec i Danmark, Helmes i Estland, Medbit i Finland, DSW och Kwik-Fit i Nederländerna, 
Verisure i Spanien, ATG, Axis, Spotify och Vattenfall i Sverige, Colsys och ON Semiconductor i Tjeckien, 
Patrizia Immobilien i Tyskland.  
 

Händelser under kvartalet 

Samhall väljer Proact för implementation av 
Office 365 

Samhall är ett svenskt statsägt aktiebolag med 
huvuduppgiften att skapa utvecklande jobb åt 
personer med funktionsnedsättning. Företaget 
är en av Sveriges största serviceleverantörer 
och erbjuder tjänster inom områden såsom 
städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, till-
verkning och omsorg, med över 24 000 medar-
betare och verksamhet på över 600 orter i lan-
det.  
 
Proact har under flera år ansvarat för driften av 
Samhalls mailservrar. Genom sin specialistkun-
skap och erfarenhet har Proact fått förtroendet 
att som rådgivare delta i arbetet med att utforma 
och driftsätta den nya IT-miljön.  
 
Samhalls drivkrafter för att välja Office 365 var 
framförallt relaterade till funktionalitet och eko-
nomi. Användarfunktionaliteten kommer exem-
pelvis förbättras genom att såväl mailtjänster 
som andra IT-tjänster blir mer lättåtkomliga för 

användarna. Med stöd av Office 365 och olika 
mobilappar som ingår i tjänsten är målsätt-
ningen att ge samtliga medarbetare tillgång till 
Samhall.se genom egna användarkonton.  
 
Efter driftsättning av den nya IT-miljön kommer 
Proact ansvara för tjänsten ”Proactive 365”, vil-
ken innebär att Samhall fortlöpande kommer att 
erhålla information och rådgivning från Proacts 
specialister vilket i sin tur underlättar det lö-
pande arbetet med anpassning och uppdatering 
av den nya IT-miljön. 

 
Proact levererar ny IT-infrastruktur lösning 
till Pro-Duo 

Pro-Duo ingår i koncernen Sally Beauty Hol-
dings Inc. vilket är en internationell distributör av 
professionella skönhetsprodukter från varumär-
ken såsom L'Oréal, Schwarzkopf, Wella och 
Tigi. Bolaget har över 4 700 butiker runt om i 
världen och en årlig intäkt på 3,6 miljarder dol-
lar.  
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Pro-Duo har högt ställda krav avseende skal-
barhet, tillgänglighet samt prestanda avseende 
IT-infrastrukturen, dessutom ställs höga krav på 
att IT-miljön skall vara redundant och kostnads-
effektiv. För att möta de ökande kraven genom-
fördes en upphandling där Proact, genom sin 
specialistkompetens och erfarenhet, erhöll för-
troendet att leverera en ny IT-infrastruktur med 
tillhörande konsult- samt supporttjänster.  
 
Den nya IT-infrastrukturen baseras på koncep-
tet datacenter, vilket är en referensarkitektur där 
ingående komponenter såsom lagring, servrar 
och nätverk är integrerade med varandra. Tack 
vare den nya IT-infrastrukturen får Pro-Duo ett 
förbättrat stöd för verksamheten och dess an-
vändare, i tillägg blir den interna administrat-
ionen av systemen betydligt enklare och mer 
kostnadseffektiv.  
 
Avtalet innefattar implementation och konfigu-
ration av den nya IT-infrastrukturen samt Proact 
Premium Support, vilket över tid bidrar till en po-
sitiv effekt på Proacts kontrakterade intäkter. 
 

Bisnode sänker sina IT-kostnader med ny 
IT-infrastruktur från Proact 

Bisnode verkar på 18 geografiska marknader 
och är en av Europas ledande leverantörer av 
affärsinformation. Bisnode bidrar till att göra 
vardagen enklare för sina kunder genom att 
varje dag leverera tusentals beslutsunderlag till 
företag, myndigheter, kommuner och andra or-
ganisationer. På Bisnode arbetar över 2 000 ex-
perter med att varje dag tolka, förädla och förstå 
data som ligger till grund för sina kunders affärs-
beslut.  
 
För Bisnode är hantering och bearbetning av 
stora informationsmängder kärnan i den dagliga 
verksamheten. När företaget beslutade att upp-
datera sin affärskritiska databasmiljö var ambit-
ionen att migrera den nuvarande IT-
infrastrukturen till en enda konsoliderad IT-
miljö. Detta för att förenkla administration, 
uppnå direkta kostnadsbesparingar samt skapa 
en tydlig IT-strategi för framtiden.  
 

Tack vare sin specialistkompetens fick Proact 
förtroendet att genomföra en förstudie. Målsätt-
ningen med förstudien var att identifiera vilka 
krav och behov som ställs på IT-infrastrukturen 
både utifrån ett IT- samt verksamhetsperspek-
tiv. Baserat på utfallet av förstudien gjordes en 
design av en ny konsoliderad IT-miljö.  
 
Genom den nya IT-infrastrukturen erhåller Bis-
node en IT-miljö som är anpassad för dagens 
och framtidens verksamhetensbehov samtidigt 
som betydande kostnadsbesparingar kommer 

att uppnås i kombination med förbättrad pre-
standa och ökad driftsäkerhet. Avtalet innefattar 
implementation och konfiguration av den nya 
IT-miljön.  
 

Koncern IT väljer Proact Premium Support 
Plus 

Koncern IT är ett företag under Köpenhamns 
finansförvaltning, som tillhandahåller och driver 
IT-infrastrukturen i alla kommunförvaltningar. 
Koncern IT utvecklar dessutom nya digitala IT-
lösningar för kommunerna. Koncern IT har 350 
anställda som tillhandahåller IT-tjänster till 45 
000 anställda i inom Köpenhamns kommunför-
valtningar, vilket gör det till en av Danmarks 
största IT-arbetsplatser. 
 
Den omfattande IT-infrastrukturen i Köpen-
hamn förbinder cirka 1 700 platser via tusen-
tals accesspunkter, switchar, servrar, lagrings- 
och backupsystem. Med ett sådant omfattande 
IT-nätverk är behovet stort att övervaka samt-
liga ingående komponenter dygnet runt alla 
årets dagar, för att därigenom säkerställa till-
gänglighet av de olika IT-tjänsterna. Även om 
Koncern IT hade övervaknings- och stödsy-
stem på plats kvarstod behovet av övervakning 
utanför kontorstid. 
 
Genom Proacts tjänst, Proacts Premium Sup-
port Plus, levererar Proact en SLA-baserad 
tjänst vilken innefattar övervakning av fler än 
100 kritiska komponenter i IT-infrastrukturen 
samt även åtgärd av larm utanför kontorstid. 
Genom den tjänst som Proact levererar uppnår 
Koncern IT förbättrad säkerhet och tillgänglig-
het av de IT-tjänster som levereras i kombinat-
ion med att god kostnadseffektivitet uppnås. 
 
. 
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Finansiell översikt

Intäkter 

Under första kvartalet 2018 uppgick bolagets to-
tala intäkter till 759 (873) MSEK, en minskning 
med 13 %. Tillväxt i lokala valutor var -15 %. 
Minskning är framförallt hänförlig till införande av 
ny redovisningsprincip innebärande att 95 MSEK 
som tidigare skulle ha intäktsförts under kvartalet 
nu kommer att intäktsföras över framtida perioder 
om ett till tre år. Justerat för denna förändring har 
intäkterna minskat med 2,6 % under årets första 
kvartal. 
 

Branschsegment 
Proact har en god intäktsfördelning avseende 
olika branschsegment. De fyra största bransch-
segmenten är Handel & Tjänster 24 %, Offentlig 
Sektor 18 %, Telekom 13 % samt Tillverkande in-
dustri 13 %. 
 

Business Units 
I Nordics minskade intäkterna under kvartalet 
varav 47 MSEK avser förändrade redovisnings-
principer. I tillägg gjordes under motsvarande 
kvartal föregående år ett antal större systemaffä-
rer, framförallt i Norge, vilket innebar en stor posi-
tiv effekt på systemintäkterna dåvarande period.  
 
I UK är intäkterna oförändrade jämfört med mot-
svarande kvartal föregående år, trots att föränd-
rade redovisningsprinciper har påverkat intäkterna 
negativt med 18 MSEK.  
 
I West har intäkterna minskat med 15 MSEK, dock 
har förändrade redovisningsprinciper påverkat in-
täkterna negativt med 27 MSEK. Under kvartalet 

har tjänsteintäkterna utvecklats väl, såväl gällande 
support-, konsult- som molntjänster. 
 
I East ökade de totala intäkterna under kvartalet, 
såväl system- som tjänsteintäkterna har utvecklats 
positivt. Förändrade redovisningsprinciper har på-
verkat intäkterna negativt med 3 MSEK.  
 
Framtida kontrakterade kassaflöden från Proact 
Finance uppgår till 166 (111) MSEK, en ökning 
med 50 %. 
 

Rörelsegren 
Under första kvartalet minskade systemintäkterna 
med 20 % till 481 (598) MSEK. Minskningen är, 
som tidigare nämnts, framförallt hänförlig till infö-
rande av ny redovisningsprincip innebärande att 
95 MSEK, som tidigare skulle ha intäktsförts under 
kvartalet, nu kommer att intäktsföras över framtida 
perioder om ett till tre år. Under samma period 
ökade tjänsteintäkterna med 1 % till 276 (274) 
MSEK. Tjänsteintäkterna utgör 36 % av bolagets 
totala intäkter under kvartalet. 
 
Nya avtal avseende molntjänster har under kvar-
talet tecknats till ett totalt värde om 40 MSEK, av-
talen har en löptid på tre till fem år. Den totala in-
täkten avseende molntjänster uppgick under kvar-
talet till 110 (100) MSEK, vilket är en ökning med  
9 % jämfört med motsvarande period föregående 
år. Rullande 12 månader uppgår intäkterna från 
molntjänster till 426 MSEK. 
 
 
 
 

 
 

 

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2018 2017 apr-mar 2017

Systemförsäljning 481 598 2 016 2 133

Tjänsteverksamhet 276 274 1 108 1 106

Övriga intäkter 1 1 6 5

Totala intäkter 759 873 3 129 3 243

Intäkter per rörelsegren
jan-mar jan-mar 12 mån helår

2018 2017 apr-mar 2017

Nordics 339 448 1 542 1 652

UK 147 146 552 551

West 245 260 902 916

East 36 24 142 131

Proact Finance 31 10 122 101

Koncerngemensamt -40 -16 -131 -108

Totala intäkter 759 873 3 129 3 243
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Resultat 

EBITDA minskade med 4 % jämfört med föregå-
ende år och uppgick under kvartalet till 50,2 (52,2) 
MSEK.  
 
Resultat före skatt ökade med 2 % till 33,2 (32,7) 
MSEK. Justerat för jämförselstörande poster 
första kvartalet 2018 (2,6 MSEK) var ökningen  
10 %.  
 

Business Units 
I Nordics har resultatet under kvartalet påverkats 
negativt främst beroende på förändrade redovis-
ningsprinciper, vilket har påverkat resultatet från 
systemverksamheten.  
 
I UK har resultatet utvecklats positivt under kvar-
talet genom en god systemmarginal och en för-
bättrad lönsamhet inom tjänsteverksamheten. 
 
I West har resultatet förbättrats under kvartalet 
jämfört med samma period föregående år, detta 
trots förändrade redovisningsprinciper. En förbätt-
rad systemmarginal, ökade tjänsteintäkter samt ett 
förbättrat resultat från verksamheten i Tyskland 
har bidragit till den goda resultatutvecklingen.  
 
I East har resultatet utvecklats positivt främst hän-
förligt till god intäktsökning avseende systemverk-
samheten i kombination med en fortsatt god mar-
ginalutveckling. 
 
Proact Finance uppvisar en stabil resultat- och 
lönsamhetsutveckling. 

Balansräkning och kassaflöde 

Likvida medel uppgick till 180 MSEK per den  
31 mars 2018, jämfört med 221 MSEK föregående 
år. Av total checkräkningskredit om 245 MSEK har 
34 MSEK nyttjats. Banklån uppgick till 125 MSEK, 
varav 39 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 var -55 (8) MSEK under kvartalet, 
varav -13 (43) MSEK från löpande verksamhet. 
Rullande 12 månader uppgick kassaflödet till -62 
MSEK. 
 
Under kvartalet har 31 (16) MSEK investerats i an-
läggningstillgångar. Ökningen i investeringar i an-
läggningstillgångar är hänförlig till den goda ut-
vecklingen inom den egna finansieringsverksam-
heten, Proact Finance. Under kvartalet har 26 (45) 
MSEK utbetalats kontant som betalning för förvärv 
av aktier i dotterbolag. Förändring av banklån och 
nyttjande av checkräkningskrediter har samman-
taget bidragit till kassaflödet med 23 MSEK. Åter-
köp av egna aktier har under kvartalet gjorts till ett 
värde av 8 MSEK. 
 
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 
21 (20) %. Per den 31 december 2017 uppgick so-
liditeten till 20 %. 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 mar 31 dec 31 mar 31 dec

2018 2017 2017 2016

Likvida medel 180 220 221 214

Checkräkningskredit -34 -1 -17 -29

Skulder till kreditinstitut -131 -139 -176 -143

Kontraktsbelåning - - -21 -30

Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) 15 80 7 13

Outnyttjad checkräkningskredit 211 240 153 151

Total checkräkningskredit 245 241 170 180

Finansiell ställning
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Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2015 2016 2017 2018

K
r

Resultat per aktie per kvartal

Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

jan-mar jan-mar 12 mån helår
2018 2017 apr-mar 2017

Nordics 16,7 25,3 89,2 97,8
UK 6,9 4,4 21,3 18,8
West 12,0 1,8 30,7 20,5
East 2,9 1,6 7,7 6,4
Proact Finance 0,7 0,6 5,8 5,7
Koncerngemensamt -3,5 -1,0 -0,6 1,9

Resultat före skatt och 

jämförelsestörande poster 35,8 32,7 154,2 151,1

Jämförelsestörande poster -2,6 - -2,6 -
Resultat före skatt 33,2 32,7 151,7 151,1

Resultat före skatt per Business 

Unit
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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 31 mars 2018 
har 103 600 aktier förvärvats inom detta bemyndi-
gande.  
 
Bolaget innehar per den 31 mars 2018  
182 269 aktier i eget förvar, vilket motsvarar 2,0 % 
av totalt antal aktier.  
 

Medarbetare 

Den 31 mars 2018 uppgick antalet anställda till 
793 (804). 
 

Moderbolaget i sammandrag 

Moderbolagets totala intäkter under perioden upp-
gick till 21,1 (26,2) MSEK. Resultat före skatt upp-
gick till -4,7 (-0,4) MSEK.  
 
Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvaluta-
konto uppgick per den 31 mars 2018 till 318 (340) 
MSEK.  
 
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid peri-
odens slut till 12 (13) 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 eventuella utträde ur 
EU. Kortsiktigt påverkar eventuella valutaföränd-
ringar koncernens räkenskaper. I övrigt har inga 
risker eller osäkerhetsfaktorer förändrats i jämfö-
relse med de som kommenterades i senast av-
givna årsredovisning. För en utförligare beskriv-
ning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
hänvisas till Proacts årsredovisning 2017, sidan 
23. 
 

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 
2017, sidan 63. 
 

Årsstämma 

Årsstämma kommer att hållas den 8 maj 2018  
kl. 18:00 på Scandic Victoria Tower, Kista.  
För närmare information se bolagets webbsida 
www.proact.se. 

 

Övrig information 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revi-
sorernas granskning. 
 

Kommande rapporter 

11 jul 2018 Delårsrapport Q2 2018 
18 okt 2018 Delårsrapport Q3 2018 
  6 feb 2019 Bokslutskommuniké 2018 
 

 
 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
 

 Telefon E-post 

Peter Javestad, CEO +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:peter.javestad@proact.eu
mailto:jonas.persson@proact.eu
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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 18 april 2018 klockan 
08:00 (CET). 

 
 
 
Kista den 18 april 2018 
 
Proact IT Group AB (publ) 
 
 
 
 
 
 

Peter Javestad  
Tillförordnad VD och koncernchef 
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Finansiella rapporter (MSEK) 

 

Rapport över totalresultatet för koncernen 

 

 
 

Data per aktie* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2018 2017 apr-mar 2017

Systemintäkter 481,3 598,2 2 015,9 2 132,8

Tjänsteintäkter 276,0 273,9 1 107,6 1 105,5

Övriga intäkter 1,3 0,5 5,9 5,1

Totala intäkter 758,6 872,6 3 129,4 3 243,4

Kostnad för sålda varor och tjänster -574,1 -681,4 -2 381,6 -2 488,8

Bruttoresultat 184,5 191,2 747,8 754,6

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -94,6 -96,9 -372,1 -374,4

Administrationskostnader -52,6 -58,2 -219,0 -224,6

Jämförelsestörande poster -2,6 - -2,6 -

Rörelseresultat, EBIT 34,8 36,1 154,2 155,6

Finansnetto -1,5 -3,5 -2,5 -4,5

Resultat före skatt 33,2 32,7 151,7 151,1

Inkomstskatt -7,9 -8,8 -36,2 -37,1

Periodens resultat 25,3 23,9 115,5 114,0

Övrigt totaltresultat

Poster som kan komma att omföras till årets resultat

Förändring av säkringsreserv 

(nettoinvestering i utländsk verksamhet) 0,8 0,2 0,7 0,2

Skatteffekt på förändring av säkringsreserv 

(nettoinvestering i utländsk verksamhet) -0,2 -0,0 -0,2 -0,0

Omräkningsdifferenser 16,4 -1,5 17,8 -0,1

Totalt poster som kan komma att omföras till årets resultat 17,0 -1,4 18,3 0,0

Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt 42,3 22,5 133,8 114,0

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 25,4 23,5 115,1 113,2

Innehav utan bestämmande inflytande -0,0 0,4 0,4 0,8

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 42,4 22,3 136,6 116,4

Innehav utan bestämmande inflytande -0,1 0,2 -2,8 -2,4

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2018 2017 apr-mar 2017

Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets 

aktieägare, kr 2,76 2,52 12,47 12,22

Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets 

aktieägare, kr 44,81 39,82 44,81 44,55

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr -2,43 4,95 18,69 18,62

Antal utestående aktier vid periodens slut 9 151 617 9 333 117 9 151 617 9 205 317

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 9 177 274 9 326 450 9 226 463 9 263 247

* 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 

   

31 mar 31 mar 31 dec

2018 2017 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 400,7 367,7 385,0

Övriga immateriella anläggningstillgångar 96,1 132,4 99,4

Materiella anläggningstillgångar 68,3 67,6 62,6

Andra långfristiga fordringar 199,7 86,3 131,9

Uppskjutna skattefordringar 16,8 15,2 17,2

Omsättningstillgångar

Varulager 37,6 21,3 37,4

Kundfordringar och övriga fordringar 997,5 953,7 987,3

Likvida medel 180,3 220,6 220,4

Summa tillgångar 1 996,9 1 864,9 1 941,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 410,1 371,6 380,8

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande

inflytande 1,7 5,5 3,6

Summa eget kapital 411,9 377,1 384,4

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, räntebärande 93,3 144,6 93,4

Långfristiga skulder, ej räntebärande 170,3 66,1 94,7

Uppskjutna skatteskulder 22,2 26,3 21,5

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, räntebärande 114,6 82,9 87,3

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 184,6 1 167,8 1 259,9

Summa eget kapital och skulder 1 996,9 1 864,9 1 941,2

jan-mar jan-mar helår

2018 2017 2017

Vid periodens början 384,4 332,6 332,6

Justerar IB Eget Kapital pga förändring redovisningsprinciper -5,4 -5,4

Periodens totalresultat 42,3 22,5 114,0

Utdelning - - -32,4

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - - -1,3

Finansiell skuld till innehav utan bestämmande inflytande - - -26,3

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande -7,3 - 0,6

Nyttjade aktier i eget innehav - 27,4 27,4

Återköp av egna aktier -7,5 - -24,9

Vid periodens slut 411,9 377,1 384,4

Innehav utan bestämmande inflytande: Proact Lietuva UAB 26,14 %.
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 

 
 

Nyckeltal 

 

Flerårsöversikt se not 8. För definition av nyckeltal, se Årsredovisning 2017.  
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  

 
 

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2018 2017 apr-mar 2017

Totala intäkter, MSEK 759 873 3 129 3 243

EBITDA, MSEK 50,2 52,2 216,8 218,8

EBITDA marginal, % 6,6 6,0 6,9 6,7

EBITA, MSEK 42,6 44,4 186,3 188,1

EBITA marginal, % 5,6 5,1 6,0 5,8

EBIT, MSEK 34,8 36,1 154,2 155,6

EBIT marginal, % 4,6 4,1 4,9 4,8

Resultat före skatt, MSEK 33,2 32,7 151,7 151,1

Nettomarginal, % 4,4 3,7 4,8 4,7

Resultat efter skatt, MSEK 25,3 23,9 115,5 114,0

Vinstmarginal, % 3,3 2,7 3,7 3,5

Soliditet, % 20,6 20,2 20,6 19,8

Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,4 0,5 1,6 1,7

Räntabilitet på eget kapital, % 6,4 6,7 29,3 31,8

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 6,2 6,4 26,5 29,2

Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 30,6 90,5 106,8 166,7

Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto, MSEK 3,4 4,4 10,4 11,4

Resultat före skatt per anställd, kSEK 42 42 189 189

Medelantal årsanställda 797 783 805 799

jan-mar jan-mar helår

2018 2017 2017

Nettoomsättning 21,1 26,2 96,6

Kostnad sålda varor och tjänster - - -

Bruttoresultat 21,1 26,2 96,6

Administrationskostnader -26,4 -24,8 -97,5

Rörelseresultat -5,4 1,5 -0,9

Finansnetto 0,6 -1,9 97,4

Resultat efter finansnetto -4,7 -0,4 96,5

Resultat före skatt -4,7 -0,4 96,5

Inkomstskatt 1,0 0,1 0,1

Periodens resultat -3,7 -0,3 96,6

31 mar 31 mar 31 dec

2018 2017 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 754,1 680,5 687,3

Omsättningstillgångar 72,6 153,9 104,5

Summa tillgångar 826,7 834,4 791,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 278,0 249,5 289,2

Långfristiga skulder 96,1 130,8 96,9

Kortfristiga skulder 452,7 454,1 405,6

Summa eget kapital och skulder 826,7 834,4 791,7

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2018 2017 apr-mar 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 34,3 33,7 188,7 188,0

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -47,3 9,4 -3,8 52,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,0 43,1 184,9 241,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -49,6 -47,8 -120,7 -118,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,4 12,3 -126,0 -121,1

Periodens totala kassaflöde -55,2 7,7 -61,9 1,0

Likvida medel vid periodens början 220,4 214,4 220,6 214,4

Kursdifferens i likvida medel 15,1 -1,6 21,5 4,9

Likvida medel vid periodens slut 180,3 220,6 180,3 220,4
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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 2017, upprättats i enlighet med International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovis-
ning 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 2017 med tillägg av IFRS 15 samt IFRS 9, vilka 
beskrivs nedan.  
 
”IFRS 15 Revenues from Contracts with Customers” tillämpas för räkenskapsår som startar 1 januari 2018. Standarden är prin-
cipbaserad och specificerar hur och när intäkter ska redovisas samt kräver mer detaljerade upplysningar om företagets intäkts-
strömmar. Proact  tillämpar IFRS 15 från 1 januari 2018 med full retroaktivitet samt justering av jämförelsetal med tillämpning av 
lättnadsreglerna.  
 
Analysen av effekterna av IFRS 15 slutfördes under fjärde kvartalet 2017 och Proacts slutsats är att den nya standarden inne-
bär en förändring av intäktsredovisningen för molntjänstverksamheten när det gäller intäkter och kostnader i samband med in-
stallation före avtalsstart samt avseende ”kostnader för att erhålla kundkontrakt”, vilket i Proacts fall endast berör säljprovisioner. 
För molntjänstverksamheten är skillnaden att installation respektive leverans av molntjänsten tidigare har hanterats som två 
separata prestationsåtaganden men nu bedöms som ett prestationsåtagande. I redovisningen blir effekten att intäkter och kost-
nader kopplade till installation före avtalsstart kommer att periodiseras över avtalets längd. Säljprovisioner som tidigare kost-
nadsförts i samband med avtalens ingående kommer att aktiveras och kostnadsföras över den tid Proact bedömer kunden kom-
mer finnas kvar hos Proact. 
 
Historiskt har koncernen intäkts- och kostnadsfört produktförsäljning samt den del av produktförsäljningen, som avser leveran-
törsgarantier och underhåll, vid försäljningstillfället. I samband med den analys som gjorts avseende IFRS 15 har koncernen 
beslutat att från och med 2018 periodisera intäkter och kostnader, för den del av produktförsäljningen som avser leverantörsga-
rantier och underhåll, över kontraktets löptid.  
 
De jämförelsesiffror för 2017 som finns i denna rapport har räknats om enligt nya redovisningsprinciper. Se nedanstående över-
gångsbrygga som visar omräkningseffekterna för första kvartalet 2017. 
 
Övergångsbrygga IFRS 15 för första kvartalet 2017 
 

 
 

 
 
IFRS 9 tillämpas från 1 januari 2018 utan omräkning av tidigare perioder. Den främsta påverkan avser en delvis ny process i 
kreditförluster vilken bygger på förväntade kreditförluster istället för inträffade kreditförluster. Proact har tillämpat övergången 
framåtriktat och har beaktat historiska kundförluster över en konjunkturcykel och kan därefter konstatera att den nya standarden 
inte kommer att påverka koncernens räkenskaper med väsentliga belopp. 
 

jan-mar IFRS 15 jan-mar jan-dec IFRS 15 jan-dec
2017 Justering 2017 2017 Justering 2017

Systemintäkter 602,1 -4,0 598,2 2 148,7 -15,9 2 132,8

Tjänsteintäkter 274,2 -0,3 273,9 1 104,5 1,0 1 105,5

Övriga intäkter 0,5 - 0,5 5,1 - 5,1

Totala intäkter 876,9 -4,3 872,6 3 258,3 -14,9 3 243,4

Kostnad för sålda varor och 

tjänster -684,3 2,9 -681,4 -2 502,3 13,5 -2 488,8

Bruttoresultat 192,6 -1,3 191,2 756,0 -1,4 754,6

Försäljnings- och 

marknadsföringskostnader -96,9 - -96,9 -374,4 - -374,4

Administrationskostnader -58,2 - -58,2 -224,6 - -224,6

Rörelseresultat, EBIT 37,5 -1,3 36,1 156,9 -1,4 155,6

Finansnetto -3,5 - -3,5 -4,5 - -4,5

Resultat före skatt 34,0 -1,3 32,7 152,5 -1,4 151,1

Inkomstskatt -9,0 0,2 -8,8 -37,5 0,4 -37,1

Periodens resultat 25,0 -1,1 23,9 115,0 -1,0 114,0

Belopp i MSEK

mar IFRS 15 mar dec IFRS 15 dec
2017 Justering 2017 2017 Justering 2017

Tillgångar 1 766,3 98,6 1 864,9 1 832,0 109,2 1 941,2

Summa Tillgångar 1 766,3 98,6 1 864,9 1 832,0 109,2 1 941,2

Eget kapital - Effekt på IB Eget 

Kapital 2017 - -5,4 -5,4 - -5,4 -5,4

Eget kapital - Effekt på resultatet 

2017 383,7 -1,1 382,5 390,8 -1,0 389,8

Skulder 1 382,6 105,2 1 487,8 1 441,2 115,6 1 556,9

Summa Eget Kapital och Skulder 1 766,3 98,6 1 864,9 1 832,0 109,2 1 941,2

Belopp i MSEK
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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 respek-
tive land. Den redovisade skattekostnaden uppgår för första kvartalet 2018 till 7,9 (8,8) MSEK.  
 
 

Not 6. Transaktioner med närstående 

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

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2018 2017 apr-mar 2017

Handel & Tjänster 210 267 736 794

Offentlig sektor 150 160 569 578

Telekom 64 105 405 446

Tillverkande industri 83 71 396 384

Bank, finans 81 87 283 289

Olja, energi 43 55 151 163

Media 11 14 116 119

Övrigt 116 114 473 470

Totala intäkter 759 873 3 129 3 243

Intäkter per bransch

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2018 2017 apr-mar 2017

Avskrivningar immateriella 

anläggningstillgångar 7,8 8,3 31,2 31,6

Nedskrivningar immateriella 

anläggningstillgångar - - 0,9 0,9

Avskrivningar materiella 

anläggningstillgångar 7,6 7,8 30,5 30,7

Summa 15,4 16,1 62,6 63,3
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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 

regioner. 
 

 

Not 8. Flerårsöversikt 

 

Not 9. Händelser efter balansdagen 

Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.  
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Nordics UK West East Proact Koncern- Elimin- Koncernen
Finance gemensamt eringar

Totala intäkter 339 147 245 36 31 31 -70 759

Resultat före skatt och 

jämförelsestörande poster 16,7 6,9 12,0 2,9 0,7 -3,5 - 35,8
Jämförelsestörande poster - - - - - -2,6 - -2,6 
Resultat före skatt 16,7 6,9 12,0 2,9 0,7 -6,0 - 33,2

Skatt -7,9
Periodens resultat 25,3

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

Totala intäkter 448 146 260 24 10 34 -51 873

Resultat före skatt 25,3 4,4 1,8 1,6 0,6 -1,0 - 32,7

Skatt -8,8
Periodens resultat 23,9

jan-mar 2017

jan-mar 2018

apr-mar jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec

2017/2018 2017 20161) 20151) 20141) 20131)

Totala intäkter, MSEK 3 129 3 243 2 922 2 802 2 325 2 305

EBITDA, MSEK 216,8 218,8 191,4 169,2 144,2 128,0

EBITDA marginal, % 6,9 6,7 6,6 6,0 6,2 5,6

EBITA, MSEK 186,3 188,1 163,9 140,4 109,5 82,8

EBITA marginal, % 6,0 5,8 5,6 5,0 4,7 3,6

EBIT, MSEK 154,2 155,6 137,2 113,5 84,9 54,0

EBIT marginal, % 4,9 4,8 4,7 4,1 3,7 2,3

Resultat före skatt, MSEK 151,7 151,1 133,7 104,1 85,2 43,7

Nettomarginal, % 4,8 4,7 4,6 3,7 3,7 1,9

Resultat efter skatt, MSEK 115,5 114,0 96,7 78,4 59,9 27,2

Vinstmarginal, % 3,7 3,5 3,3 2,8 2,6 1,2

Soliditet, % 20,6 19,8 18,4 19,2 17,5 16,9

Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,6 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6

Räntabilitet på eget kapital, % 29,3 31,8 29,8 26,8 23,4 11,6

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 26,5 29,2 27,2 25,6 21,3 13,8

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

Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 106,8 166,7 60,5 150,4 69,1 54,8

Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto, MSEK 10,4 11,4 8,3 14,2 3,7 13,2

Resultat före skatt per anställd, kSEK 189 189 185 156 132 67

Medelantal årsanställda 805 799 723 669 646 649

Periodens resultat per aktie, kr 3)
12,47 12,22 10,32 8,20 6,16 2,36

2) År före 2017 har inte räknats om enligt nya redovisningsprinciper vilka tillämpas fr o om 1 januari 2018.
2) Avser det år då utdelning verkställdes. För verksamhetsåret 2016 lämnades en utdelning om 3,50 kr per aktie. 

Styrelsen och verkställande direktören kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 3,75 kr per aktie för verksamhetsåret 2017, totalt 34,5 MSEK.
3) Beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier. Proact har inga utställda teckningoptioner, konverteringslån eller andra instrument som kan ge 

upphov till utspädningseffekt.

http://www.proact.se/

