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Bokslutskommuniké 2015 
Fjärde kvartalet i sammandrag 

• Intäkterna ökade med 8 % till 763 (706) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 7 %. 

• EBITDA ökade med 9 % till 47,1 (43,2) MSEK.  

• Resultat före skatt minskade med 3 % till 29,2 (30,0) MSEK. Justerat för engångsposter uppgick 

resultat före skatt till 37,5 (32,0), en ökning med 17 %. 

• Resultat efter skatt ökade med 19 % till 25,5 (21,5) MSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till 2,61 (2,24) kr. 

• Engångskostnader hänförliga till omstruktureringar och förvärv har påverkat kvartalets rörelseresul-

tat negativt med 8 (2) MSEK.  

 
Helåret i sammandrag 

• Intäkterna ökade med 21 % till 2 802 (2 325) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 16 %. 

• EBITDA ökade med 17 % till 169,2 (144,2) MSEK.  

• Resultat före skatt ökade med 22 % till 104,1 (85,2) MSEK. Justerat för engångsposter uppgick re-

sultat före skatt till 112,3 (87,2) MSEK, en ökning med 29 %. 

• Resultat efter skatt ökade med 31 % till 78,4 (59,9) MSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till 8,20 (6,16) kr. 

• Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 26,8 (23,4) % 

• Engångskostnader hänförliga till omstruktureringar och förvärv har påverkat årets rörelseresultat 

negativt med 8 (2) MSEK.  

• Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,70 (1,70) kr per aktie. 

 

 0,0

 20,0

 40,0

 60,0

 80,0

 100,0

 120,0

 140,0

 160,0

 180,0

 0,0

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

 35,0

 40,0

 45,0

 50,0

M
SE

K 
ru

lla
nd

e 
12

M
SE

K 
pe

r k
va

rt
al

EBITDA per kvartal och rullande 12 månader
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Resultat per aktie och avkastning på eget kapital rullande 12 månader

Resultat per aktie Avkastning på eget kapital
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Intäkter per kvartal och Nettomarginal rullande 12 månader

Intäkter Nettomarginal
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Kommentarer från Proacts VD, Jason Clark 

Fortsatt god intäkts- och resultatutveckling 

Proact kan se tillbaka på ett år som genererat det bästa resultatet före skatt, 104 MSEK, i bolagets historia. 
Den goda resultatutvecklingen har uppnåtts genom ett fokuserat och kontinuerligt förbättringsarbete i kom-
bination med ökad lönsamhet främst avseende molntjänster, vilket är ett för bolaget strategiskt fokusom-
råde. 
 
Jag tillträdde som CEO för Proact den 8 januari i år. Under de senaste fyra åren har jag varit ansvarig för 
Proacts verksamhet i UK, och har en lång och gedigen erfarenhet av IT-industrin. Jag ser fram emot att på 
bästa sätt, gemensamt med bolagets talangfulla medarbetare, utveckla verksamheten vidare för att säker-
ställa att uppsatta strategier och ekonomiska mål uppnås. Vår förmåga att hjälpa våra kunder att minimera 
risker, sänka kostnader samt leverera flexibla IT-tjänster och produkter gör att vi har en stark marknadspo-
sition på den europeiska marknaden och därmed goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling både gäl-
lande intäkter och resultat. 
 
Bolagets intäkter ökade under kvartalet med 8 % och uppgick till 763 MSEK. Positivt är att samtliga ”Busi-
ness Units” uppvisar god tillväxt och resultatutveckling under perioden. I tillägg har både de totala tjänstein-
täkterna och systemintäkterna utvecklats väl. Den ekonomiska marknadstillväxten var under perioden cirka 
2 %. Jag kan därmed konstatera att våra kunder uppskattar vår specialistkompetens och vårt marknadsle-
dande erbjudande, och att vi därigenom fortsatt har kunnat ta ytterligare marknadsandelar.  
 
Som tidigare nämnts är ökade intäkter från molntjänster ett strategiskt fokusområde. Förvärvet av Compose 
IT System AB är i linje med denna strategi, och kommer ytterligare stärka bolagets position inom området. 
Genom den kunskap och erfarenhet som finns inom Compose IT System stärker vi vårt molntjänsterbju-
dande i Norden. Kunderna undersöker kontinuerligt alternativa sätt för att hantera sin IT-miljö på ett så kost-
nadseffektivt sätt som möjligt. Genom förvärvet kommer Proact vara ett än mer naturligt val och ger en bra 
möjlighet att stödja både befintliga och nya kunder på ett än bättre sätt. 
 
Ett annat strategiskt fokusområde är att öka intäkterna inom området Datacenter. Vi fick bekräftelse på att 
denna del av strategin har genomförts framgångsrikt, då bolaget under kvartalet på nytt erhöll en utmärk-
else från NetApp och Cisco. Detta är ett bevis på att vi har lyckats i vår satsning att ta en ledande position 
inom området Datacenter i Europa. Några exempel på genomförda kundprojekt under kvartalet återfinns 
under stycket ”Händelser under kvartalet”. 
 
   
 
 
 
  

Om Proact 
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta 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 740 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spa-
nien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nas-
daq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.  
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se 

http://www.proact.se/
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Marknadsöversikt 

Tillväxten av digital affärskritisk information är 
fortfarande hög, undersökningsföretaget IDC 
bedömer den årliga tillväxten till cirka 50 pro-
cent beroende på geografiskt område och 
bransch. Trots att den årliga tillväxten av af-
färskritisk information är hög, bedöms den år-
liga ekonomiska tillväxten avseende den euro-
peiska lagringsmarknaden till cirka 0-2 procent 
per år. Den främsta orsaken till skillnaden mel-
lan tillväxt av information och ekonomisk till-
växt är den snabba tekniska utvecklingen. 
Detta innebär exempelvis större lagrings-
kapacitet per lagringsenhet och nya avance-
rade tekniker för reducering av information. Ba-
serat på den erfarenhet och kompetens som 
finns inom Proact är vår bedömning att den 
ekonomiska marknadstillväxten kommer att 
fortsätta vara på denna nivå den närmaste 
tidsperioden.  
 
Alla företag och myndigheter är beroende av 
tillgång till information av olika slag för att verk-
samheten skall fungera, speciellt för verksam-
hetskritisk information är tillgänglighet och säk-
erhet viktig. Brister i säkerhetsrutiner och till-
gänglighet kan leda till avbrott i verksamheten, 
vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Därav 
utvärderar allt fler företag och myndigheter 
möjligheter till att nyttja olika tjänster och nya 
teknikområden, detta för att uppnå en förenk-
lad IT-drift och säkerställa att leverans av IT-
tjänster motsvarar de krav som finns från af-
färsverksamheten.  

En tydlig marknadstrend är bland annat att allt 
fler kunder önskar erbjuda IT som en tjänst, 
där användarna själva beställer och konsume-
rar olika typer av IT-tjänster baserat på varje 
enskilt användarbehov. För att möjliggöra leve-
rans av IT som en tjänst implementerar företag 
och myndigheter i allt högre grad en kombinat-
ion av privata och publika molntjänster, så kal-
lade hybrida moln. Detta för att bland annat 
automatisera interna IT-processer och därige-
nom erbjuda kostnadseffektiva och flexibla IT-
tjänster till interna samt externa användare.  
 
Ytterligare en marknadstrend är att konceptet 
Datacenter (kombination av lagring, servrar 
och nätverk) fortsätter att växa samtidigt som 
nya teknikområden för hantering av verksam-
hetskritisk information implementeras. Ett ex-
empel på nytt teknikområde är Flash, vilket in-
nebär att informationen lagras på en minnes-
krets istället för på traditionell hårddisk. Denna 
teknik ger förbättrad integration med olika typer 
av applikationer samt är mer kostnadseffektiv i 
jämförelse med traditionella hårddiskar.  
 
Behovet av fortsatt effektivisering samt en väx-
ande efterfrågan på lösningar och tjänster 
inom Proacts specialistområden visar på en 
god tillväxtpotential för bolaget. Proact har eta-
blerade erbjudanden, metoder och processer 
för att tillgodose efterfrågan på marknaden 
samt för att stödja sina kunder på bästa sätt. 
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Större affärer under kvartalet 

Ett antal större affärer har under det gångna kvartalet genomförts med bl.a. Imelda sjukhus, TUI och 
Veolia i Belgien, Aarhus Universitet och Kamstrup i Danmark, Eesti Post och Swedbank i Estland, 
Medbit i Finland, Citadele Bank och Liepaja Universitet i Lettland, GemCC, Genmab och UMG i Ned-
erländerna, Conoco Phillips, Helse Nord, Norges Forskningsråd och NRK i Norge, Gigas och Ceca-
bank i Spanien, H&M, Munters, Telia, Vattenfall och Volvo IT  i Sverige, Beroun Stad, Cesnet och 
OnSemiconductor i Tjeckien.  
 
Händelser under kvartalet 
Proact tecknar flerårigt avtal med Vattenfall 

Vattenfall är en av Europas största elproducen-
ter och ägs av svenska staten. Huvudprodukter 
är el, värme och gas. När det gäller el och 
värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i 
värdekedjan vilket innebär produktion, distri-
bution och försäljning. Vattenfall producerar el 
och värme från sex olika energislag såsom 
vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kol-
kraft och vattenkraft. 
 
Efter en grundlig utvärdering valdes Proact, 
tack vare sin gedigna kompetens, erfarenhet 
och internationella närvaro, som huvudleveran-
tör för att implementera Vattenfalls nya kon-
cernstrategi gällande lagring och backup. Mål-
sättningen med den nya strategin är att uppnå 
betydande kostnadsbesparingar, detta ska 
uppnås bland annat genom att samordna infra-
strukturen mellan de länder där Vattenfall är 
verksamma. I tillägg ska informationen katego-
riseras, vilket i korthet innebär att lämplig lag-
rings- och backupinfrastruktur ska väljas base-
rat på de verksamhetskrav som finns avse-
ende tillgänglighet och dess betydelse för verk-
samheten.  
 
Avtalet, som har en löptid på sju år, innefattar 
konsulttjänster och Proact Premium Support, 
vilket övertid bidrar till en positiv effekt på Pro-
acts kontrakterade intäkter. 
 
Norges Skatteförvaltning väljer Proact för 
implementation av Datacenter 

Skatteförvaltningen har som huvudsaklig upp-
gift att säkerställa att befolkningsregistret är 
uppdaterat och att skatter och avgifter betalas 
på ett korrekt sätt, verksamheten omfattar ca 6 
500 medarbetare. 
 

Proact har fått förtroendet att leverera en ny IT-
infrastruktur med tillhörande konsult- samt sup-
porttjänster. Skatteförvaltningen har högt 
ställda krav avseende skalbarhet, tillgänglighet 
samt prestanda. Dessutom ställs höga krav på 
att IT-infrastrukturen skall vara kostnadseffek-
tiv. Tack vare den nya IT-infrastrukturen får 
Skatteförvaltningen ett förbättrat stöd för verk-
samheten och dess användare.  
 
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. Genom detta koncept förenklas ex-
empelvis lansering av nya tjänster gentemot 
privatpersoner och företag, i tillägg blir den in-
terna administrationen av systemen betydligt 
enklare och mer kostnadseffektiva. Avtalet,  
som har en löptid på fyra år innefattar imple-
mentation och konfiguration av den nya IT-
infrastrukturen samt Proact Premium Support, 
vilket över tid bidrar till en positiv effekt på Pro-
acts kontrakterade intäkter. 
 
Lunds universitet väljer ny teknik från Pro-
act 

LDC är en del av Lunds universitet som under 
många år har levererat säkra IT-lösningar till 
universitet. Verksamheten har under den sen-
aste tiden genomgått stora förändringar för att 
bättre kunna leverera kvalitativa tjänster an-
passade till universitetets krav och behov.  
 
Universitetets ökande krav på kapacitet, pre-
standa och kostnadseffektivitet avseende 
bland annat databasapplikationer ledde fram 
till en upphandling, där Proact erhöll uppdraget 
att implementera en ny IT-infrastruktur.  
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Den nya IT-infrastrukturen baseras på så kal-
lad Flash-teknik. Tekniken innebär att informat-
ionen lagras på en minneskrets istället för på 
traditionell hårddisk. Genom den nya IT-
infrastrukturen erhåller LDC förbättrad integrat-
ion med olika typer av applikationer, samtidigt 
som kraven på prestanda samt kostnadseffek-
tivitet uppnås.  
 
Avtalet innefattar implementation och konfigu-
ration av den nya IT-infrastrukturen samt Pro-
act Premium Support, vilket över tid bidrar till 
en positiv effekt på Proacts kontrakterade in-
täkter. 
 
Proact vinner utmärkelse inom Datacenter 

Proact har än en gång belönats med en utmär-
kelse för sin ledande position inom området 
”Datacenter”, genom att ha utnämnts till årets 
”EMEA FlexPod Achiever” av NetApp och 
Cisco. 
  
Utmärkelsen tilldelas partnerföretag som gör 
insatser utöver det vanliga för sina kunder och 
som framgångsrikt genomfört projekt med hög 
kundnöjdhet. Utmärkelsen som årets partner är 
ett bevis på att Proact har lyckats i sin strategi-
ska satsning att ta en ledande position inom 
området Datacenter. Proact har under året på 
ett framgångsrikt sätt implementerat ett större 
antal datacenterlösningar på flertalet mark-
nader och inom olika branschsegment. 
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Finansiell översikt 

Intäkter 

För fjärde kvartalet 2015 uppgick bolagets totala 
intäkter till 763 (706) MSEK, en ökning med 8 %. 
Justerat för valuta ökade intäkterna med 7 %. 
 
För helåret 2015 uppgick bolagets intäkter till  
2 802 (2 325) MSEK, vilket är en ökning med  
21 %. Justerat för valuta ökade intäkterna med 
16 %. 
 
Branschsegment 
Proact har en god intäktsfördelning avseende 
olika branschsegment. De fyra största bransch-
segmenten är Offentlig sektor 23 %, Handel & 
Tjänster 22 %, Telekom 16 % samt Tillverkande 
industri 13 %. 
 
Business Units 
I Nordics var de totala intäkterna oförändrade un-
der kvartalet. Systemintäkterna minskade något 
samtidigt som tjänsteintäkterna ökade. Framför 
allt support- och molntjänsterna har utvecklats 
positivt. 
 
I UK har systemintäkterna utvecklats positivt un-
der kvartalet, samtidigt som tjänsteintäkterna är 
oförändrade.  
 
I West har både system- och tjänsteintäkterna ut-
vecklats positivt under kvartalet. Intäkterna från 

konsulttjänster har påverkats positivt genom det 
förvärv som gjordes i slutet av andra kvartalet i 
år. 
 
I East har de totala intäkterna ökat under kvarta-
let. Ökningen är hänförlig till systemförsäljning 
samtidigt som tjänsteintäkterna är oförändrade. 
 
Framtida kontrakterade kassaflöden från Proact 
Finance uppgår till 145 (113) MSEK, en ökning 
med 28 %. 
 
Rörelsegren 
Under fjärde kvartalet ökade systemintäkterna 
med 8 % till 528 (489) MSEK, främst genom en 
god utveckling i UK och West. Justerat för valuta 
ökade systemintäkterna med 7 %. Under samma 
period ökade tjänsteintäkterna med 9 % till 234 
(215) MSEK. Justerat för valuta ökade tjänstein-
täkterna med 7 %. Tjänsteintäkterna utgör 31 % 
av bolagets totala intäkter under kvartalet. 
 
Nya avtal avseende molntjänster har under kvar-
talet tecknats till ett totalt värde om  
34 MSEK, avtalen har en löptid på tre till fem år. 
Den totala intäkten avseende molntjänster upp-
gick under kvartalet till 75 (56) MSEK, vilket är en 
ökning med 34 % jämfört med motsvarande pe-
riod föregående år. Rullande 12 månader uppgår 
intäkterna från molntjänster till  
288 MSEK.

 

 
  

oct-dec oct-dec helår helår
2015 2014 2015 2014

Nordics 433 432 1 598 1 312
UK 156 121 643 502
West 127 107 448 387
East 54 51 140 144
Proact Finance 38 20 95 89
Koncerngemensamt -44 -25 -123 -109
Totala intäkter 763 706 2 802 2 325

Intäkter per Business Unit oct-dec oct-dec helår helår
2015 2014 2015 2014

Systemförsäljning 528 489 1 884 1 506
Tjänsteverksamhet 234 215 914 814
Övriga intäkter 2 1 4 6
Totala intäkter 763 706 2 802 2 325

Intäkter per rörelsegren
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Resultat 

EBITDA ökade under fjärde kvartalet med 9 % till 
47,1 (43,2) MSEK. Resultat före skatt minskade 
under kvartalet med 3 % till 29,2 (30,0) MSEK. 
Justerat för engångsposter ökade resultat före 
skatt med 17 %, till 37,5 (32,0). 
 
För helåret ökade EBITDA med 17 % till 169,2 
(144,2). Resultat före skatt ökade under samma 
period med 22 % till 104,1 (85,2) MSEK. Justerat 
för engångsposter uppgick resultat före skatt 
112,3 (87,2) MSEK, en ökning med 29 %. 
 
Business Units 
Resultatet i Nordics utvecklades positivt under 
kvartalet, beroende på en förbättrad lönsamhet 
inom såväl system- som tjänsteverksamheten.    
 
I UK har resultatet påverkats positivt av den goda 
tillväxten inom systemverksamheten. Även den 
goda utvecklingen inom molntjänstverksamheten 
har bidragit till en förbättrad lönsamhet. 
 
I West uppvisar både system- och tjänsteverk-
samheten en förbättrad lönsamhet. Resultatet var 
dock oförändrat under kvartalet beroende på ne-
gativ resultatutveckling i Spanien och Tyskland. 
 
I East har resultatet förbättrats främst beroende 
på ökad lönsamhet inom både system- och tjäns-
teverksamheten. 
 

Proact Finance fortsätter att utvecklas väl och 
uppvisar en stabil lönsamhet. 

Balansräkning och kassaflöde 

Likvida medel uppgick till 159 MSEK per den  
31 december 2015, jämfört med 143 MSEK per 
den 31 december 2014. Av total checkräknings-
kredit om 173 MSEK har 2 MSEK nyttjats. Bank-
lån uppgick till 139 MSEK, varav 33 MSEK förfal-
ler inom 12 månader. Kontraktsbelåning används 
för att finansiera Proacts finansbolag. Investe-
ringar i IT-utrustning för molnverksamheten finan-
sieras genom operationella leasingavtal, vilket in-
nebär att dessa investeringar inte får en direkt 
påverkan på balansräkningen.  
 
Kassaflödet var 90 (67) MSEK under fjärde kvar-
talet, varav 150 (134) MSEK från den löpande 
verksamheten. För helåret var kassaflödet 28 
(90), varav 183 (248) från den löpande verksam-
heten.  
 
Under året har 79 (69) MSEK investerats i an-
läggningstillgångar och 51 (36) MSEK har utbeta-
lats avseende tilläggsköpeskillingar samt förvärv 
av ytterligare aktier i dotterbolag. Förändring av 
banklån och nyttjande av checkräkningskrediter 
har sammantaget bidragit till kassaflödet med 13 
MSEK. Utdelning om 16 MSEK till moderbolagets 
aktieägare har utbetalats. 
 
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet 
till 19 (18) %.

 

31 dec 30 sep 31 dec 30 sep
2015 2015 2014 2014

Likvida medel 159 77 143 72
Checkräkningskredit -2 -26 -4 -29
Skulder till kreditinstitut -140 -101 -120 -125
Kontraktsbelåning -22 -22 -26 -19
Nettoskuld -6 -72 -8 -101
Outnyttjad 
checkräkningskredit 171 145 141 115
Total checkräkningskredit 173 172 145 144

Finansiell ställning

okt-dec okt-dec helår helår
2015 2014 2015 2014

Nordics 20,9 17,4 88,4 59,2
UK 6,9 1,1 15,3 3,3
West 8,3 8,3 11,6 17,0
East 5,0 2,1 7,6 7,5
Proact Finance 1,5 1,5 5,1 5,1
Koncerngemensamt -5,1 1,6 -15,5 -4,9

Resultat före skatt och 
engångsposter 37,5 32,0 112,3 87,2

Engångskostnader -8,3 -2,0 -8,3 -2,0
Resultat före skatt 29,2 30,0 104,1 85,2

Resultat före skatt per 
Business Unit
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Återköp av egna aktier 
Årsstämman den 5 maj 2015 bemyndigade sty-
relsen att förvärva upp till 10 % av bolagets aktier 
fram till nästa årsstämma. Per den 31 december 
2015 har inga aktier förvärvats inom detta be-
myndigande.  
 
Under året har totalt 108 474 aktier i eget förvar 
använts till två bolagsförvärv. Se vidare not 10.  
 
Bolaget innehar per den 31 december 2015  
40 144 aktier i eget förvar, vilket motsvarar 0,4% 
av totalt antal aktier. 
 
Medarbetare 
Den 31 december 2015 uppgick antalet anställda 
personer till 743 (665), varav 67 har tillkommit via 
förvärv av bolag under året. 
 
Moderbolaget i sammandrag 
Moderbolagets totala intäkter under perioden 
uppgick till 73,3 (55,0) MSEK. Resultat före skatt 
uppgick till 22,8 (53,0) MSEK.  
 
Moderbolagets skuld i gemensamt koncernva-
lutakonto uppgick per den 31 december till  
289,5 (239,2) MSEK.  
 
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid peri-
odens slut till 18 (13) personer. 
 
Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad 
under perioden. Inga väsentliga transaktioner 
med närstående har skett 
. 
Händelser efter balansdagen 
Per den 8 januari 2016 avgick Martin Ödman 
som koncernchef och ersattes av Jason Clark, ti-
digare VD för Proacts verksamhet i UK. Kostna-
den hänförlig till denna förändring, totalt 5,7 

MSEK, kommer att redovisas som engångskost-
nad första kvartalet 2016. 
 
Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att 
2,70 kr (1,70) per aktie utdelas för verksamhetså-
ret 2015. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer i verk-
samheten 
Gällande den tvist som nämnts i tidigare delårs-
rapporter och årsredovisningen 2014, har under 
det andra kvartalet 2015 ett slutgiltigt utfall till 
Proacts fördel erhållits. Därmed är ärendet avslu-
tat. I övrigt har inga risker eller osäkerhetsfaktorer 
förändrats i jämförelse med de som kommentera-
des i senast avgivna årsredovisning. För en utför-
ligare beskrivning av väsentliga risker och osä-
kerhetsfaktorer hänvisas till Proacts årsredovis-
ning 2014, sidan 33. 
 
Årsstämma 
Årsstämma kommer att hållas den 2 maj 2016 kl 
18:00 på Scandic Victoria Towers, Kista. Valbe-
redningens arbete inför årsstämman är ännu ej 
avslutat. För närmare information se bolagets 
webbsida www.proact.se 
 
Övrig information 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för re-
visorernas granskning. 
 
Kommande rapporter 
19 apr 2016 Delårsrapport Q1 2016 
2 maj 2016 Årsstämma 2016 
13 jul 2016 Delårsrapport Q2 2016 
19 okt 2016 Delårsrapport Q3 2016 
9 feb 2017 Bokslutskommuniké 2016

 
 
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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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 11 februari 2016 klockan 
08:00 (CET). 
 
 
 
Kista den 11 februari 2016 
 
Proact IT Group AB (publ) 

   

Jason Clark 
VD 
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Finansiella rapporter (MSEK) 

Rapport över totalresultatet för koncernen 

 
 
 
 
Data per aktie* 

 
 
 
 

okt-dec okt-dec helår helår
2015 2014 2015 2014

Systemintäkter 527,7 489,5 1 883,6 1 505,8
Tjänsteintäkter 234,0 215,0 914,1 813,7
Övriga intäkter 1,8 1,2 4,0 5,8
Totala intäkter 763,4 705,7 2 801,7 2 325,3
Kostnad för sålda varor och tjänster -575,5 -536,3 -2 127,2 -1 748,9
Bruttoresultat 187,9 169,3 674,4 576,3
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -100,5 -96,1 -369,9 -332,1
Administrationskostnader -45,5 -42,1 -182,7 -157,3
Engångskostnader -8,3 -2,0 -8,3 -2,0
Rörelseresultat, EBIT 33,6 29,1 113,5 84,9
Finansnetto -4,4 0,9 -9,5 0,3
Resultat före skatt 29,2 30,0 104,1 85,2
Inkomstskatt -3,7 -8,6 -25,6 -25,3
Periodens resultat 25,5 21,5 78,4 59,9

Övrigt totaltresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

Förändring av säkringsreserv 
(nettoinvestering i utländsk verksamhet) -0,3 -0,4 0,2 -1,0
Skatteffekt på förändring av säkringsreserv 
(nettoinvestering i utländsk verksamhet) 0,1 0,1 -0,1 0,2
Omräkningsdifferenser -7,5 2,9 -10,7 14,0
Totalt poster som senare kan återföras i resultaträkningen -7,7 2,6 -10,5 13,2
Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt 17,8 24,1 67,9 73,1

Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 24,1 20,7 75,3 57,2
Innehav utan bestämmande inflytande 1,5 0,8 3,1 2,7
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 14,1 19,7 65,3 66,1
Innehav utan bestämmande inflytande 3,7 4,4 2,6 7,0

okt-dec okt-dec helår helår
2015 2014 2015 2014

Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr 2,61 2,24 8,20 6,16
Eget kapital per aktie, kr 32,87 27,96 32,87 27,96
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr 16,31 14,55 19,88 26,67
Antal utestående aktier vid periodens slut 9 293 742 9 185 268 9 293 742 9 185 268
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 9 205 839 9 234 148 9 192 876 9 291 082

* 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 

 
 
 
  

helår helår
2015 2014

Vid periodens början 269,3 242,6
Periodens totalresultat 67,9 73,1
Utdelning -15,6 -11,2
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -1,8 -2,1
Finansiell skuld till innehav utan bestämmande inflytande 0,0 3,2
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande -17,0 -26,3
Nyttjade aktier i eget innehav 14,0 -
Återköp av egna aktier - -10,0
Vid periodens slut 316,8 269,3

Innehav utan bestämmande inflytande: Proact Latvia Ltd 15 %, Proact Lietuva UAB 26,14 %, Proact Netherlands B.V. 1,84 %, 
Proact Estonia AS 15,0 % samt Proact IT (UK) Ltd 12,5 %. 

31 dec 31 dec
2015 2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 334,3 280,6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 121,6 121,3
Materiella anläggningstillgångar 54,2 58,8
Andra långfristiga fordringar 96,0 86,0
Uppskjutna skattefordringar 15,0 13,5
Omsättningstillgångar
Varulager 12,3 28,2
Kundfordringar och övriga fordringar 858,5 809,6
Likvida medel 158,8 142,9
Summa tillgångar 1 650,7 1 540,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 305,5 256,8
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 11,3 12,5
Summa eget kapital 316,8 269,3
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder, räntebärande 122,9 95,6
Långfristiga skulder, ej räntebärande 1,3 7,9
Uppskjutna skatteskulder 23,4 26,8
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder, räntebärande 56,4 62,9
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 130,0 1 078,3
Summa eget kapital och skulder 1 650,7 1 540,9
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 

 
 
 
Nyckeltal 

 
 
Flerårsöversikt se not 8. För definition av nyckeltal, se Årsredovisning 2014 

 
 
Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag  

   

 

 
 

 

okt-dec okt-dec helår helår
2015 2014 2015 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 41,3 62,0 155,1 153,2
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 108,9 72,4 27,7 94,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 150,2 134,4 182,8 247,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -74,7 -10,4 -129,9 -76,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14,9 -56,7 -25,2 -80,9
Periodens totala kassaflöde 90,3 67,3 27,7 90,0
Likvida medel vid periodens början 76,5 72,3 142,9 43,9
Kursdifferens i likvida medel -8,0 3,2 -11,8 8,9
Likvida medel vid periodens slut 158,8 142,9 158,8 142,9

okt-dec okt-dec helår helår
2015 2014 2015 2014

Totala intäkter, MSEK 763 706 2 802 2 325

EBITDA, MSEK 47,1 43,2 169,2 144,2
EBITDA marginal, % 6,2 6,1 6,0 6,2

EBITA, MSEK 40,8 35,4 140,4 109,5
EBITA marginal, % 5,3 5,0 5,0 4,7

EBIT, MSEK 33,6 29,1 113,5 84,9
EBIT marginal, % 4,4 4,1 4,1 3,7

Resultat före skatt, MSEK 29,2 30,0 104,1 85,2
Nettomarginal, % 3,8 4,3 3,7 3,7
Resultat efter skatt, MSEK 25,5 21,5 78,4 59,9
Vinstmarginal, % 3,3 3,0 2,8 2,6

Soliditet, % 19,2 17,5 19,2 17,5
Kapitalomsättningshastighet, ggr 0,5 0,5 1,8 1,6
Räntabilitet på eget kapital, % 8,4 7,9 26,8 23,4
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 7,4 7,0 25,6 21,3

Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 89,1 12,7 150,4 69,1
Resultat före skatt per anställd, kSEK 42 46 156 132
Medelantal årsanställda 697 654 669 646

helår helår
2015 2014

Nettoomsättning 73,3 55,0
Kostnad sålda varor och tjänster - -
Bruttoresultat 73,3 55,0
Administrationskostnader -77,1 -56,3
Rörelseresultat -3,8 -1,3
Finansnetto 20,6 54,2
Resultat efter finansnetto 16,8 53,0
Bokslutsdispositioner 6,0 -
Resultat före skatt 22,8 53,0
Inkomstskatt -0,2 -1,1
Periodens resultat 22,6 51,9

31 dec 31 dec
2015 2014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 640,8 520,4
Omsättningstillgångar 102,0 157,6
Summa tillgångar 742,8 678,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 261,6 241,0
Långfristiga skulder 114,4 94,3
Kortfristiga skulder 366,8 342,6
Summa eget kapital och skulder 742,8 678,0
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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 Nas-
daq Stockholm sedan juli 1999 och återfinns på Small Cap under symbolen PACT. 
 
Not 2. Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen för delårsrapporten har, i likhet med årsbokslutet för 2014, upprättats i enlighet med Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovis-ningsla-
gen. 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 Standards Intepretation Committee (SIC) och Internal Reporting Intepretations Committee 
(IFRIC). Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 
2014. IASB har nyligen utfärdat en ny standard om redovisning av intäkter (IFRS 15). IFRS 15 träder i kraft  
1 januari 2018. Koncernen bedömer i dagsläget att denna nya standard inte kommer att innebära väsentliga ef-
fekter på koncernens resultat och ställning.   
 
Finansiella instrument 

Proacts finansiella instrument består av derivat, kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna leve-
rantörskostnader 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, an-
tingen 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 leveran-
törsskulder, upplupna leverantörskostnader 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 till-
gångar och skulder löper med korta löptider. Baserat på detta bedöms samtliga finansiella tillgångars och skul-
ders 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 skatte-
satser i respektive land. Den redovisade skattekostnaden uppgår för helåret 2015 till 25,6 (25,3) MSEK.  
 

oct-dec oct-dec helår helår
2015 2014 2015 2014

Offentlig sektor 180 151 652 480
Handel & Tjänster 165 170 617 547
Telekom 117 102 435 360
Tillverkande industri 116 93 370 312
Bank, finans 75 66 260 241
Olja, energi 29 56 167 151
Media 18 28 95 88
Övrigt 63 40 206 146
Totala intäkter 763 706 2 802 2 325

Intäkter per bransch

okt-dec okt-dec helår helår
2015 2014 2015 2014

Avskrivningar immateriella 
anläggningstillgångar 7,1 6,3 26,9 24,7
Avskrivningar materiella 
anläggningstillgångar 6,3 7,8 28,8 34,6
Summa 13,5 14,1 55,7 59,3
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Not 6. Transaktioner med närstående 

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

 
 

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

Totala intäkter 1 598 643 448 140 95 129 -252 2 802

Resultat före skatt och 
engångskostnader 88,4 15,3 11,6 7,6 5,1 -15,5 - 112,3
Engångskostnader - - - - - -8,3 - -8,3
Resultat före skatt 88,4 15,3 11,6 7,6 5,1 -23,8 - 104,1

Skatt -25,6
Periodens resultat 78,4

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

Totala intäkter 1 312 502 387 144 89 114 -223 2 325

Resultat före skatt och 
engångskostnader 59,2 3,3 17,0 7,5 5,1 -4,9 - 87,2
Engångskostnader - - - - - -2,0 - -2,0
Resultat före skatt 59,2 3,3 17,0 7,5 5,1 -6,9 - 85,2

Skatt -25,3
Periodens resultat 59,9

jan-dec 2014

jan-dec 2015

jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec
2015 2014 2013 2012 2011

Totala intäkter, MSEK 2 802 2 325 2 305 2 433 2 232

EBITDA, MSEK 169,2 144,2 128,0 144,5 121,5
EBITDA marginal, % 6,0 6,2 5,6 5,9 5,4

EBITA, MSEK 140,4 109,5 82,8 93,1 74,6
EBITA marginal, % 5,0 4,7 3,6 3,8 3,3

EBIT, MSEK 113,5 84,9 54,0 70,7 54,6
EBIT marginal, % 4,1 3,7 2,3 2,9 2,4

Resultat före skatt, MSEK 104,1 85,2 43,7 61,0 41,9
Nettomarginal, % 3,7 3,7 1,9 2,5 1,9
Resultat efter skatt, MSEK 78,4 59,9 27,2 41,8 29,5
Vinstmarginal, % 2,8 2,6 1,2 1,7 1,3

Soliditet, % 19,2 17,5 16,9 15,3 14,3
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,8 1,6 1,6 1,6 1,9
Räntabilitet på eget kapital, % 26,8 23,4 11,6 18,9 14,7
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 25,6 21,3 13,8 17,4 18,4
Utdelning till moderbolagets aktieägare, MSEK 15,6 11,2 10,2 9,3 13,8

Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 150,4 69,1 54,8 62,0 73,1
Resultat före skatt per anställd, kSEK 156 132 67 92 74
Medelantal årsanställda 669 646 649 660 568

Periodens resultat per aktie, kr 1) 8,20 6,16 2,36 3,96 2,69

1) 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 9. Händelser efter balansdagen 

Per den 8 januari 2016 avgick Martin Ödman som koncernchef och ersattes av Jason Clark, tidigare VD för 
Proacts verksamhet i UK. Kostnader hänförliga till detta, totalt 5,7 MSEK, kommer att redovisas som en-
gångskostnader första kvartalet 2016. 
 
Not 10. Förvärvade företags nettotillgångar vid förvärvstidpunkten 

 
 
Förvärvsanalyserna är preliminära då tillgångarna i bolagen ej slutgiltigt har analyserats.  
Ovanstående förvärv avser dels förvärvet av en del av verksamheten, ”Datacentre innovation services”, i VX 
Company IT Services B.V. samt förvärv av samtliga aktier i bolaget Compose IT System AB. 
 
Vid båda förvärven har köpeskillingen varit större än de bokförda tillgångarna i den förvärvade verksamheten, vil-
ket medfört att förvärvsanalysen ger upphov till immateriella tillgångar.  
 
Vid förvärv av konsultverksamhet förvärvas i huvudsak humankapital i form av medarbetarkompetens, kundbas 
och kontrakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proact IT Group AB [publ]    
Box 1205 Tel: +46 8 410 666 00  Org.nr: 556494-3446 
Kistagången 2 Fax: +46 8 410 668 80  Säte: Stockholm 
SE-164 28 KISTA E-post: info@proact.se  www.proact.se 
 

jan - dec
2015

Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar 5,0
Kundfordringar och övriga fordringar 13,3
Likvida medel 3,9
Långfristiga skulder -0,1
Leverantörsskulder occh övriga kortfristiga skulder -10,0

Netto identifierbara tillgångar 12,2

Verkligt värde justering på förvärvade immateriella anläggningstillgångar 67,0
Uppskjuten skatt på förvärvade tillgångar -2,7

Köpeskilling inkl. villkorad köpeskilling 76,5
Avgår:
Förvärvad kassa -3,9
Beräknad köpeskilling förvärv ytterligare aktier -13,2
Egna aktier använda till förvärv -14,0

Netto kassaflöde 45,5

Förvärvade företags nettotillgångar vid förvärvstidpunkten
Belopp i MSEK

http://www.proact.se/

