
 

 
Bokslutskommuniké 2013 

 
 
 
Förbättrat resultat och ökad omsättning under fjärde kvartalet 
 
 
 
Helåret 2013 sammandrag 
 

 Intäkterna minskade med 5 % till 2 305 (2 433) MSEK, justerat för valuta och avyttring av 
verksamhet minskade intäkterna med 1 %. 

 EBITDA minskade med 11 % till 128,0 (144,5) MSEK. 

 Resultat före skatt minskade med 28 % till 43,7 (61,0) MSEK.  

 Resultat efter skatt minskade med 35 % till 27,2 (41,8) MSEK. 

 Resultat per aktie minskade till 2,36 (3,96) kr. 

 Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,6 (18,9) %.  

 Engångskostnader hänförliga till att minska den totala kostnadsstrukturen i bolaget har påver-
kat rörelseresultatet negativt med 30,3 MSEK. Vidare har immateriella tillgångar avseende 
verksamheten i Tjeckien skrivits ned med 5,2 MSEK. Avyttring av verksamhet har påverkat rö-
relseresultatet positivt med 9,2 MSEK. 

 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1:20 (1:10) kr per aktie. 

 

Fjärde kvartalet i sammandrag 
 

 Intäkterna ökade med 4 % till 737 (712) MSEK, justerat för valuta och avyttring av verksamhet 
ökade intäkterna med 7 %. 

 EBITDA ökade med 4 % till 40,5 (38,8) MSEK. 

 Resultat före skatt ökade med 34 % till 23,0 (17,2) MSEK.  

 Resultat efter skatt ökade med 13 % till 12,1 (10,7) MSEK. 

 Resultat per aktie ökade till 1,24 (1,08) kr. 

 Engångskostnader hänförliga till molntjänstverksamheten har påverkat rörelseresultatet nega-
tivt med 6,3 MSEK.  

  

Om Proact 
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksam-
hetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna 
samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. 

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med 
över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter. 

Proactkoncernen har fler än 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, 
Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och 
moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen 
PACT.  

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se  

http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/


 

 
 
 
Kommentarer från Proacts VD, Martin Ödman  
Jag är mycket nöjd med att vi under det fjärde kvartalet har lyckats förbättra vårt resultat och ökat vår 
omsättning, jämfört med motsvarande period föregående år. Det är ett klart styrkebesked av vår orga-
nisation givet att branschanalytikernas bedömning är att marknadsförutsättningarna inte har förbättrats 
under perioden. 
 
Helåret 2013 har till stor del präglats av olika åtgärder för att öka bolagets lönsamhet. Kostnads-
besparingsprogrammet som genomfördes under första halvåret 2013 har sänkt den totala kostnads-
massan i bolaget med 40 MSEK på årsbasis. Under fjärde kvartalet har även kostnaderna för moln-
tjänstleveransen sänkts vilket kommer att påverka bolagets framtida lönsamhetsnivå positivt.  
 
Trots att det under 2013 varit en svag ekonomisk marknadsutveckling växer integrerade system och 
molntjänster kraftigt. Dessa områden utgör för närvarande en mindre del av såväl marknad samt bola-
gets totala omsättning. Jag ser dock att vårt strategiska val att satsa på dessa tillväxtområden kommer 
att ge en positiv effekt på resultatet framöver. I tillägg till ovanstående är tillväxten av digital affärskri-
tisk information fortsatt kraftig. Sammantaget gör detta att jag anser att bolaget, som fristående integ-
ratör, har en fortsatt stark marknadsposition med stor potential att växa på den europeiska mark-
naden. 
 
Under det fjärde kvartalet ökade den totala omsättningen med 7 % och resultat före skatt med 34 % i 
jämförelse med samma period föregående år. Under kvartalet har försäljningen av Proacts moln-
tjänster utvecklats väl då ett antal större avtal, med en löptid på 3-5 år, har tecknats till ett värde om 34 
MSEK. De totala intäkterna avseende molntjänster har ökat med 35 %, och åtgärder har vidtagits för 
att minska kostnaderna framgent. Systemförsäljningen har under perioden ökat med 10 % och de 
totala tjänsteintäkterna har varit oförändrade. 
 
För verksamhetsåret 2014 har Proact en tydlig målsättning att förbättra lönsamheten genom att bland 
annat öka försäljningen inom de två ovan nämnda tillväxtområdena. Genom de åtgärder som genom-
förts under  året har de totala kostnaderna  minskats vilket kommer att påverka lönsamheten positivt.  
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MARKNADSÖVERSIKT 
 
Enligt undersökningsföretaget IDC är den år-
liga ekonomiska tillväxten avseende lagrings-
marknaden ca 3 procent men det finns seg-
ment som uppvisar betydligt bättre tillväxtsiffror 
än så. Den årliga ekonomiska tillväxten inom 
exempelvis området Integrerade system (även 
kallat Converged infrastructure) växer med ca 
50 procent. Tidigare har olika delar av IT-
infrastrukturen såsom servrar, nätverk och 
lagring hanterats som separata delar. En tydlig 
marknadstrend är att dessa delar kommer att 
hanteras i ett integrerat koncept. Tack vare att 
de olika delkomponenterna är integrerade och 
testade med varandra ger konceptet företag 
och myndigheter möjlighet till kortare imple-
mentationstider, förenklad administration samt 
mindre risk för produktionsstörningar. Dessa 
lösningar köps också i allt större utsträckning i 
form av olika molntjänster.  
 
Tillväxten av digital affärskritisk information är 
fortfarande hög, IDC bedömer den årliga till-
växten till 50-70 procent beroende på geografi 
och bransch. För att effektivt hantera den 
snabbt ökande informationsmängden utvärde-
rar allt fler företag och myndigheter möjlig-
heterna till att nyttja nya koncept och metoder 
för att förenkla driften av IT-infrastrukturen. 
Genom att virtualisera delar av infrastrukturen 
såsom lagring, servrar och nätverk kan IT-
driften effektiviseras och automatiseras. Detta 
innebär i sin tur att kostnaderna kan sänkas 
samt att nya tjänster på ett enklare och mer 
flexibelt sätt kan levereras till verksamheten.  
 
Behovet av fortsatt effektivisering samt en 
snabbt växande efterfrågan på lösningar inom 
nya teknikområden visar på en stor tillväxt-
potential inom Proacts specialistområden. 
Proact har etablerade erbjudanden, metoder 
och processer för att tillgodose efterfrågan på 
marknaden samt för att stödja sina kunder på 
bästa sätt. 
 

FINANSIELL ÖVERSIKT 
 
Under helåret 2013 uppgick bolagets omsätt-
ning till 2 305 (2 433) MSEK, en minskning 
med 5 %, justerat för valuta och avyttring av 
verksamhet en minskning med 1 %. 
 
Proact har en god omsättningsfördelning av-
seende olika branschsegment. De fyra största 
branschsegmenten är Offentlig sektor, Handel 
& tjänster, Tillverkande industri samt Telekom. 

 
 
 
Systemintäkterna har minskat med 4 % juste-
rat för valutaeffekter i jämförelse med samma 
period föregående år. Detta delvis beroende 
på en avvaktande marknad avseende nyinve-
steringar i systemlösningar under andra- och 
tredje kvartalet 2013. 
 
Framtida kontrakterade kassaflöden från   
Proact Finance uppgår till 104 (82) MSEK vil-
ket är en ökning med 27 %.  
 
 

 
Omsättning per 
Business Unit 

Jan-dec 
2013 

Jan-dec 
2012 

Okt-dec 
2013 

Okt-dec 
2012  

Nordics 1 261 1 382 419 429 
UK 567 587 175 155 
BeNeLux & Spain 357 335 103 88 
East 124 155 42 43 
Proact Finance 70 61 20 7 

Koncerngemens. -74 -87 -22 -10 
Omsättning 2 305 2 433 737 712 
 
 
I Nordics har samtliga länder haft utmaningar 
avseende försäljning av nya system då flera 
större och strategiska kunder har avvaktat med 
nyinvesteringar.  
 
Den totala omsättningen i UK var svagt positiv 
justerat för valutaeffekter och avyttring av 
verksamhet. De totala tjänsteintäkterna i UK 
har utvecklats väl, framförallt avseende moln-
tjänster. 
 
I BeNeLux & Spain har omsättnings-
utvecklingen varit god.  
 

Handel & 
tjänster; 21% 

(26%) 

Offentlig 
sektor; 22% 

(24%) 

Telekom; 
13% (11%) 

Tillverkande 
industri; 14% 

(12%) 

Olja, energi; 
8% (9%) 

Bank, finans; 
11% (10%) 

Media; 3% 
(3%) 

Övrigt; 8% 
(5%) 

Omsättning per bransch Jan-Dec 2013 
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Omsättningen i East har minskat beroende på 
genomförd förändring avseende verksamheten 
i Tjeckien. Den nya verksamheten är nu an-
passad till rådande marknadssituation. 
 
Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 
737 (712) MSEK, en ökning med 4 % eller en 
ökning med 7 % justerat för valutaeffekter och 
avyttring av verksamhet. 
  
Systemförsäljningen under fjärde kvartalet 
uppgick till 539 (498) MSEK, justerat för valuta-
effekter en ökning med 10 % jämfört med 
samma period föregående år. 
 
Tjänsteverksamhetens omsättning under fjärde 
kvartalet uppgick till 197 (214) MSEK, justerat 
för valutaeffekter och avyttring av verksamhet 
innebär detta en oförändrad omsättning. 
 

Omsättning per 
rörelsegren 

Jan-dec 
2013 

Jan-dec 
2012 

Okt-dec 
2013 

Okt-dec 
     2012 

Systemförsäljning 1 546 1 647 539    498 
Tjänsteverksamhet 754 783 197    214 
Övriga intäkter 5 3 1       0 

Omsättning 2 305 2 433 737   712 
 

 
 
Större affärer under fjärde kvartalet  
Ett antal större affärer har under det gångna 
kvartalet avslutats med bl.a. Ontex och Bayer 
Bioscience i Belgien, Statens IT, Danmarks 
Radio och Vitesse Semiconductor i Danmark, 
SEB i Estland, Pohjois-Pohjanmaan 
Sairaanhoitopiiri och Lapin Sairaanhoitopiiri i 
Finland, DnB i Lettland, Provincie Groningen, 
Ymere och Feenstra i Nederländerna, Get, 
Pareto Securities, Norsk Tipping och HEMIT i 
Norge, Securitas Direct och Gigas i Spanien, 
H&M, Spotify och Tullverket i Sverige,        
Continental och Teva Industries i Tjeckien. 

Händelser under fjärde kvartalet  

Proact levererar ny lagrings- samt backup-
infrastruktur till Zadkine 

Zadkine är ett av de största utbildnings-
företagen i Holland. Zadkine var i behov av att 
konsolidera sin lagringsinfrastruktur. Proact har 
fått i uppdrag att implementera en ny lagrings-
infrastruktur, vilken möjliggör ökad tillgänglig-
het och flexibilitet. Tack vare den nya lagrings-
infrastrukturen kommer verksamhetskraven att 
tillgodoses på ett mer kostnadseffektivt sätt. I 
tillägg har Zadkine valt att investera i en moln-
tjänst avseende säkerhetskopiering, vilket 
innebär att Proact ansvarar för att verksam-
hetskritisk information säkerhetskopieras samt 
kan återskapas enligt överenskommen ser-
vicenivå. Avtalet innefattar även implementa-
tion samt Proact Premium Support. 
 
Proact effektiviserar GfKs informationshan-
tering 

GfK är med sina 13,000 anställda ett av värl-
dens största marknadsundersökningsföretag. 
Bolagets fokus är att analysera beteenden 
såsom invånares levnadsmönster samt dess 
köpvanor. Tack vare att Proact är ett euro-
peiskt bolag med lokal närvaro har bolaget fått 
i uppdrag att leverera en ny infrastruktur av-
seende informationshantering för GfKs verk-
samheter i Belgien samt Holland. I och med 
den nya infrastrukturen erhåller GfK en enhet-
lig miljö, vilket bland annat ger möjlighet till 
minskade administrationskostnader. I tillägg får 
GfK ny funktionalitet som gör att informationen 
kommer att lagras på ett säkert och kostnads-
effektivt sätt. Avtalet innefattar även implemen-
tation av den nya infrastrukturen samt Proact 
Premium Support. 

Matiq investerar i ny lagringsinfrastruktur 
med 100 % tillgänglighet 

Matiq är ett dotterbolag till Nortura och levere-
rar informations- samt kommunikations-
lösningar inom Nortura koncernen. Verksam-
heten omfattar bl.a. 2,800 användare, spridda 
på 40 geografiska platser i Norge. För att han-
tera de kraftigt ökande informationsmängderna 
har behovet av en ny lagringsinfrastruktur upp-
stått. Detta för att på ett bättre sätt kunna möta 
affärsverksamhetens krav och behov av-
seende informationstillgänglighet samt för att 
sänka driftkostnaderna. Proact har fått i upp-
drag att leverera samt implementera en ny och 
kostnadseffektiv lagringsinfrastruktur. Den nya 
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lagringsinfrastrukturen ger Matiq ökad effektivi-
tet, redundans samt mycket god driftsäkerhet. 
Tack vare den nya IT-miljön har företaget ef-
fektiviserat och framtids säkrat de IT-tjänster 
som Matiq levererar till sina kunder. Avtalet 
innefattar även Proact Premium Support. 

Proact levererar ny lagringsinfrastruktur till 
Nedap 

Nedap är tillverkare av intelligenta tekniklös-
ningar inom områden såsom rent dricksvatten 
och förnyelsebar energi. Nedap var i behov att 
konsolidera sin lagringsinfrastruktur, då den 
var tids- och resurskrävande. Tack vare djup 
teknisk kompetens samt lokal support har  
Proact fått i uppdrag att leverera en ny lag-
rings- och backupinfrastruktur. I och med den 
nya infrastrukturen erhåller Nedap en enhetlig 
miljö, vilket bland annat innebär minskade 
administrationskostnader. I tillägg erhåller 
Nedap även ny funktionalitet som gör att in-
formationen kommer att lagras på ett säkert 
och kostnadseffektivt sätt. Avtalet innefattar 
även implementation av den nya infrastruk-
turen samt Proact Premium Support. 
 
Proact levererar ny lagringsinfrastruktur till 
svenskt telekombolag 
 
Ett av Sveriges ledande telekombolag har givit 
Proact i uppdrag att bygga ut den befintliga 
lagringsinfrastrukturen, ordervärdet uppgår till 
21,5 MSEK. Proact har fått uppdraget tack 
vare god kännedom om kundens krav och 
behov samt sin tekniska kompetens. De fram-
tida informationsmängderna förutspås att fort-
sätta öka kraftigt och i tillägg har kunden högt 
ställda krav på tillgänglighet och säkerhet. Den 
utbyggda lagringsinfrastrukturen kommer att 
ge ökad effektivitet, redundans samt driftsä-
kerhet. Avtalet innefattar även implementation 
samt support. 
 
Resultat 
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, för 
helåret 2013 uppgick till 128,0 (144,5) MSEK, 
vilket är en minskning med 11 % jämfört med 
föregående år. Resultat före skatt uppgick till 
43,7 (61,0) MSEK, en minskning med 28 %. 
Engångskostnader hänförliga till att minska 
den totala kostnadsstrukturen i bolaget har 
under året påverkat rörelseresultatet negativt 
med 30,3 MSEK. Vidare har immateriella till-
gångar avseende verksamheten i Tjeckien 
skrivits ned med 5,2 MSEK. Rörelseresultatet 
har påverkats positivt med 9,2 MSEK avse-

ende försäljning av verksamhet i Storbritan-
nien. 
 
Resultatet i Nordics har påverkats negativt 
beroende på lägre systemvolymer samt tillhö-
rande tjänster. 
 
I UK har resultatet påverkats positivt tack vare 
ökade tjänsteintäkter. Resultatet avseende 
molntjänster har starkt bidragit till den positiva 
resultatutvecklingen. 
 
Resultatet i East har framför allt påverkats 
negativt av den lägre systemförsäljningen i 
Tjeckien.  
 
BeNeLux & Spain uppvisar ett bättre resultat 
än föregående år främst genom en god ut-
veckling i Nederländerna. 
 
Proact Finance genererar ett bättre resultat än 
föregående år och utvecklas enligt plan. 
 
Under fjärde kvartalet uppgick EBITDA till 40,5 
(38,8) MSEK, vilket är en ökning med 4 %. 
Under samma period uppgick resultat före 
skatt till 23,0 (17,2) MSEK, en ökning med 34 
%. Av koncerngemensamma kostnader, avser 
merparten kostnader relaterade till molntjänst-
verksamheten.  
 
Resultat före skatt 
per BU 

Jan-dec 
2013 

Jan-dec 
2012 

Okt-dec 
2013 

 Okt-dec   
2012 

Nordics 63,3 70,3   28,5 27,3 
UK 12,7 4,8 4,3 -1,9 
BeNeLux & Spain 7,4 -1,8 3,0 0,4 
East 5,2 7,7 2,8 3,6 
Proact Finance 1,2 -0,2 0,4 0,4 

Totalt res. BU´s 89,8 80,8 39,0 29,8 
Koncerngemens. -25,0 -19,8 -9,7 -12,6 
Resultat före skatt 
och engångsposter  

64,8 61,0 29,3 17,2 

Engångskostn. 
/avyttring av verk-
samhet 

-21,1 - -6,3 - 

Resultat före skatt 43,7 61,0 23,0 17,2 
 

 

-10,0
-5,0
0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0

Kvartal
1

Kvartal
2

Kvartal
3

Kvartal
4

M
kr

 

Resultat före skatt per kvartal 

2010
2011
2012
2013

 
Proact IT Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 5 (15) 
   
 



 

Balansräkning och kassaflöde 
Likvida medel uppgick till 44 MSEK den 31 
december 2013. Av total checkräkningskredit 
om 115 MSEK har 13 MSEK nyttjats. Banklån 
uppgår till 133 MSEK, varav 38 MSEK förfaller 
inom 12 månader. Kontraktsbelåning används 
för att finansiera Proacts finansbolag. 

 
Finansiell ställning 31 dec 

2013 
30 sep 

2013 
31 dec 

2012 
30 sep 

2012 

Likvida medel 44 25 103 29 
Checkräkningskredit -13 -40 -7 -61 
Skulder kreditinstitut -135 -142 -155 -163 
Kontraktsbelåning -17 -18 -26 -26 

Nettoskuld -121 -175 -85 -221 
Outnyttjad checkräk-     
ningskredit 102 75 114 98 
Total checkräknings-     
Kredit 115 115 121 159 
     
Kassaflödet var -56 MSEK under helåret 2013, 
varav 41 MSEK från den löpande verksam-
heten. Årets kassaflöde har påverkats negativt 
om totalt 78 MSEK avseende tilläggsköpeskil-
lingar, investeringar i anläggningstillgångar 
samt utdelningar. Amortering av lån, nyttjande 
av checkräkningskrediter samt kontraktsbelå-
ning har sammantaget påverkat kassaflödet 
negativt med 27 MSEK. 
 
Kassaflödet var 18 MSEK under det fjärde 
kvartalet, varav 84 MSEK från den löpande 
verksamheten.  
   
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet 
till 17 (15) %.  
 
Återköp av egna aktier 
Årsstämman den 7 maj 2013 bemyndigade 
styrelsen att förvärva upp till 10 % av bolagets 
aktier fram till nästa årsstämma. Fram till och 
med 31 december 2013 har inga aktier åter-
köpts inom detta bemyndigande. Per den 31 
december 2013 innehar bolaget 23 618 aktier i 
eget förvar. 
 
Medarbetare 
Medelantalet årsanställda under året uppgick 
till 649 (660) och under fjärde kvartalet till 651 
(687).  

Den 31 december uppgick antalet anställda 
personer till 644 (702). 

 

 

 

Moderbolaget i sammandrag 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under 
året till 54,7 (58,6) MSEK och för det fjärde 
kvartalet till 18,0 (12,2) MSEK. Resultat före 
skatt för året uppgick till 28,6 (65,8) MSEK och 
för fjärde kvartalet till 24,7 (37,8) MSEK. Resul-
tatet avser till stor del utdelningar från dotterfö-
retag.  

Moderbolagets skuld i gemensamt koncernva-
lutakonto uppgick per den 31 december till 
230,4 (188,8) MSEK.  

Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid 
periodens slut till 11 (13) personer.  

Moderbolagets verksamhet har varit oföränd-
rad under perioden. Inga väsentliga transak- 
tioner med närstående har skett. 
 
Händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter 
balansdagen. 
 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att 
1:20 kr (1:10 kr) per aktie utdelas för verksam-
hetsåret 2013.  
 
Risker och osäkerhetsfaktorer i verk-
samheten 
Inga risker eller osäkerhetsfaktorer har föränd-
rats i jämförelse med de som kommenterades i 
senast avgivna årsredovisning. För en utförli-
gare beskrivning av väsentliga risker och osä-
kerhetsfaktorer hänvisas till Proacts årsredo-
visning 2012, sid. 16. 
 
Övrig information 
Denna bokslutskommuniké har inte varit före-
mål för revisorernas granskning.  
 
Årsstämma 
Årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2014 
kl 18:00 på Scandic Victoria Tower, Kista.  
Valberedningens arbete inför årsstämman är 
ännu ej avslutat.  
För närmare information se bolagets webbsida 
www.proact.se.  
 
Kommande rapporter 
24 apr 2014 Delårsrapport Q1 2014 
6 maj 2014 Årsstämma 2014 
11 jul 2014 Halvårsrapport 2014 
21 okt 2014 Delårsrapport Q3 2014 
12 feb 2015 Bokslutskommuniké 2014 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 

 
Martin Ödman, VD Telefon: +46 733 56 68 11     E-post: martin.odman@proact.eu   
Peter Javestad, VP/IR Telefon: +46 733 56 67 22  E-post: peter.javestad@proact.eu  
Jonas Persson, CFO Telefon: +46 733 56 66 90  E-post: jonas.persson@proact.eu    
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Proact IT Group (Publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepap-
persmarknad och/eller om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2014 
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Kista den 13 februari 2014 

Proact IT Group AB (publ) 
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FINANSIELLA RAPPORTER (MSEK) 

Rapport över totalresultatet för koncernen 
 

 
Not 3 mån 

Okt-Dec 
2013 

3 mån 
Okt-Dec 

2012 

12 mån 
Jan-Dec 

2013 

12 mån 
Jan-Dec 

2012 

Systemintäkter  539,0 498,3 1 545,5 1 646,8 
Tjänsteintäkter  197,1 213,5 754,1 783,1 
Övriga intäkter  1,0 0,0 5,2 3,2 
Totala intäkter 3 737,1 711,8 2 304,8 2 433,1 
Kostnad för sålda varor och tjänster  -566,4 -543,0 -1 752,2 -1 851,0 
Bruttoresultat  170,7 168,8 552,6 582,1 
      
Försäljnings- och marknadsföringskostnader  -94,7 -103,3 -322,4 -350,6 
Administrationskostnader  -44,9 -45,7 -155,1 -160,8 
Engångskostnader/nedskrivningar  -6,3 - -30,3 - 
Avyttring av verksamhet  - - 9,2 - 
      
Rörelseresultat, EBIT 4 24,8 19,8 54,0 70,7 
      
Finansnetto   -1,8 -2,6 -10,3 -9,7 
      
Resultat före skatt   23,0 17,2 43,7 61,0 
      
Inkomstskatt 5 -10,9 -6,5 -16,5 -19,2 
      
Periodens resultat  6 12,1 10,7 27,2 41,8 

Övrigt totalresultat      

Poster som senare kan återföras i resultat-
räkningen 

     

Säkring av nettoinvestering i utländsk  
Verksamhet 

 -0,8 0,1 -0,7 0,2 

Skatteeffekt säkring av nettoinvestering i 
utländsk verksamhet 

 0,2 -0,1 0,2 -0,1 

Omräkningsdifferenser  4,1 4,7 -0,2 -6,4 
Totalt poster som senare kan återföras i 
resultaträkningen 

 3,5 4,7 -0,7 -6,3 

      
Totalresultat för perioden  15,6 15,4 26,5 35,5 

Periodens resultat hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare  11,5 10,1 21,9 36,9 
Innehav utan bestämmande inflytande  0,6 0,6 5,3 4,9 

Periodens totalresultat hänförligt till      

Moderbolagets aktieägare  14,6 14,7 20,8 30,8 
Innehav utan bestämmande inflytande  1,0 0,7 5,7 4,7 

 
Data per aktie*    3 mån 

Okt-Dec 
2013 

3 mån 
Okt-Dec 

2012 

12 mån 
Jan-Dec 

2013 

12 mån 
Jan-Dec 

2012 
       

Periodens resultat per aktie 
hänförligt till moderbolagets 
aktieägare, kr 

  1,24 1,08 2,36 3,96 

       
Eget kapital per aktie, kr   24,63 23,42 24,63 23,42 
       
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten per aktie, kr 

  9,01 16,45 4,35 19,71 

       
Antal aktier vid periodens slut 
exklusive återköpta aktier, st. 

  9 310 268 9 310 268 9 310 268 9 310 268 

       
Vägt genomsnittligt antal aktier 
exklusive återköpta aktier, st. 

  9 310 268 9 310 268 9 310 268 9 307 837 

(*) Proact har inga utställda teckningsoptioner eller konverteringslån som kan ge upphov till utspädningseffekt. 
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Nyckeltal 

  
 3 mån 

Okt-Dec 
2013 

3 mån 
Okt-Dec 

2012 

12 mån 
Jan-Dec 

2013 

12 mån 
Jan-Dec 

2012 

Totala intäkter, MSEK  
 

737 
 

712 
 

2 305 2 433 

EBITDA, MSEK  40,5 38,8 128,0 144,5 
EBITDA marginal, %  5,5 5,4 5,6 5,9 
      
EBITA, MSEK  30,5 25,8 82,8 93,1 
EBITA marginal, %  4,1 3,6 3,6 3,8 
      
EBIT, MSEK  24,8 19,8 54,0 70,7 
EBIT marginal, %  3,4 2,8 2,3 2,9 
      
Resultat före skatt, MSEK  23,0 17,2 43,7 61,0 
Nettomarginal, %   3,1 2,4 1,9 2,5 
Resultat efter skatt, MSEK  12,1 10,7 27,2 41,8 
Vinstmarginal, %  1,6 1,5 1,2 1,7 
      
Soliditet, %   16,9 15,3 16,9 15,3 
Kapitalomsättningshastighet, ggr  0,6 0,5 1,6 1,6 
Räntabilitet på eget kapital, %  5,2 4,8 11,6 18,9 
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %  6,1 4,6 13,8 17,4 
      
Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK  20,9 16,5 54,8 62,0 
Resultat före skatt per anställd, kSEK  36 25 67 92 
Medelantal årsanställda  634 687 649 660 
 
Flerårsöversikt se not 8. För definition av nyckeltal, se Årsredovisning 2012 samt not 9. 

Balansräkning för koncernen 

 

 
 

Not 2013 
31 Dec 

2013 
30 Sep 

2013 
30 Jun 

2013 
31 Mar 

2012 
31 Dec 

TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Goodwill  258,2 253,8 254,9 246,2 256,9 
Övriga Immateriella anläggningstillgångar   4 126,7 124,1 129,5 133,8 140,6 
Materiella anläggningstillgångar 4 67,9 73,5 82,4 87,0 99,3 
Andra långfristiga fordringar  69,1 57,2 55,6 49,8 46,0 
Uppskjutna skattefordringar 5 17,6 25,2 23,5 18,9 17,7 

Omsättningstillgångar       
Varulager  16,4 13,1 16,4 22,2 29,9 
Kundfordringar och övriga fordringar  839,0 608,6 694,1 691,4 799,5 
Likvida medel  43,9 25,3 44,3 30,2 102,9 
 
Summa tillgångar 

  
1 438,8 

 
1 180,8 

 
1 300,7 

 
1 279,5 

 
1 492,8 

       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  229,3 215,6 210,7 223,1 218,1 
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande 

 13,3 12,6 12,3 11,3 10,4 

Summa eget kapital  242,6 228,2 223,0 234,4 228,5 
       
Långfristiga skulder       
Långfristiga, räntebärande skulder  103,8 114,3 117,0 118,7 120,3 
Långfristiga, icke räntebärande skulder  16,7 12,6 12,7 21,9 25,7 
Uppskjutna skatteskulder 5 30,4 29,5 31,3 33,0 37,6 

Kortfristiga skulder       
Kortfristiga, räntebärande skulder  61,2 86,1 85,6 84,0 67,7 
Kortfristiga, icke räntebärande skulder   984,1 710,1 831,1 787,5 1 013,0 
Summa eget kapital och skulder  1 438,8 1 180,8 1 300,7 1 279,5 1 492,8 
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Kassaflödesanalys för koncernen 
(sammandrag) 
 3 mån 

Okt-Dec 
2013 

3 mån 
Okt-Dec 

2012 

12 mån 
Jan-Dec 

2013 

12 mån 
Jan-Dec 

2012 
 

Periodens resultat 
 

12,1 
 

10,7 
 

27,2 
 

41,8 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:     
  Av- och nedskrivningar, anläggningstillgångar 15,8 19,0 74,1 73,8 
  Övriga justeringar 14,6 4,6 23,7 4,0 
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 42,5 34,3 125,0 119,6 
     
Förändring rörelsekapital  41,4 118,9 -84,5 63,9 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 83,9 153,2 40,5 183,5 

Förvärv av verksamhet -2,7 -2,9 -8,3 -63,6 
Avyttring av verksamhet - - 9,0 - 
Investeringar i anläggningstillgångar -20,9 -16,5 -54,8 -62,0 
Övrigt kassaflöde från investeringsverksamheten 0,1 0,4 0,8 5,8 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -23,5 -19,0 -53,3 -119,8 
     
Utdelning - - -10,2 -9,3 
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - - -1,0 -0,4 
Förvärv från innehav utan bestämande inflytande - - -3,5 - 
Förändring av checkräkningskredit -27,1 -54,6 6,0 4,2 
Kontraktsbelåning -1,3 -0,2 -9,3 3,5 
Upptagna/amorterade lån -5,9 -6,6 -23,7 -27,1 
Övrigt kassaflöde från finansieringsverksamheten -8,0 - -1,4 - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -42,3 -61,4 -43,1 -29,1 
     
Förändring av likvida medel 18,1 72,8 -55,9 34,6 
Likvida medel vid periodens början 25,3 29,1 102,9 70,4 
Kursdifferens i likvida medel 0,5 1,0 -3,1 -2,1 
Likvida medel vid periodens slut 43,9 102,9 43,9 102,9 

Förändring av koncernens egna kapital 
 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

 Aktie- 
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Omräkning 
av utländska 

verksam-
heter 

Säkrings-
reserv 

Balanserad 
förlust inkl. 
årets total-

resultat 

Totalt Hänförligt till 
innehav utan 
bestämman-
de inflytande 

Totalt 
eget 

kapital 

1 januari 2013 10,6 297,9 -12,6 -0,2 -77,6 218,1 10,4 228,5 
Periodens totalresultat   -0,6 -0,5    21,9 20,8 5,7 26,5 
Finansiell skuld till innehav 
utan bestämmande inflytande 

 
 

     2,8 
 

2,8 
 

 2,8 
 

Resultat hänförligt till innehav 
utan bestämmande inflytande 

       2,9  2,9 
 

-2,9 
 

- 
 

Förskjutning av resultat hän-
förligt till innehav utan be-
stämmande inflytande 

     -2,9 
 
 

-2,9 
 
 

2,9 
 
 

- 
 
 

Avyttring av verksamhet     1,4 1,4 -1,8 -0,4 
Utdelning      -10,2 -10,2  -10,2 
Utdelning till innehav utan 
bestämmande inflytande 

           -1,0 
 

-1,0 
 

Förvärv från innehav utan 
bestämmande inflytande 

     -3,5 -3,5 0,0 -3,5 

31 december 2013 10,6 297,9 -13,2 -0,7  -65,3 229,3 13,3 242,6  

 

Innehav utan bestämmande inflytande: Proact Latvia Ltd 15 %, Proact Lietuva UAB 26,14 %, Proact Netherlands B.V. 9,35 %, 
Proact Estonia AS 30 % samt Proact IT (UK) Ltd 22,5 %.  
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Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

 Aktie- 
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Omräkning 
av utländska 

verksam-
heter 

Säkrings-
reserv 

Balanserad 
förlust inkl. 
årets total-

resultat 

Totalt Hänförligt till 
innehav utan 
bestämman-
de inflytande 

Totalt 
eget 

kapital 

1 januari 2012 10,6 297,9 -6,5 -0,3 -96,5 205,3 9,5 214,8 
Periodens totalresultat   -6,1 0,1   36,9 30,8 4,7 35,6 
Finansiell skuld till innehav 
utan bestämmande inflytande 

 
 

       0,0 
 

0,0 
 

 0,0 
 

Resultat hänförligt till innehav 
utan bestämmande inflytande 

      -0,6 -0,6 
 

0,6 
 

- 
 

Förskjutning av resultat hän-
förligt till innehav utan be-
stämmande inflytande 

        0,6 
 
 

0,6 
 
 

-0,6 
 
 

- 
 
 

Utdelning      -9,3    -9,3  -9,3 
Utdelning till innehav utan 
bestämmande inflytande 

           -0,4    
 

-0,4 
 

Förvärv från innehav utan 
bestämmande inflytande 

     -13,1 -13,1 -3,3 -16,4 

Innehav utan bestämmande 
inflytande vid förvärv  

 
 

     -0,1 -0,1 

Nyttjande av aktier ur eget          4,4 4,4  4,4 
förvar         
31 december 2012 10,6 297,9 -12,6 -0,2 -77,6 218,1 10,4 228,5 

 

Innehav utan bestämmande inflytande: Proact Latvia Ltd 15 %, Proact Lietuva UAB 26,14 %, Proact Netherlands B.V. 9,35 %, 
Proact Estonia AS 30 % samt Proact IT UK Ltd 25 %. 

 

Resultaträkning för moderbolaget 
 
 

 
3 mån 

Okt-Dec 
2013 

3 mån 
Okt-Dec 

2012 

12 mån 
Jan-Dec 

2013 

12 mån 
Jan-Dec 

2012 
     

Nettoomsättning 18,0 12,2 54,7 58,6 
Kostnad för sålda varor och tjänster - - - - 
Bruttoresultat 18,0 12,2 54,7 58,6 
Administrationskostnader -11,2 -22,7 -45,8 -55,8 
Rörelseresultat 6,8 -10,5 8,9 2,8 
Finansnetto  17,9 48,3 19,7 63,0 
Resultat före skatt  24,7 37,8 28,6 65,8 
Inkomstskatt -2,2 -6,3 -2,1 -8,6 
Periodens resultat 22,5 31,5 26,5 57,2 
 
 
Balansräkning för moderbolaget 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2013 
31 Dec 

2013 
30 Sep 

2012 
31 Dec 

    

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar 500,9 500,0 511,2 
Omsättningstillgångar 152,6 119,4 99,0 
Summa tillgångar 653,5 619,4 610,2 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 210,1 187,6 193,7 
Långfristiga skulder 147,4 136,1 170,4 
Kortfristiga skulder 296,0 295,7 246,1 
Summa skulder 443,4 431,8 416,5 
Summa eget kapital och skulder 653,5 619,4 610,2 
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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 note-
rat på Nasdaq OMX Stockholm sedan juli 1999 och återfinns på Small Cap under symbolen PACT. 
 

Not 2. Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen för bokslutskommunikén har, i likhet med årsbokslutet för 2012, upprättats i 
enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och 
den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisnings-
lagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 (Redovisning för juridiska personer).  
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering) och årsredovis-
ningslagen. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av IAS och IFRS liksom de tolk-
ningar av dessa standarder som publicerats av IASB:s Standards Intepretation Committee (SIC) och 
Internal Reporting Intepretations Committee (IFRIC).  
 
Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen 
för 2012.  
 
Finansiella instrument  
Proacts finansiella instrument består av derivat, kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, 
upplupna leverantörskostnader, 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 anskaffningsvärde, vilket inkluderar leverantörsskulder, upplupna leverantörs-
kostnader och skulder till kreditinstitut. Skulder till kreditinstitut 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 approximativt överensstämma med verkliga värden. 
 
Not 3. Omsättning per bransch 
 3 mån 

Okt-Dec 
 2013 

3 mån 
Okt-Dec 

 2012 

12 mån 
Jan-Dec 

2013 

12 mån 
Jan-Dec 

 2012 
Offentlig sektor 169 158 517 595 
Handel & Tjänster 156 223 494 643 
Tillverkande industri 114 86 321 303 
Telekom 92 77 290 263 
Bank, finans 77 70 246 232 
Olja, energi 62 58 193 219 
Media 22 19 69 67 
Övrigt 45 21 175 111 
Summa 737 712 2 305 2 433 
 

Not 4. Av- och nedskrivningar av  
anläggningstillgångar 

 3 mån 
Okt-Dec 

 2013 

3 mån 
Okt-Dec 

 2012 

12 mån 
Jan-Dec 

2013 

12 mån 
Jan-Dec 

 2012 
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -10,0 -13,0 -45,3 -51,4 
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -5,8 -6,0 -23,6 -22,4 
Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar - - -5,2 - 
Summa -15,8 -19,0 -74,1 -73,8 
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Not 5. Inkomstskatt 
Koncernens skattekostnad innefattar summa aktuell skatt och uppskjuten skatt beräknad utifrån 
gällande skattesatser i respektive land. Den redovisade skattekostnaden under räkenskapsåret 
uppgår till -16,5 (-19,2) MSEK. Betalda skatter under perioden uppgår till -17,2 (-13,5) MSEK. 
Koncernens samlade förlustavdrag uppgår till 94 MSEK. Av dessa har ett belopp om 46 MSEK 
bedömts kunna nyttjas mot framtida skattepliktiga vinster och skatteeffekten har upptagits som 
uppskjuten skattefordran.  
 

Not 6. Rörelsesegment 
Från och med det första kvartalet 2013 har bolaget beslutat om ny uppdelning avseende 
rörelsesegmenten och jämförelseinformationen har därmed omräknats. De nya rörelsesegmenten är 
enligt följande: 
 

Nordics:    Sverige, Norge, Finland och Danmark 

UK:    Storbritannien 

East:    Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Slovakien 

BeNeLux and Spain:  Nederländerna, Belgien och Spanien 

Proact Finance: Proacts finansbolag i egen regi redovisas separat då bolaget 
supporterar samtliga geografiska regioner. 

 
 
Jan-Dec 2013 

 
 

   Nordics 

 
 

UK 

 
BeNeLux 

/Spain 

 
 

East 

 
Proact 

Finance 

Koncern- 
gemens. 

& elim. 

 
 

 Koncernen 

        
Totala intäkter 1 261 567 357 124 70 -74 2 305 
Resultat före skatt och en-
gångsposter 

63,3 12,7 7,4 5,2 1,2 -25,0 64,8 

Engångskostnader/avyttring av 
verksamhet 

 
-11,0 

 

 
7,9 

 

 
-2,3 

 

 
-7,2 

 

 
- 
 

 
-8,5 

 

 
-21,1 

 
Resultat före skatt 52,3 20,6 5,1 -2,0 1,2 -33,5 43,7 
       
Skatt          -16,5 
Periodens resultat      27,2 

 
 

 
Jan-Dec 2012 

 
 

Nordics 

 
 

UK 
 

 
BeNeLux 

/Spain 

 
 

East 

 
Proact 

Finance 

Kocern- 
gemens. 

& elim. 

  
 
 Koncernen 

 
        
Totala intäkter 1 382 587 335 155 61 -87 2 433 
Resultat före skatt 70,3 4,8 -1,8 7,7 -0,2 -19,8 61,0 
       
Skatt      -19,2 
Periodens resultat      41,8 
 
 

 
 
 
 
 
 
Proact IT Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 13 (15) 
   
 



 

 
Not 7. Tio största aktieägarna 
 
Ägarandel % enligt Euroclear Sweden AB 

 
31 Dec 2013 

 
31 Dec 2012 

   

LivförsäkringsAB Skandia 15,2 14,9 
Lannebo Micro Cap. 7,3 4,3 
Svolder Aktiebolag 7,2 - 
IGC Industrial Growth Company AB 6,1 6,6 
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 5,4 6,5 
Skagen Vekst Verdipapirfondet 4,9 4,9 
Lannebo Microcap II 4,5 3,5 
Fjärde AP-Fonden 3,8 4,0 
AFA Sjukförsäkrings AB 3,3 3,3 
Netfonds ASA, NQI 2,2 2,1 
Övriga 40,1 49,9 
Totalt 100,0 100,0 
   
Efter tidigare återköp av egna aktier äger bolaget 23 618 aktier motsvarande 0,3 % av totala antalet utestående aktier.  
 
Not 8. Flerårsöversikt 
 Jan-Dec 

2013 
Jan-Dec 

2012 
Jan-Dec 

2011 
Jan-Dec 

2010 
Jan-Dec 

2009 
      

Totala intäkter, MSEK 2 305 2 433 2 232 1 387 1 253 
EBITDA, MSEK 128,0 144,5 121,5 94,9 76,7 
EBITDA marginal, % 5,6 5,9 5,4 6,8 6,1 
      
EBITA, MSEK 82,8 93,1 74,6 76,9 65,3 
EBITA marginal, % 3,6 3,8 3,3 5,5 5,2 
      
EBIT, MSEK  54,0 70,7 54,6 72,1 60,0 
EBIT marginal, %  2,3 2,9 2,4 5,2 4,8 
      
Resultat före skatt, MSEK 43,7 61,0 41,9 70,1 60,1 
Nettomarginal, % 1,9 2,5 1,9 5,1 4,8 
Resultat efter skatt, MSEK 27,2 41,8 29,5 52,5 52,4 
Vinstmarginal, % 1,2 1,7 1,3 3,8 4,2 
      
Soliditet, % 16,9 15,3 14,3 21,4 24,1 
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,6 1,6 1,9 1,7 1,8 
Räntabilitet eget kapital, % 11,6 18,9 14,7 28,6 30,7 
Räntabilitet sysselsatt kapital, % 13,8 17,4 18,4 38,8 35,4 
Utdelning till moderbolagets aktieägare, MSEK 11,2* 9,3 13,8 12,6 11,7 
      
Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 54,8 62,0 73,1 39,8 22,5 
Resultat före skatt per anställd, kSEK 67 92 74 216 191 
Medelantal årsanställda 649 660 568 325 315 
      
Periodens resultat per aktie, kr *) 2,36 3,96 2,69 5,43 5,22 
 
(*) Styrelsen och verkställande direktören kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 11,2 MSEK för verksamhetsåret 
2013. 
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Not 9. Definitioner 
 
EBITDA Resultat före avskrivningar (materiella- och immateriella tillgångar),  

finansnetto och skatt 
EBITDA marginal  EBITDA i procent av omsättningen 
EBITA Resultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar men före  

avskrivningar av immateriella tillgångar, finansnetto och skatt  
EBITA marginal  EBITA i procent av omsättningen 
EBIT Rörelseresultat före finansnetto och skatt 
EBIT marginal EBIT i procent av omsättningen 
Nettomarginal Resultat före skatt i procent av omsättningen 
Vinstmarginal  Resultat efter skatt i procent av omsättningen 
Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsandelar i procent av balansomslutningen 
Kapitalomsättningshastighet, ggr Omsättningen i procent av genomsnittlig balansomslutning 
Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital 
Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive  

uppskjutna skatteskulder 
Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av  

genomsnittligt sysselsatt kapital 
Resultat per anställd Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal årsanställda 
 
 
 
 
Proact IT Group AB [publ]    
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