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Vertikala marknader
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi 
utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. 
Det innebär att vårt erbjudande är anpassat för de unika be-
hov och krav som företag inom en specifik nisch har för att de 
ska kunna hantera och utveckla sina affärsverksamheter. 

Standardiserade produkter
Våra standardiserade produkter är kostnadseffektiva för våra 
kunder då de kan tillgodogöra sig utveckling och uppgrade-
ring som görs för alla användare. På så sätt ger vi våra kunder 
maximala förutsättningar att utveckla och framtidssäkra sina 
verksamheter.

Repetitiva intäkter
Vår affärsmodell bygger på en hög andel repetitiva intäkter. 
Det ger oss stabila och förutsägbara kassaflöden som skapar 
förutsättningar att agera långsiktigt. Koncernen blir också 
mindre känslig för tillfälliga svackor inom enskilda affärsen-
heter. 

Tillväxt genom förvärv
Vitec har en uttalad förvärvsbaserad tillväxtstrategi med 
stort fokus på lönsamhet och stabila kassaflöden. Genom att 
fokusera på starka kassaflöden skapas de finansiella förutsätt-
ningarna för fortsatt förvärvsdriven tillväxt. 
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KoNcerNeN

Konsekvent strategi ger fortsatt lönsam 
tillväxt
Sammanfattning av perioden januari-december 2019

 � Nettoomsättning  1 156 Mkr (1 017)
 � eBITA 247 Mkr (212) motsvarande en eBITA marginal om 21 % (21)
 �  rörelseresultat 144 Mkr (128) motsvarande en rörelsemarginal om 12 % (13)
 � resultat efter finansnetto 130 Mkr (117)
 � Vinst per aktie före utspädning 3,16 kr (3,23)
 � Kassaflöde från den löpande verksamheten 278 Mkr (197)
 � Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,35 kr/aktie (1,20)

Sammanfattning av perioden oktober-december 2019
 � Nettoomsättning 298 Mkr (290)
 � eBITA 53 Mkr (56) motsvarande en eBITA marginal om 18 % (19)
 � rörelseresultat 26 Mkr (34) motsvarande en rörelsemarginal om 9 % (12)
 � resultat efter finansnetto 21 Mkr (31)
 � Vinst per aktie före utspädning 0,49 kr (0,98)
 � Kassaflöde från den löpande verksamheten 56 Mkr (48)
 � Förvärv av M&V Software oy och HK data AS

VD har ordet
Året har utvecklats väl, våra repetitiva intäkter har ökat med 
22 % varav närmare 6 % organiskt och uppgår till 79 % (73) 
av totala intäkterna. Vi har idag 23 operativa affärsenheter 
mot 18 samma tid ifjol. Vi har investerat 139 Mkr i vår pro-
duktportfölj och vi har ökat antalet medarbetare. Genom 5 
förvärv under året har vi tillfört ca 160  Mkr i årsomsättning. 

Vårt primära fokus är att öka de repetitiva intäkterna, 
genom förvärv men även organiskt. Det ger oss stabila 
kassaflöden som ger oss möjlighet att konsekvent stärka vårt 
erbjudande, att vara en central leverantör för våra kunder och 
i förlängningen bidra till ökad effektivitet och värdeskapande 
i samhällsekonomin. Genom våra förvärv verkar vi i fler och 
fler nischer vilket ger riskspridning, men också ett ökat ansvar 
för viktiga funktioner i vårt dagliga liv. exempelvis återfinns 
våra produkter inom apotek, banker, sjukvård, försäkring och 
undervisning.

Vi fortsätter att investera i vår företagskultur genom 
interna utbildningar och introduktionskonferenser. en 
gemensam företagskultur är en grundförutsättning för att nå 

framgång med vår decentraliserade styrmodell.
Våra engångsintäkter av licenskaraktär har minskat med 

49 %, helt i linje med vår konsekventa strategi och affärsmo-
dell. De engångsintäkter som försvunnit, i år ca 17 Mkr, belas-
tar kortsiktigt resultatet i jämförelse med föregående år men 
ersätts i relativt snabb takt av de återkommande intäkterna, 
dock inte omedelbart. Kostnadsreduktioner som följer av den 
förändrade affärsmodellen sker också med viss eftersläpning.

Vi har ett stort antal aktiva förvärvsdialoger och vi lägger 
kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla 
dessa dialoger. Vår finansiella ställning och beredskap för 
framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till 
fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablera-
de bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter 
i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara 
ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning och 
uthållig lönsam tillväxt - och så höjer vi utdelningen för 18:e 
året i rad. 
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Koncernens finansiella information 

Nettoomsättning och resultat 
Januari-december 2019
Intäkter
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 156,2 Mkr 
(1016,8) vilket motsvarade en ökning med 14 %. Periodens 
repetitiva intäkter ökade med 22 % från föregående år och 
uppgick till 907,5 Mkr (743,9), vilket motsvarade 78,5 % 
(73,2) av nettoomsättningen. Licensintäkterna minskade 
med 49 % från föregående år och uppgick till 17,8 Mkr (35,0). 
Tjänsteintäkterna ökade med 9 % från  föregående år och 
uppgick till 162,7 Mkr (148,7). Övriga intäkter minskade 
med 24  % och uppgick till 68,2 Mkr (89,2). Det förvärvade 
bolaget Avoine oy som konsoliderades från 5 mars bidrog 
under perioden med en nettoomsättning på 25,2 Mkr. Det 
förvärvade bolaget WIMS AS som konsoliderades från 8 maj 
bidrog under perioden med en nettoomsättning på 17,4 Mkr. 
Det förvärvade bolaget odin Systemer AS som konsolidera-
des 12 juni bidrog under perioden med en nettoomsättning 
på 36,4 Mkr. Det förvärvade bolaget M&V Software oy som 
konsoliderades från 12 december bidrog under perioden med 
en nettoomsättning på 1,7 Mkr och det förvärvade bolaget 
HK data AS som konsoliderades 17 december bidrog under 
perioden med en nettoomsättning på 1,9 Mkr. 

Resultat
eBITA uppgick till 247,3 Mkr (211,9) med en eBITA marginal 
om 21,4 % (20,8). Förklaring och beräkning av eBITA framgår 
på sidan 29 i denna rapport. rörelseresultatet uppgick till 
143,9 Mkr (128,4) med en rörelsemarginal om 12,4 % (12,6).
Under 2019 har nettot av aktiverat arbete för egen räkning 
och avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 
påverkat rörelseresultatet med -19,6 Mkr (-8,1). resultatet 
efter skatt uppgick till 102,2 Mkr (96,9). Vinst per aktie före 
utspädning blev 3,16 kr (3,23).

Oktober - december 2019 
Intäkter 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 297,7 Mkr 
(289,9) vilket motsvarade en ökning med 3 %. Periodens 
repetitiva intäkter ökade med 18 % från föregående år och 
uppgick till 236,3 Mkr (200,6), vilket motsvarade 79,4 % 
(69,2) av nettoomsättningen. Licensintäkterna minskade 
med 58 % från föregående år och uppgick till 4,2 Mkr (9,8). 
Tjänsteintäkterna minskade med 9 % från föregående år 
och uppgick till 43,3 Mkr (47,7). Övriga intäkter minskade 
med 56 % och uppgick till 14,0 Mkr (31,7). Det förvärvade 
bolaget Avoine oy som konsoliderades från 5 mars bidrog 
under perioden med en nettoomsättning på 8,1 Mkr. Det 
förvärvade bolaget WIMS AS som konsoliderades från 8 maj 
bidrog under perioden med en nettoomsättning på 6,6 Mkr. 
Det förvärvade bolaget odin Systemer AS som konsolidera-
des 12 juni bidrog under perioden med en nettoomsättning 
på 15,4 Mkr. Det förvärvade bolaget M&V Software oy som 
konsoliderades från 12 december bidrog under perioden med 
en nettoomsättning på 1,7 Mkr och det förvärvade bolaget  
HK data AS som konsoliderades 17 december bidrog under 
perioden med en nettoomsättning på 1,9 Mkr. 

Resultat
eBITA uppgick till 52,9 Mkr (55,7) med en eBITA marginal om 
17,8 % (19,2). Förklaring och beräkning av eBITA framgår på 
sidan 29 i denna rapport. rörelseresultatet uppgick till 25,8 
Mkr (34,3) med en rörelsemarginal om 8,7 % (11,8). Under 
perioden har nettot av aktiverat arbete för egen räkning och 
avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar påverkat 
rörelseresultatet med -6,2 Mkr (-1,1) resultatet efter skatt 
uppgick till 16,0 Mkr (29,8). Vinst per aktie före utspädning 
blev 0,49 kr (0,98). 

Likviditet och finansiell ställning
Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 
uppgick vid periodens slut till 16,7 Mkr (235,3). Utöver dessa 
likvida medel fanns checkkrediter på 120 Mkr samt 100,5 
Mkr i outnyttjad del av kreditfaciliteten. Under perioden 
tecknades ett avtal om utökad checkkredit om 100 Mkr med 
Nordea. checkkrediten ska kunna användas som finansiering 
vid förvärv.

Under året har 236,9 Mkr ur kreditfaciliteten använts 
till förvärv och 284,7 Mkr har återbetalats till faciliteten 
avseende tidigare förvärv. Amorteringar på lån uppgick till 
3,4 Mkr, amorteringar avseende leasing uppgick till 37,3 Mkr. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 278,0 Mkr 
(197,1). Investeringarna uppgick till 138,7 Mkr i aktiverat ar-
bete, 2,3 Mkr i övriga immateriella anläggningstillgångar och 
15,6 Mkr i materiella anläggningstillgångar. Genom förvärven 
av Avoine oy, WIMS AS, odin Systemer AS, M&V Software 
oy och HK data AS tillfördes 342,6 Mkr i produkträttigheter, 
varumärken, kundavtal och goodwill.

Totala räntebärande skulder uppgick per den 31 december 
2019 till 470,4 Mkr (509,3) fördelat på långfristiga räntebä-
rande skulder 467,4 Mkr (503,6) samt kortfristiga räntebä-
rande skulder 3,0 Mkr (5,6). Under perioden har tilläggskö-
peskillingarna för förvärven av Vitec PP7 AB och Vitec cito 
A/S på 1,0 Mkr respektive 10,1 Mkr slutreglerats. Under året 
konverterterades det konvertibla förlagslån som upptogs i 
samband med förvärvet av MV Nordic A/S. Konverteringen 
skedde i två omgångar och innebär att antalet B-aktier har 
ökat med 234 317 st och att aktiekapitalet har ökat med 23 
432 kr. 

Övriga långfristiga skulder har ökat med 86,7 Mkr sedan 
föregående år som en effekt av införande av IFrS 16 Leasing. 
Materiella anläggningstillgångar har ökat med 85,5 Mkr.

I Danmark har en ny lag om semester trätt i kraft. Den nya 
lagen har medfört att långfristiga skulder ökat med 3,6 Mkr. 
I samband med omräkningen av semesterskulden har 2,5 
Mkr klassificerats som fel hänförligt till tidigare år, och därför 
bokförts över eget kapital. 

eget kapital hänförligt till Vitecs Aktieägare uppgick till 
759,4 Mkr (669,6). Soliditeten uppgår till 40 % (40). Utbetald 
aktieutdelning efter årsstämman i april uppgick till 1,20 kr per 
aktie, totalt 38,8 Mkr. 
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Väsentliga händelser under perioden

27 november: Ökat antal aktier och röster                                                 
Den 27 november 2019 konverterades resterande del 
av konvertibel 1707. Konvertibeln utfärdades juli 2017 i 
sambandet med förvärvet av MV Nordic A/S. Konverteringen 
innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 204 441 st. 
och att aktiekapitalet ökar med 20 444 SeK. Antalet aktier i 
Vitec uppgår efter konverteringen till 32 573 216 st. varav  
3 350 000 utgör A-aktier. A-aktier har 10 röster och B-aktier 
en röst.

12 dec: Vitec förvärvade M&V Software Oy
Vitec förstärkte sin nordiska position inom Vertical Market 
Software genom att förvära samtliga aktier i det finska pro-
gramvarubolaget M&V Software oy. Produkterna riktar sig 
till kyrkoverksamhet i Finland. Bolagets omsättning för 2019 
är 19,4 Mkr med ett justerat eBITDA-resultat om 4,6 Mkr. 

Betalning sker kontant vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt 
resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolide-
ring sker från förvärvsdatum. I anslutning till förvärvsdatum 
har bolaget bytt namn till Vitec Katrina oy.

17 dec : Vitec förvärvade HK data AS
Vitec förstärkte sin nordiska position inom Vertical Market 
Software genom att förvära samtliga aktier i det norska 
programvarubolaget HK data AS. Produkterna riktar sig till 
välfärds- och hälsosektorna i Norge och kunderna utgörs av 
företag, kommuner, län och frivilligorganisationer. Bolaget 
omsatte 17,0 Mkr med ett justerat eBITDA-resultat om 1,8 
Mkr för räkenskapsåret 2018. Betalning sker kontant vid till-
trädet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst 
per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum. 

Väsentliga händelser efter perioden

20 jan: Gert Gustafsson tillträder som ny COO för Vitec
Vitec har utsett Gert Gustafsson till coo. Han har senast 
varit operativ chef för 7 av totalt 23 affärsenheter inom kon-
cernen och har varit anställd sedan 2017. Han tillträder sin 
nya roll den 1 mars 2020 och tar över efter Lars eriksson som 
efter nio år i Vitec valt att gå i pension.  

30 jan: Vitec förvärvade det danska programvarubolaget 
Visiolink
Vitec förstärkte återigen sin nordiska position inom Vertical 
Market Software genom att den 30 januari förvärva samtliga 
aktier i det danska programvarubolaget Visiolink Manage-
ment ApS med dotterbolag, som tillsammans har cirka 200 
kunder runt om i europa.

Visiolink erbjuder ett publiceringssystem för digitala ver-
sioner av tryckta medier, som exempelvis dagstidningar och 
riktar sig till mediebolag. I dag har Visiolink cirka 200 kunder i 
9 europeiska länder, där de nordiska länderna står för en stör-

re del av omsättningen. Visiolink-koncernen omsatte 2019 
62,4 Mkr med ett justerat eBITDA-resultat om 14,9 Mkr. 
Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse 
från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande 
från årsstämma 2019-04-10. Konvertibelns löptid är 36 må-
nader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet 
på 0,2%. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av 
vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvs-
datum. Vid tidpunkten för denna rapports offentliggörande 
finns inte några bokslut som kan ligga till grund för en mer 
detaljerad beskrivning av förvärvet. Av denna anledning 
lämnas ingen information om förvärvade fordringars verkliga 
värde samt förvärvade tillgångar och skulder. Tillkommande 
poster i en detaljerad förvärvsanalys  bedömer vi vara pro-
dukträttigheter, varumärken och goodwill. Goodwill bedöms 
vara hänförlig till förväntad lönsamhet, komplettering av 
kompetensbehov samt förväntade synergieffekter i form av 
gemensam utveckling av våra produkter.
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Verksamheten januari – december 2019
Jämfört med motsvarande period 2018 ökade nettoom-
sättningen med 14 %. eBITA förbättrades med 17 % och de 
repetitiva intäkterna steg med 22 %. Alla segment ökade sin 
omsättning och 6 av 7 segment ökade sitt rörelseresultat. Un-
der året har vi förvärvat 5 nischade programvarubolag med 
en samlad omsättning på 160 Mkr. De nya förvärven breddar 
vårt erbjudande med nischade programvaror inom kyrko-
verksamhet, välfärd och hälsa,  frisör- och skönhetssalonger, 
försäkringar och medlemshantering. De senaste två förvär-
ven genomfördes i december 2019. I segmentet Utbildning 
& Hälsa har vi under 2019 genomfört en kraftfull omställning 
från hårdvara och licensförsäljning. omställningen har en 
kortsiktig negativ påverkan på resultatet men stärker oss på 
lång sikt i riktning mot en ökad andel repetitiva intäkter.

Auto
Auto ökade sin vinst och omsättning. Utvecklingen för vår 
affärsenhet i Finland har varit god, vi har en stark ställning på 
marknaden och fortsätter att ta marknadsandelar. I Norge 
pågår ett plattformsbyte och vi räknar med produktionsstart 
i mitten av 2020. I Danmark har vi under 2019 lanserat ett 
nytt digitalt arbetskort där bilmekaniker via en surfplatta kan 
hantera samtliga arbetsmoment. Lansering av ny funktionali-
tet och ett fokuserat försäljningsarbete har skapat goda för-
utsättningar för ökad försäljning kommande år. De repetitiva 
intäkterna ökade med 8 %.

Energi
energi ökade sin vinst och omsättning. Under året har vår 
hemmamarknad i Norden fortsatt att utvecklas väl. De 
aktiviteter vi satsat på för att etablera oss utanför Norden har 
gett resultat, bland annat i form av nya kontrakt med två av 
Italiens största energibolag. Vi finns nu med våra produkter i 
22 länder varav 5 nya länder tillkom under 2019. De repetiti-
va intäkterna ökade med 8 %. 

Fastighet 
Fastighet ökade sin vinst och omsättning. Under ett antal år 
har vårt erbjudande på den svenska marknaden varit ledande. 
Vi har år för år tagit marknadsandelar genom nya kunder 
samtidigt som vi har flyttat över stora delar av den befintli-
ga kundbasen till våra moderna system för fastighets- och 
byggbolag. Den utvecklingen har fortsatt även under 2019. I 
Norge har vi under året vunnit nya affärer och vi är väl posi-
tionerade inför kommande år. De repetitiva intäkterna ökade 
med 11 %.

Finans & Försäkring 
Finans & Försäkring ökade sin vinst och omsättning. Finans 
& Försäkring utvecklas totalt sett väl under året. Segmentet 
har under 2019 utökats med en ny affärsenhet WIMS som 
levererar programvara inom försäkringsområdet i Norge. I 

Sverige har vi lanserat nya produkter. I Danmark ser vi en 
bra återhämtning jämfört med ett något svagare 2018 och i 
Norge har vi stärkt vår position inom försäkringsområdet. De 
repetitiva intäkterna ökade med 20 % .

Miljö
Miljö ökade sin vinst och omsättning. Miljö som represen-
teras av vår affärsenhet i Finland med programvara för 
avfallshantering har under 2019 fokuserat på att stärka sin 
leveransförmåga. Detta har skett genom att förbättra våra 
utvecklingsprocesser och rekrytering av programutvecklare. 
en uppdatering och ett namnbyte för vår produkt till det nya 
namnet Vingo har också genomförts under året. Arbetet har 
varit framgångsrikt, segmentet utvecklas väl och vi står starka 
inför kommande år. De repetitiva intäkterna ökade med 12 %. 

Mäklare 
Mäklare minskade sin vinst medan omsättningen ökade.
Såväl Norge som Sverige står väl rustade inför de kommande 
åren med moderna och fullt molnbaserade programvaror. 
Glädjande är också att ett flertal kunder som lämnade oss 
för några år sedan nu har återvänt. Då utvecklingstakten av 
vår programvara har normaliserats under året har det varit 
möjligt att skifta en del av vårt fokus till intern effektivitet. 
Detta har bland annat skett genom att succesivt stänga ned 
äldre system som löpt parallellt med våra nya produkter. 
Nyckeltal utvecklas i rätt riktning, men tjänsteintäkterna har 
minskat jämfört med 2018. Under 2018 var tjänsteintäkterna 
onormalt höga som en effekt av att vi då genomförde ett fler-
tal uppstartsprojekt för nya fastighetsmäklare. Under 2019 
har nivån av tjänsteintäkter börjat normaliseras. De repetitiva 
intäkterna ökade med 8 %.

Utbildning & Hälsa
Utbildning & Hälsa ökade sin vinst och omsättning. Segmen-
tet har även under 2019 fortsatt att växa genom förvärv. Av 
de 5 förvärv vi har genomfört under 2019 tillhör 4 Utbildning 
& Hälsa. Vi har tillfört programvara inom kyrkoverksamhet, 
välfärd och hälsa, frisör- och skönhetssalonger och medlems-
hantering. Den höga förvärvstakten innebär ett omfattande 
arbete med att integrera bolagen i vår företagskultur och vårt 
sätt att arbeta. Förändringar i affärsmodellen mot ökad andel 
repetitiva intäkter, varumärkesintegration och fokusering av 
erbjudandet är exempel på aktiviteter vi har arbetat med. För 
vissa affärsenheter medför förändringen i vår affärsmodell 
på kort sikt en kraftig negativ påverkan på resultatet. Jämfört 
med föregående år har licensintäkterna minskat med 14 Mkr, 
likaså övriga intäkter (som främst består av hårdvara) har 
minskat med 21 Mkr. Justeringarna har skett i snabb takt och 
framförallt under det andra halvåret 2019. Förändringarna är 
helt i linje med hur vi vill utveckla enheterna i syfte att stärka 
vår affär på lång sikt. De repetitiva intäkterna ökade med 60 %.
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Mkr 2018 2019

Auto Energi Fastighet Finans & 
Försäkring

Miljö Mäklare Utbildning & 
Hälsa

jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

repetitiva intäkter 158,5 146,3 21,5 19,9 141,8 128,1 139,4 116,3 41,4 37,0 146,8 135,4 258,1 160,9

Licensintäkter 5,3 5,2 0,0 0,1 4,3 6,5 0,2 0,3 0,3 1,5 0,2 0,1 7,5 21,4

Tjänsteintäkter 13,1 13,4 6,9 5,9 66,1 68,0 22,2 15,1 6,4 6,2 11,9 19,5 35,9 20,4

Övriga intäkter 4,6 5,4 0,2 0,2 3,7 3,8 0,9 0,6 1,5 1,3 0,4 0,5 54,5 75,6

Nettoomsättning 181,5 170,3 28,6 26,0 215,8 206,3 162,7 132,2 49,5 45,9 159,3 155,4 356,1 278,3

repetitiva intäkters 
andel av omsättning 87% 86% 75% 76% 66% 62% 86% 88% 84% 81% 92% 87% 72% 58%

rörelseresultat* 32,2 28,3 9,9 9,3 49,3 44,3 22,1 12,7 7,4 5,5 18,3 23,9 16,5 9,5

rörelsemarginal 18% 17% 35% 36% 23% 21% 14% 10% 15% 12% 11% 15% 5% 3%

*rörelseresultat för segment presenteras före förvärvsrelaterade kostnader

Omsättning januari-december 2019  Rörelseresultat januari-december 2019

Omsättning januari-december 2019  Rörelseresultat januari-december 2019 
före förvärvsrelaterade kostnader
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risker och osäkerhetsfaktorer 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2018 under 
avsnittet ”risker och osäkerhetsfaktorer” på sidorna 34-35, i 
not 1 under avsnittet ”bedömningar och uppskattningar” på 

sidan 60-61 samt i not 11 ”finansiella risker och hanteringen 
av dessa” på sidorna 93-95. Inga väsentliga förändringar har 
uppkommit därefter.

Moderbolaget 

Nettoomsättningen uppgick till 66,2 Mkr (63,4) och utgjordes 
i allt väsentligt av fakturering till dotterföretag för utförda 
tjänster. resultat efter skatt uppgick till 133,8 Mkr (68,7). 
resultatet i moderbolaget har belastats med orealiserade 

valutakursdifferenser uppgående till -6,2 Mkr. Moderbolaget 
exponeras för samma risker och osäkerhetsfaktorer som 
koncernen i allmänhet, se ovan under avsnittet risker och 
osäkerhetsfaktorer. 

Transaktioner med närstående 

Inga väsentliga närståendetransaktioner har skett i koncer-
nen och moderbolaget under perioden.
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FINANSIeLL INForMATIoN

rapport över totalresultat i sammandrag, koncernen

TKr 2019 
okt-dec

2018 
okt-dec

2019 
jan-dec

2018 
jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER

repetitiva intäkter 236 310 200 606 907 535 743 856

Licensintäkter 4 155 9 829 17 836 34 988

Tjänsteintäkter 43 306 47 732 162 672 148 700

Övriga intäkter 13 966 31 704 68 206 89 219

NETTOOMSÄTTNING 297 737 289 871 1 156 249 1 016 763

Aktiverat arbete för egen räkning 35 218 34 765 138 738 127 549

Återförd tilläggsköpeskilling - 4 006 - 6 402

SUMMA INTÄKTER 332 954 328 642 1 294 987 1 150 714

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -8 465 -22 785 -51 728 -68 695

Främmande arbeten och abonnemang -35 637 -32 224 -130 142 -110 515

Övriga externa kostnader -34 471 -47 247 -137 939 -152 526

Personalkostnader -164 586 -147 222 -609 114 -526 367

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -17 934 -4 357 -51 683 -16 411

Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar* -41 407 -35 821 -158 357 -135 650

Nedskrivning immateriella tillgångar - -4 006  -    -6 402

orealiserade valutakursdifferenser (netto) -1 561 167 -351 -647

SUMMA KOSTNADER -304 061 -293 495 -1 139 313 -1 017 213

RÖRELSERESULTAT FÖRE FÖRVÄRVSRELATERADE KOSTNADER 28 893 35 147 155 674 133 501

Förvärvsrelaterade kostnader -3 111 -858 -11 752 -5 129

RÖRELSERESULTAT EFTER FÖRVÄRVSRELATERADE KOSTNADER 25 782 34 289 143 922 128 372

Finansiella intäkter 1 107 -2 1 851 289

Finansiella kostnader -5 683 -3 737 -15 748 -11 886

SUMMA FINANSIELLA POSTER -4 576 -3 739 -13 897 -11 597

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 21 207 30 550 130 025 116 775

Skatt -5 215 -733 -27 858 -19 855

PERIODENS RESULTAT 15 992 29 817 102 166 96 920

ÖVRIGT TOTALRESULTAT, POSTER SOM KAN KOMMA ATT OMKLASSIFICERAS TILL RESULTATRÄKNINGEN

omräkning av nettoinvestering i utlandsverksamheter och säkringsre-
dovisning av densamma

-21 682 -10 527 6 425 12 443

PERIODENS ÖVRIGT TOTALRESULTAT -21 682 -10 527 6 425 12 443

PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT -5 690 19 290 108 592 109 363

PERIODENS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL

-Moderbolagets aktieägare 15 992 29 817 102 166 96 920

PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL

-Moderbolagets aktieägare -5 690 19 290 108 592 109 363

VINST PER AKTIE

-Före utspädning (kr) 0,49 0,98 3,16 3,23

-efter utspädning (kr) 0,51 0,98 3,18 3,22

Genomsnittligt antal aktier 32 444 329 30 545 422 32 372 267 30 016 982

Antal aktier efter utspädning 32 905 097 30 980 027 32 717 425 30 436 771

*Varav förvärvsrelaterade avskrivningar 24 046 20 562 91 654 78 396
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Segmentsinformation

Vitec är ett nordiskt programvarubolag och våra kunder finns 
främst i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vi har även ett 
antal kunder i övriga delar av världen. Diagrammet på sidan 
fem visar omsättningens fördelning på länder. 

omsättningen består av de i resultaträkningen presente-
rade intäktsgrupperna repetitiva intäkter, licenser, tjänster 
och övriga intäkter. Dessa intäkter består i sin tur av presta-
tionsåtaganden. 

Våra prestationsåtaganden är support, underhåll och 
uppgraderingar, tidsbegränsad nyttjanderätt och drift, evig 
nyttjanderätt, tjänster, informationstjänster, tredjeparts nytt-
janderätter, tredjeparts underhåll och övrigt. Av de repetitiva 
intäkterna avser 478,5 Mkr (410,1) support, underhåll och 
uppgraderingar, 268,4 Mkr (211,5) tidsbegränsad nyttjan-

derätt och drift, 145,3 Mkr (109,7) informationstjänster 
och 15,3 Mkr (12,6) tredjepartsunderhåll. Licensintäkterna 
består av 17,2 Mkr (34,4) eviga nyttjanderätter och 0,6 Mkr 
(0,6) tredjepartsnyttjanderätter. 

Våra vanligaste typer av kontrakt är molntjänst SaaS, 
abonnemang, licensförsäljning med traditionellt support- och 
underhållsavtal, tjänsteförsäljning och informationstjänster. 
Avtalen löper från en månad till ett år, samt i vissa fall längre. 
Våra repetitiva intäkter redovisas jämnt fördelade över av-
talstiden i takt med att kunden erhåller kontroll över tjänsten 
och prestationsåtagandet fullgörs. Våra licenser redovisas vid 
given tidpunkt, våra tjänsteintäkter redovisas löpande i takt 
med att tjänsterna levereras och kunden erhåller kontroll och 
nytta. 

SeGMeNT Extern nettoomsättning (mkr) Rörelseresultat före förvärvsrelaterade 
kostnader (Mkr)

2019 
okt-dec

2018 
okt-dec

2019 
jan-dec

2018 
jan-dec

2019 
okt-dec

2018 
okt-dec

2019 
jan-dec

2018 
jan-dec

Auto 46,9 44,9 181,5 170,3 6,6 7,0 32,2 28,3

energi 7,4 6,6 28,6 26,0 2,0 1,8 9,9 9,3

Fastighet 60,3 58,8 215,8 206,3 12,3 12,3 49,3 44,3

Finans & Försäkring 42,2 36,1 162,7 132,2 4,5 3,6 22,1 12,7

Miljö 12,6 12,0 49,5 45,9 1,4 2,1 7,4 5,5

Mäklare 36,3 41,6 159,3 155,4 2,8 6,3 18,3 23,9

Utbildning & Hälsa 92,0 89,8 356,1 278,3 -0,7 2,2 16,5 9,5

Gemensamt 0,1 0,2 2,7 2,2 - - - -

Viteckoncernen 297,7 289,9 1 156,2 1 016,8 28,9 35,1 155,7 133,5

Förvärvsrelaterade kostnader -3,1 -0,9 -11,8 -5,1

Rörelseresultat efter förvärvsrelaterade kostna-

der

25,8 34,3 143,9 128,4

Summa finansiella kostnader -4,6 -3,7 -13,9 -11,6

Resultat efter finansiella kostnader 21,2 30,6 130,0 116,8
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rapport över finansiell ställning i sammandrag,  
koncernen

TKR 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 1 465 698 1 130 983

Materiella anläggningstillgångar 130 656 39 788

Finansiella anläggningstillgångar 2 008 947

Uppskjuten skattefordran 7 015 8 243

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 605 377 1 179 961

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 3 781 5 302

Kortfristiga fordringar 264 521 255 083

Kortfristiga placeringar - 46

Likvida medel 16 658 235 256

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 284 960 495 687

SUMMA TILLGÅNGAR 1 890 336 1 675 648

EGET KAPITAL OCH SKULDER

eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 759 432 669 628

Långfristiga räntebärande skulder 467 407 503 633

Uppskjuten skatt 174 031 152 887

Övriga långfristiga skulder 136 387 5 837

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 777 826 662 357

Leverantörsskulder 34 758 39 910

Kortfristig del av räntebärande skulder 3 026 5 620

Övriga kortfristiga skulder 84 301 85 195

Upplupna kostnader 86 037 77 831

Förutbetalda repetitiva intäkter 144 956 135 107

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 353 078 343 663

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 890 336 1 675 648
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rapport över förändring i eget kapital sammandrag, 
koncernen

TKR 2019 
okt-dec

2018 
okt-dec

2019 
jan-dec

2018 
jan-dec

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

Vid periodens början 749 885 455 414 669 628 398 164

rättelse av fel hänförligt till tidigare år -2 456 - -2 456 -

optionselement konvertibelt skuldebrev - - 2 448 -

Konvertering skuldebrev 17 691 - 20 026 -

Nyemission och emissionskostnader* - 194 924 194 924

Lämnad utdelning - - -38 807 -32 823

Summa totalresultat -5 690 19 290 108 592 109 363

VID PERIODENS SLUT 759 432 669 628 759 432 669 628

*Nyemissionsbeloppet redovisas netto efter emissionskostnader om 2,3 Mkr.
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rapport över kassaflöde i sammandrag, koncernern

TKr 2019 
okt-dec

2018 
okt-dec

2019 
jan-dec

2018 
jan-dec

DeN LÖPANDe VerKSAMHeTeN

rörelseresultat 25 782 34 290 143 922 128 373

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Övriga rörelseintäkter - -4 006 - -6 402

Avskrivningar 59 341 44 184 210 040 158 463

orealiserade valutakursdifferenser 1 561 -167 351 647

86 684 74 301 354 313 281 081

erhållen ränta 1 107 -2 1 851 289

erlagd ränta -3 309 -3 233 -11 022 -10 675

Betald inkomstskatt 3 928 -3 587 -24 515 -30 218

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖR-

ÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

88 410 67 479 320 627 240 477

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager 892 1 107 2 200 115

Ökning/minskning av kundfordringar -95 644 -87 553 13 165 -18 982

Ökning/minskning av rörelsefordringar 23 284 2 902 -9 943 -21 543

Ökning/minskning av leverantörsskulder 10 224 3 594 -9 288 3 807

Ökning/minskning av rörelseskulder 29 147 60 964 -38 809 -6 755

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 56 313 48 493 277 953 197 119

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterföretag netto* -53 828 -25 444 -213 573 -134 285

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar och aktiverat arbete -36 984 -34 815 -141 022 -128 289

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 619 -6 046 -15 625 -14 346

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -96 431 -66 305 -370 220 -276 920

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utdelning betald till moderbolagets aktieägare - - -38 807 -32 823

Upptagna lån - 32 200 236 962 181 928

Amortering av lån -15 470 -33 634 -325 488 -90 023

Nyemission - 194 924 - 194 924

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -15 470 193 490 -127 334 254 006

PERIODENS KASSAFLÖDE -55 588 175 678 -219 600 174 205

LIKVIDA MEDEL INKLUSIVE KORTFRISTIGA PLACERINGAR VID 

PERIODENS BÖRJAN

70 784 61 008 235 302 57 968

Valutakursförändring likvida medel 1 461 -1 384 956 3 129

LIKVIDA MEDEL INKLUSIVE KORTFRISTIGA PLACERINGAR  VID 

PERIODENS SLUT**

16 658 235 302 16 658 235 302

*Utbetalning avseende förvärv av dotterföretag under perio-
den utgjordes av likvid för Avoine oy, WIMS AS, odin Syste-
mer AS, M&V Software oy och HK data AS. Netto kassaflöde 
uppgick till 202,5 Mkr. Förvärven avsåg hela den utestående 
aktiestocken och innebar att bestämmande inflytande erhölls. 
Dessutom utbetalades slutreglering av tilläggsköpeskillingar-
na för PP7 Affärssystem AB 1,0 Mkr och cito IT A/S 10,1 Mkr. 
Utbetalningen innebar inte någon förändring i bestämmande 
inflytande eller aktiestock.
Utbetalning avseende förvärv av dotterföretag 2018 utgjor-
des av likvid för PP7 Affärssystem AB, Agrando AS och cito IT 

A/S. Netto kassaflöde uppgick till 84,5 Mkr. Förvärven avsåg 
hela den utestående aktiestocken och innebar att bestämman-
de inflytande erhölls. Dessutom utbetalades slutreglering av 
tilläggsköpeskillingar, Futursoft oy 22,9 Mkr och Fox Publish 
AS 1,4 Mkr. Utbetalningarna innebar inte någon förändring i 
bestämmande inflytande eller aktiestock.
**Likvida medel definieras som medel för vilka det förekom-
mer obetydlig risk för värdefluktuationer och som lätt kan 
omvandlas till kassamedel till ett känt belopp. Kortfristiga 
placeringar utgörs av medel som kan omvandlas till kassame-
del till ett känt belopp inom en bankdag.
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resultaträkning i sammandrag, moderbolaget

TKr 2019 
okt-dec

2018 
okt-dec

2019 
jan-dec

2018 
jan-dec

rörelsens intäkter -11 468 -5 551 66 159 63 389

rörelsens kostnader -23 187 -19 581 -86 065 -75 732

orealiserade valutakursdifferenser (netto) 16 217 11 063 -6 237 -16 574

RÖRELSERESULTAT -18 439 -14 069 -26 143 -28 917

Resultat från finansiella investeringar

resultat från andelar i koncernföretag 131 301 77 599 131 301 77 599

ränteintäkter 697 314 772 437

räntekostnader -3 795 -3 757 -12 357 -11 817

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 109 764 60 087 93 573 37 302

Bokslutsdispositioner 40 506 28 481 40 506 28 481

RESULTAT FÖRE SKATT 150 270 88 568 134 080 65 783

Skatt -3 617 -1 324 -264 2 874

PERIODENS RESULTAT 146 653 87 244 133 816 68 657

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat.
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Balansräkning i sammandrag, moderbolaget

TKR 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 1 559 2 419

Materiella anläggningstillgångar 11 684 11 290

Finansiella anläggningstillgångar 1 535 376 1 189 019

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 548 619 1 202 728

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 199 970 98 710

Likvida medel - 222 908

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 199 970 321 618

SUMMA TILLGÅNGAR 1 748 589 1 524 346

EGET KAPITAL OCH SKULDER

eget kapital 701 767 584 231

obeskattade reserver 2 042 2 448

Långfristiga skulder 508 534 503 537

Kortfristiga skulder 536 245 434 130

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 748 589 1 524 346
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga kom-
mentarer
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats 
enligt International Financial reporting Standards, IFrS, 
såsom de har antagits av eU, och den svenska årsredovis-
ningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och rekommendationen rFr 2 redovis-
ning för juridiska personer. Av de nya standarder, ändringar 
och tolkningar av befintliga standarder, som har trätt i kraft 
2019, är det enbart IFrS 16 Leasing som har fått inverkan på 
koncernens finansiella ställning och finansiella rapporter.  I 
övrigt är redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna 
oförändrade jämfört med beskrivningen i årsredovisningen 
för 2018.

IFrS 16 Leasing trädde i kraft den 1 januari 2019. Stan-
darden innebär att skillnaden mellan operationell och finan-
siell leasing tas bort. Leasingavtal överstigande 12 månader 
ska redovisas i balansräkningen. Standarden påverkar hur vi 
redovisar framtida hyreskontrakt avseende lokaler. 

Våra hyreskontrakt redovisas som anläggningstillgångar 
och finansiella skulder i koncernens rapport över finansiell 
ställning. I stället för hyreskostnader redovisas avskrivningar 
och räntekostnader i koncernens rapport över totalresultat. 
Vi tillämpar den nya standarden genom att använda den 
modifierade retroaktiva övergångsmetoden, vilket innebär att 
jämförelsetalen inte räknas om. Avtal som var utestående per 
den 1 januari 2019 redovisas enligt den nya standarden.

effekten per 31 december 2019 är 86,7 Mkr i ökade 
övriga långfristiga skulder och 85,5 Mkr i ökade materiella 
anläggningstillgångar. I rapport över totalresultat har 33,3 
Mkr bokförts som avskrivningar på materiella anläggningstill-
gångar och 35,0 Mkr som minskade övriga externa kostnader. 
Den finansiella kostnaden är 2,8 Mkr.

I Danmark har en ny lag om semester trätt i kraft. Lagen 
innebär ändrade redovisningsprinciper för våra danska 
bolag och medför högre skulder i balansräkningen. en del av 
semesterskulden ska vara innestående tills medarbetarna går 
i pension eller slutar i företaget, och har därför klassificerats 
som långfristig, 3,6 Mkr. I samband med omräkningen av 
semesterskulden har 2,5 Mkr klassificerats som fel avseende 
tidigare år och därför bokförts över eget kapital.

Skatter 
Aktuell skatt för perioden uppgick till 26,9 Mkr (20,9). Upp-
skjuten skatt uppgick till -0,9 Mkr (-1,0). 

Investeringar 
Investeringarna uppgick 138,7 Mkr i aktiverat arbete, 2,3 
Mkr i övriga immateriella anläggningstillgångar och 15,6 Mkr 
i materiella anläggningstillgångar. Genom förvärven av Avoine 
oy, WIMS AS, odin Systemer AS, M&V Software oy och HK 
data AS tillfördes 342,6 Mkr i produkträttigheter, varumär-
ken, kundavtal och goodwill.

Räntebärande skulder
Långfristiga räntebärande skulder består av banklån på 
415,7 Mkr, samt konvertibla förlagslån 51,7 Mkr. Kortfristiga 
räntebärande skulder består av banklån på 3,0 Mkr. Bolagets 
kreditavtal med banken innehåller villkor med restriktioner, 
 s k covenanter. Koncernen har för perioden uppfyllt villkoren 
i sin helhet.

Konvertibla förlagslån
Konvertibla förlagslån ingår i långfristiga räntebärande 
skulder: 

• lån 1801 (långfristig skuld konvertibelprogram personal). 
20,7 Mkr. Löptid för lånet är 1 januari 2018 – 31 decem-
ber 2020. räntesatsen är Stibor 180. Konverteringskurs 
är 104,00 kr. Konvertering kan påkallas 1 november – 30 
november 2020. Aktiekapitalet kan vid konvertering öka med 
maximalt 20 029 kr. Vid full konvertering uppgår utspädning-
en till ca 0,7 % av kapitalet och 0,3 % av rösterna. 
•lån 1906 (långfristig skuld konvertibel förvärv odin Sys-
temer AS) 30,9 Mkr. Löptid för lånet är 12 juni 2019 - 30 
juni 2022. räntesatsen är Stibor 180. Konverteringskurs är 
125,00 kr. Konvertering kan påkallas 1 januari 2021 – 30 juni 
2022. Aktiekapitalet kan vid konvertering öka med maximalt 
26 048 kr. Vid full konvertering uppgår utspädningen till ca 
0,8 % av kapitalet och 0,4 % av rösterna. 
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Finansiella instrument
IFrS 9 Finansiella instrument trädde i kraft 2018 och be-
handlar redovisning av finansiella skulder och tillgångar. Vitec 
tillämpar den nya standarden. Standarden har andra värde-
ringskategorier för finansiella tillgångar och en ny modell för 
nedskrivningsprövningar. Den främsta påverkan av stan-
darden avser en delvis ny process avseende kreditförluster. 
Vitec har tillämpat övergången framåtriktat och har beaktat 
historiska kundförluster över en konjunkturcykel och kan 
därefter konstatera att den nya standarden inte har någon 
materiell effekt på koncernens räkenskaper.

Klassificering och värdering
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde 
motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för 
transaktionskostnader. ett finansiellt instrument klassifice-

ras vid första redovisningen bland annat utifrån vilket syfte 
instrumentet förvärvades. Vitec har finansiella instrument 
i kategorierna låne- och kundfordringar, finansiella skulder 
värderade till verkligt värde, samt finansiella skulder värdera-
de till upplupet anskaffningsvärde. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde
enligt IFrS 7 ska upplysningar lämnas om det verkliga värdet 
för varje finansiell tillgång och finansiell skuld oavsett om de 
redovisas i balansräkningen eller inte. Vitec bedömer att de 
finansiella tillgångarnas/skuldernas verkliga värde ligger nära 
det redovisade bokförda värdet. 
Samtliga av bolagets finansiella instrument som är föremål för 
värdering till verkligt värde klassificeras till nivå 3 och avser 
villkorade tilläggsköpeskillingar i samband med förvärv. 

ÅTERKOMMANDE VÄRDERINGAR TILL VERKLIGT VÄRDE, PER 31 DECEMBER 2019

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Bokfört 

värde

Tilläggsköpeskilling M&V Software oy 10 105 10 451

Tilläggsköpeskilling WIMS AS 29 661 30 676

Tilläggsköpeskilling Avoine oy 5 217 5 217

Summa 44 983 46 344



21

INForMATIoN

Förvärv

Fövärv Avoine OY
Den 5 mars förvärvades samtliga aktier och röster i det finska 
programvarubolaget Avoine oy. Produkten riktar sig till 
idrottsföreningar och fackförbund i Finland. Programvaran 
levereras som Software as a Service (SaaS). 

Bolaget konsolideras från och med förvärvsdatum. 
Goodwillposten är ej skattemässigt avdragsgill och bedöms 
vara hänförlig till förväntad lönsamhet, komplettering av 
kompetensbehov samt förväntade synergieffekter i form av 
gemensam utveckling av våra produkter. De förvärvsrelate-
rade utgifterna uppgår per den 31  december till 2,5 Mkr och 
redovisas som övriga externa kostnader över totalresultatet. 
Från förvärvsdatum och till och med 31 december uppgår 

intäkterna i det förvärvade bolaget till 25,2 Mkr och resulta-
tet före skatt uppgår till 4,1 Mkr. om konsolidering skett från 
årets början hade bolaget tillfört koncernen ytterligare ca 5,3 
Mkr i omsättning och 1,0 Mkr i resultat före skatt. 

Det finns poster i förvärvsanalysen som kan komma 
att omvärderas då bolaget varit i vår ägo kort tid. Dessa är 
varumärken, produkträttigheter, kundavtal och goodwill. Av 
denna anledning är förvärvsanalysen preliminär fram tills tolv 
månader efter förvärvsdatum. 

Skuldförd del av villkorad köpeskilling är beroende av 
eBITDA-förbättring per 31 december 2019 och är värderad 
till maximalt utfall.

Preliminär förvärvsanalys Avoine Oy
Verkligt värde 

justering

Verkligt värde 
redovisat i 
koncernen

Varumärken  - 743 743

Produkträttigheter  - 3 167 3 167

Kundavtal  - 10 834 10 834

Immateriella anläggningstillgångar 1 334  - 1 334

Materiella anläggningstillgångar 572  - 572

Långfristiga fordringar 1 058  - 1 058

Kortfristiga fordringar 2 258  - 2 258

Likvida medel 25 552  - 25 552

Uppskjuten skatteskuld - -2 949 -2 949

Kortfristiga skulder -18 016 - -18 016

Netto identifierbara tillgångar och skulder 12 759 11 796 24 555

Koncerngoodwill 30 214

Totalt 54 768

Koncernens anskaffningsvärde 54 768

Beräkning av netto kassautflöde Verkligt värde

Koncernens anskaffningsvärde -54 768

Skuldförd del av köpeskilling 5 292

Skuldförd del av villkorad köpeskilling 5 292

Förvärvade likvida medel 25 552

Netto kassautflöde -18 633
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Förvärv WIMS AS
Den 8 maj förvärvades samtliga aktier och röster i det norska 
programvarubolaget Web Insurance Management Systems 
AS. Produkten riktar sig till försäkringsbranschen i Norge, 
Danmark och Sverige. 
Bolaget konsolideras från och med förvärvsdatum. Good-
willposten är ej skattemässigt avdragsgill och bedöms vara 
hänförlig till förväntad lönsamhet, komplettering av kom-
petensbehov samt förväntade synergieffekter i form av 
gemensam utveckling av våra produkter. De förvärvsrelate-
rade utgifterna uppgår per den 31 december till 1,5 Mkr och 
redovisas som övriga externa kostnader över totalresultatet. 
Från förvärvsdatum och till och med 31 december uppgår 

intäkterna i det förvärvade bolaget till 17,4 Mkr och resulta-
tet före skatt uppgår till 2,4 Mkr. om konsolidering skett från 
årets början hade bolaget tillfört koncernen ytterligare 9,0 
Mkr i omsättning och 0,3 Mkr i resultat före skatt. 
Det finns poster i förvärvsanalysen som kan komma att 
omvärderas då bolaget varit i vår ägo kort tid. Dessa är 
varumärken, produkträttigheter, kundavtal och goodwill. Av 
denna anledning är förvärvsanalysen preliminär fram tills tolv 
månader efter förvärvsdatum. 
Skuldförd del av villkorad köpeskilling är beroende av 
eBITDA-förbättringar per 31 december 2019 och per 31 
december 2020 och är värderad till maximalt utfall.

Preliminär förvärvsanalys WIMS AS
Verkligt värde 

justering

Verkligt värde 
redovisat i 
koncernen

Varumärken - 689 689

Produkträttigheter - 8 173 8 173

Kundavtal - 10 931 10 931

Materiella anläggningstillgångar 443 - 443

Kortfristiga fordringar 2 334 - 2 334

Likvida medel 11 254 - 11 254

Uppskjuten skatteskuld - -4 355 -4 355

Långfristiga skulder -16 - -16

Kortfristiga skulder -7 449 - -7 449

Netto identifierbara tillgångar och skulder 6 566 15 439 22 005

Koncerngoodwill 51 380

Totalt 73 385

Koncernens anskaffningsvärde 73 385

Beräkning av netto kassautflöde Verkligt värde

Koncernens anskaffningsvärde -73 385

Skuldförd del av villkorad köpeskilling 31 764

Förvärvade likvida medel 11 254

Netto kassautflöde -30 368
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Förvärv Odin Systemer  AS
Den 12 juni förvärvades samtliga aktier och röster i det 
norska programvarubolaget odin Systemer AS. Produkter-
na riktar sig till frisör- och skönhetssalonger i Norge. efter 
förvärvsdatum har bolaget bytt namn till Vitec Fixit Systemer 
AS.
Bolaget konsolideras från och med förvärvsdatum. Good-
willposten är ej skattemässigt avdragsgill och bedöms vara 
hänförlig till förväntad lönsamhet, komplettering av kom-
petensbehov samt förväntade synergieffekter i form av 
gemensam utveckling av våra produkter. De förvärvsrelate-
rade utgifterna uppgår per den 31 december till 4,6 Mkr och 

redovisas som övriga externa kostnader över totalresultatet. 
Från förvärvsdatum och till och med 31 december uppgår 
intäkterna i det förvärvade bolaget till 36,4 Mkr och resulta-
tet före skatt uppgår till 5,0 Mkr. om konsolidering skett från 
årets början hade bolaget tillfört koncernen ytterligare 27,0 
Mkr i omsättning och 3,9 Mkr i resultat före skatt. 
Det finns poster i förvärvsanalysen som kan komma att 
omvärderas då bolaget varit i vår ägo kort tid. Dessa är 
varumärken, produkträttigheter, kundavtal och goodwill. Av 
denna anledning är förvärvsanalysen preliminär fram tills tolv 
månader efter förvärvsdatum. 

Preliminär förvärvsanalys Odin Systemer AS
Verkligt värde 

justering

Verkligt värde 
redovisat i 
koncernen

Varumärken - 2 293 2 293

Produkträttigheter - 20 234 20 234

Kundavtal - 29 443 29 443

Materiella anläggningstillgångar 1 856 - 1 856

Finansiella anläggningstillgångar 1 164 - 1 164

Varulager 680 - 680

Kortfristiga fordringar 3 691 - 3 691

Likvida medel 30 827 - 30 827

Uppskjuten skatteskuld - -11 433 -11 433

Kortfristiga skulder -17 024 - -17 024

Netto identifierbara tillgångar och skulder 21 195 40 536 61 730

Koncerngoodwill 111 402

Totalt 173 132

Koncernens anskaffningsvärde 173 132

Beräkning av netto kassautflöde Verkligt värde

Koncernens anskaffningsvärde -173 132

Konvertibelt skuldebrev 32 560

Förvärvade likvida medel 30 827

Netto kassautflöde -109 745
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Förvärv M&V Software Oy
Den 12 december förvärvades samtliga aktier och röster i det 
finska programvarubolaget M&V Software oy. Produkterna 
riktar sig till kyrkoverksamhet i Finland. 
Bolaget konsolideras från och med förvärvsdatum. I sam-
band med förvärvet bytte bolaget namn till Vitec Katrina oy. 
Goodwillposten är ej skattemässigt avdragsgill och bedöms 
vara hänförlig till förväntad lönsamhet, komplettering av 
kompetensbehov samt förväntade synergieffekter i form av 
gemensam utveckling av våra produkter. De förvärvsrelate-
rade utgifterna uppgår per den 31 december till 1,9 Mkr och 
redovisas som övriga externa kostnader över totalresultatet. 
Från förvärvsdatum och till och med 31 december uppgår 

intäkterna i det förvärvade bolaget till 1,7 Mkr och resultatet 
före skatt uppgår till 0,4 Mkr. om konsolidering skett från 
årets början hade bolaget tillfört koncernen ytterligare 17,7 
Mkr i omsättning och 2,7 Mkr i resultat före skatt. 
Det finns poster i förvärvsanalysen som kan komma att 
omvärderas då bolaget varit i vår ägo kort tid. Dessa är 
varumärken, produkträttigheter, kundavtal och goodwill. Av 
denna anledning är förvärvsanalysen preliminär fram tills tolv 
månader efter förvärvsdatum. 
Skuldförd del av villkorad köpeskilling är beroende av eBIT-
DA-förbättringar per 31 december 2020  och är värderad till 
maximalt utfall.

Preliminär förvärvsanalys M&V Software Oy
Verkligt värde 

justering

Verkligt värde 
redovisat i 
koncernen

Varumärken - 508 508

Produkträttigheter - 8 777 8 777

Kundavtal - 1 099 1 099

Materiella anläggningstillgångar 493 - 493

Finansiella anläggningstillgångar 341 - 341

Kortfristiga fordringar 1 277 - 1 277

Likvida medel 4 317 - 4 317

Uppskjuten skatteskuld - -2 284 -2 284

Kortfristiga skulder -4 336 - -4 336

Netto identifierbara tillgångar och skulder 2 092 8 099 10 192

Koncerngoodwill 33 074

Totalt 43 266

Koncernens anskaffningsvärde 43 266

Beräkning av netto kassautflöde Verkligt värde

Koncernens anskaffningsvärde -43 266

Skuldförd del av villkorad köpeskilling 10 451

Förvärvade likvida medel 4 317

Netto kassautflöde -28 498
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Förvärv HK data AS
Den 17 decemeber förvärvades samtliga aktier och röster 
i det norska programvarubolaget HK data AS. Produkterna 
riktar sig till välfärds- och hälsosektorn i Norge. 
Bolaget konsolideras från och med förvärvsdatum. Good-
willposten är ej skattemässigt avdragsgill och bedöms vara 
hänförlig till förväntad lönsamhet, komplettering av kom-
petensbehov samt förväntade synergieffekter i form av 
gemensam utveckling av våra produkter. De förvärvsrelate-
rade utgifterna uppgår per den 31 december till 1,2 Mkr och 
redovisas som övriga externa kostnader över totalresultatet. 

Från förvärvsdatum och till och med 31 december uppgår 
intäkterna i det förvärvade bolaget till 1,9 Mkr och resultatet 
före skatt uppgår till 0,4 Mkr. om konsolidering skett från 
årets början hade bolaget tillfört koncernen ytterligare 15,4 
Mkr i omsättning och 1,6 Mkr i resultat före skatt. 
Det finns poster i förvärvsanalysen som kan komma att 
omvärderas då bolaget varit i vår ägo kort tid. Dessa är 
varumärken, produkträttigheter, kundavtal och goodwill. Av 
denna anledning är förvärvsanalysen preliminär fram tills tolv 
månader efter förvärvsdatum. 

Preliminär förvärvsanalys HK data AS
Verkligt värde 

justering

Verkligt värde 
redovisat i 
koncernen

Varumärken - 505 505

Produkträttigheter - 10 024 10 024

Kundavtal - 5 955 5 955

Materiella anläggningstillgångar 744 - 744

Kortfristiga fordringar 1 598 - 1 598

Likvida medel 5 703 - 5 703

Uppskjuten skatteskuld - -3 626 -3 626

Långfristiga skulder -20 - -20

Kortfristiga skulder -3 033 - -3 033

Netto identifierbara tillgångar och skulder 4 992 12 858 17 850

Koncerngoodwill 3 124

Totalt 20 974

Koncernens anskaffningsvärde 20 974

Beräkning av netto kassautflöde Verkligt värde

Koncernens anskaffningsvärde -20 974

Förvärvade likvida medel 5 703

Netto kassautflöde -15 270
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Underskrifter

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten 
ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag 
som ingår i koncernen står inför.

Umeå den 13 februari 2020

crister Stjernfelt  
Styrelsens ordförande

Anna Valtonen 
Styrelseledamot

Birgitta Johansson-Hedberg
Styrelseledamot

Jan Friedman 
Styrelseledamot

Kaj Sandart 
Styrelseledamot

Lars Stenlund 
 Verkställande direktör
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VD Lars Stenlund
070-659 49 39
lars.stenlund@vitecsoftware.com

cFo olle Backman 
070-632 89 93
olle.backman@vitecsoftware.com

Ir Patrik Fransson
076-942 85 97
patrik.fransson@vitecsoftware.com

Aktieägarinformation
Offentliggörande
Denna information är sådan information som Vitec Software 
Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt eU:s mark-
nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöran-
de den 13 februari 2020 klockan 08:00 (ceT).

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-mars 2020-04-17 (08:00)

Årsstämma 2020-04-28 (17:30)

Delårsrapport januari-juni 2020-07-10 (08:00)

Delårsrapport januari-september 2020-10-15 (08:00)

Delårsrapport januari-december 2021-02-11 (08:00)

Finansiell information
Vår hemsida vitecsoftware.com är den främsta kanalen för 
Ir-information. Där publicerar vi finansiell information ome-
delbart efter offentliggörandet.

Det går också att kontakta oss via följande kanaler: 
e-post: ir@vitec.se
Brev: Investor relations, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå
Telefon: 090-15 49 00
Vitecs årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på  
vitecsoftware.com. 

Organisationsnummer
Vitec Software Group AB (publ), org.nr. 556258-4804.
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Nyckeltalsdefinitioner

I denna delårsrapport hänvisas till ett antal finansiella mått 
som inte definieras enligt IFrS, s. k. alternativa nyckeltal 
enligt eSMA:s riktlinjer. Dessa mått förser ledningen och 
investerare med betydelsefull information för att analysera 
trender i bolagets affärsverksamhet. De alternativa nyckelta-

len är inte alltid jämförbara med mått som används av andra 
företag. De är tänkta att komplettera, inte ersätta, finansiella 
mått som presenteras i enlighet med IFrS. Nyckeltal som 
presenteras på sista sidan i denna rapport definieras enligt 
följande:

Icke IFRS nyckeltal Definition Beskrivning av användande

repetitiva intäkter Återkommande, avtalsbaserade intäkter där det inte 
existerar någon direkt koppling mellan vår arbets-
insats och avtalat pris. Avtalat belopp faktureras 
vanligtvis i förskott och intäkten avräknas under 
avtalsperioden.

Nyckeltal för styrning av den 
operativa verksamheten.

Andel repetitiva intäkter repetitiva intäkter i förhållande till nettoomsättning. Nyckeltal för styrning av den 
operativa verksamheten.

Tillväxt Utveckling av företagets nettoomsättning i förhållan-
de till samma period föregående år.

Används till att följa företagets 
omsättningsutveckling.

Tillväxt i repetitiva intäkter Utveckling av repetitiva intäkter i förhållande till 
samma period föregående år.

Används till att följa företagets 
omsättningsutveckling.

organisk tillväxt i repetitiva intäkter Utveckling av företagets repetitiva intäkter, exklusive 
under perioden förvärvade bolag, i förhållande till 
samma period föregående år.

Används till att följa företagets 
omsättningsutveckling.

eBITA Periodens resultat före förvärvsrelaterade kostnader, 
finansnetto, skatt och avskrivningar av förvärvsrelate-
rade tillgångar.

Visar företagets rörelseresul-
tat före förvärvsrelaterade 
kostnader och avskrivningar av 
förvärvsrelaterade tillgångar. 

eBITDA Periodens resultat före finansnetto, skatt och avskriv-
ningar.

Visar företagets rörelseresul-
tat före avskrivningar.

Förvärvsrelaterade kostnader Kostnader såsom mäklararvoden, advokatkostnader 
och stämpelskatt.

Används för att särredovisa 
jämförelsestörande poster. 

Vinsttillväxt hänförligt till moderbolagets 
ägare

Utveckling av företagets resultat efter skatt i förhål-
lande till samma period föregående år.

Används till att följa företagets 
vinstutveckling.

eBITA marginal rörelserresultat före förvärvsrelaterade kostnader i 
förhållande till nettomomsättning

Används till att följa företagets 
vinstutveckling.

rörelsemarginal rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.  Används till att följa företagets 
vinstutveckling.

Vinstmarginal Periodens resultat efter skatt i förhållande till net-
toomsättning.

 Används till att följa företagets 
vinstutveckling.

Soliditet eget kapital, inklusive eget kapital hänförligt till inne-
hav utan bestämmande inflytande, i förhållande till 
balansomslutningen.

Måttet visar företagets finan-
siella stabilitet.

Soliditet efter full konvertering eget kapital samt konvertibla förlagslån i förhållande 
till balansomslutningen.

Måttet visar företagets finan-
siella stabilitet.

Skuldsättningsgrad Genomsnittliga skulder i förhållande till genom-
snittligt eget kapital och innehav utan bestämmande 
inflytande.

Måttet visar företagets finan-
siella stabilitet.

Genomsnittligt eget kapital Genomsnitt av periodens eget kapital hänförligt till 
moderbolagets ägare och föregående periods eget 
kapital hänförligt till moderbolagets ägare.

Underliggande mått som 
används för beräkning av andra 
nyckeltal.

Avkastning på sysselsatt kapital resultat efter finansiella poster med tillägg för rän-
tekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt 
kapital. Sysselsatt kapital definieras som balansom-
slutning minskad med icke räntebärande skulder och 
uppskjuten skatt.

Måttet visar företagets 
lönsamhet. Anger företagets 
lönsamhet i förhållande till 
externt finansierat kapital och 
eget kapital.

Avkastning på eget kapital redovisat resultat efter skatt i förhållande till ge-
nomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare.

Måttet visar företagets lön-
samhet och är ett mått på det 
egna kapitalets förräntning.
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omsättning per anställd Nettoomsättning i förhållande till medeltal antal 
anställda.

Används för att bedöma företa-
gets effektivitet.

Förädlingsvärde per anställd rörelseresultat med tillägg för avskrivningar och 
personalkostnader i förhållande till medelantalet 
anställda.

Används för att bedöma företa-
gets effektivitet.

Personalkostnad per anställd Personalkostnader i förhållande till medelantalet 
anställda

Nyckeltal för att mäta effektivi-
teten i den operativa verksam-
heten.

Medelantal anställda Genomsnittligt antal anställda i koncernen under 
perioden.

Underliggande mått som 
används för beräkning av andra 
nyckeltal.

JeK (Justerat eget kapital per aktie) eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i 
förhållande till antalet emitterade aktier på boksluts-
dagen.

Måttet visar eget kapital per 
aktie på balansdagen.

Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital i förhållande till genom-
snittligt antal aktier.

Används till att följa företagets 
utveckling av kassaflöde mätt 
per aktie.

Antal aktier efter utspädning Genomsnittligt antal aktier under perioden med tillägg 
för antal aktier som tillkommer efter full konvertering 
av konvertibler.

Underliggande mått som 
används för beräkning av andra 
nyckeltal.

IFRS nyckeltal Definition Beskrivning av användande

Vinst per aktie resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets 
aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier 
under perioden.

IFrS-nyckeltal

Vinst per aktie efter utspädning resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets 
aktieägare med tillägg för räntekostnader avseende 
konvertibla förlagslån,  i förhållande till genomsnittligt 
antal aktier efter utspädning.

IFrS-nyckeltal

Beräkning av eBITA 2019 
okt-dec

2018 
okt-dec

2019 
jan.dec

2018 
jan.dec

rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader 28 893 35 147 155 674 133 501

Avskrivningar av förvärvsrelaterade tillgångar 24 046 20 562 91 654 78 396

EBITA 52 939 55 709 247 328 211 897
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INForMATIoN

Definition av segment

Vitec utvecklar och levererar programvaror för olika nischer. 
en del programvaror är heltäckande affärssystem och andra 
är ett stöd för en specifik del av kundens verksamhet. Vi redo-
visar vår verksamhet i 7 övergripande segment.

Auto
I segmentet Auto ingår våra programvaror för fordons- och 
maskinbranschen i Danmark, Finland, Norge och Sverige. 
Produkterna stödjer arbetsprocesser för bland annat bilför-
säljning, bilverkstäder, däckhotell och distribution av bildelar. 
I segmentet ingår Vitec Autodata AS, Vitec Datamann A/S, 
Vitec Infoeasy AS och Futursoft oy. 

Energi
I segmentet energi ingår våra avancerade prognossystem för 
elhandlare och beräknings- och kartsystem för nätägare av el- 
och fjärrvärmenät. I segmentet ingår Vitec energy AB. 

Fastighet
Vitec erbjuder heltäckande verksamhetssystem för bygg- och 
fastighetsbranschen i Norge och Sverige, exempelvis för pro-
jektredovisning, uthyrning, försäljning, kundservice, ekonomi, 
teknisk förvaltning och energiuppföljning. I segmentet ingår 
Vitec Förvaltningssystem AB, Vitec Fastighetssystem AB, 
Vitec capifast AB, Vitec Software AB, Vitec Plania AS och 
Vitec PP7 AB. Verksamheten i Vitec PP7 AB konsoliderades 
från och med 9 april 2018. 

Finans & försäkring
I segmentet Finans & Försäkring ingår våra programvaror för 
banker, finansinstitut och försäkringsbolag i Danmark, Norge 
och Sverige. I segmentet ingår Vitec capitex AB, koncernen 
Vitec Aloc A/S, Vitec Nice AS samt Vitec Wims AS. Verksam-
heten i Vitec Wims AS konsoliderades från och med 8 maj 
2019.

Miljö
I segmentet Miljö ingår våra programvaror för privat och 
kommunal avfalls- och resurshantering i Finland. Produkterna 
hanterar hela kedjan från vägning av avfall och körscheman 
till fakturering, redovisning och rapportering. I segmentet in-
går även den verksamhet som tidigare låg i segmentet Media. 
I segmentet ingår Tietomitta oy samt 3L Media AB.

Mäklare
I segmentet Mäklare ingår våra programvaror för fastig-
hetsmäklare i Norge och Sverige. Våra produkter stödjer 
mäklaren i alla steg genom affärsprocessen, från att objektet 

kommer in, via marknadsföring, visning, budgivning, avslut 
och kontrakt. I segmentet ingår Vitec Mäklarsystem AB, 
capitex AB, Vitec Megler AS, Vitec Megler AB och ADservice 
Scandinavia AB. 

Utbildning & Hälsa
Under 2018 utökades segmentet Utbildning & Hälsa med 
tre nya verksamheter i samband med förvärv av bolagen 
Agrando AS, cito IT A/S och Smart Visitor System AB. 
Agrando utvecklar programvaror för kyrklig verksamhet i 
Norden, med Norge och Sverige som huvudmarknader. cito 
utvecklar programvaror för apoteksmarknaden i Danmark. 
Huvudprodukten är ett verksamhetssystem för hantering av 
hela kedjan i de danska apotekens arbetsflöde. Bolaget Smart 
Visitor System utvecklar specifika programvaror för kommu-
ners fritids- och kulturförvaltningar i Norge och Sverige.

I det här segmentet ingår även våra programvaror för per-
soner med läs- och skrivsvårigheter, de används av offentliga 
och privata utbildningsföretag i Danmark, Norge och Sverige. 

Här ingår också programvaror för hälsovårdsföretag i 
Finland, de är helt webbaserade verksamhetssystem för vård-
centraler, sjukhus, fysioterapi- och rehabiliteringsanstalter 
samt av företagshälsovård och offentliga organisationer. Un-
der 2019 utökades segmentet med ytterligare fyra verksam-
heter i samband med förvärven av Avoine oy, odin Systemer 
AS, M&V Software oy och HK data AS. Avoines produkt 
riktar sig till idrottsföreningar och fackförbund i Finland. 
odin Systemer, som bytt namn till Vitec Fixit Systemer har 
en  produkt som riktar sig till frisörer och skönhetssalonger 
i Norge. M&V Software, som har bytt namn till Vitec Katrina 
har programvaror riktade till kyrkoverksamhet i Finland och 
HK data har produkter riktade till välfärds- och hälsosektorn 
i Norge.

I segmentet ingår AcuVitec oy, Avoine oy, koncernen 
Vitec Agrando AS, Vitec cito A/S,  koncernen Vitec MV A/S, 
Vitec Smart Visitor System AB, Vitec Fixit Systemer AS, Vitec 
Katrina oy och HK data AS. Verksamheten i Vitec Agrando 
AS konsoliderades från och med 19 april 2018. Verksamheten 
i  Vitec cito A/S konsoliderades från och med 31 maj 2018. 
Verksamheten i Vitec Smart Visitor System AB konsolidera-
des från och med 6 november 2018, verksamheten i Avoine 
oy konsoliderades från och med 5 mars 2019,  verksamheten 
i Vitec Fixit Systemer AS konsoliderades från och med 12 juni 
2019, verksamheten i Vitec Katrina oy konsoliderades från 
12 december 2019 och verksamheten i HK data konsolidera-
des från 17 december.
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Nyckeltal

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning (tkr) 1 156 249 1 016 763 855 029 675 414 618 385 491 956

varav Auto (tkr) 181 453 170 311 155 920 119 171 71 082 28 302

varav energi (tkr) 28 581 26 031 25 721 25 872 24 114 22 672

varav Fastighet (tkr) 215 835 206 326 190 111 158 357 142 557 134 315

varav Finans & Försäkring (tkr) 162 736 132 207 142 293 126 567 101 219 55 004

varav Miljö (tkr) 49 542 45 941 44 051 22 990 10 547 21 759

varav Mäklare (tkr) 159 318 155 407 138 019 155 285 207 011 185 750

varav Utbildning & Hälsa (tkr) 356 062 278 323 157 944 66 203 61 492 43 627

varav gemensamt (tkr) 2 721 2 218 969 969 363 527

Tillväxt (%) 14% 19% 27% 9% 26% 32%

eBITA (tkr) 247 328 211 897 171 013 132 948 131 107 92 355

rörelseresultat (eBIT) (tkr) 143 922 128 372 106 701 88 305 100 607 68 592

resultat efter finansiella poster (tkr) 130 025 116 775 98 127 81 942 94 686 64 545

resultat efter skatt (tkr) 102 166 96 920 79 426 66 814 78 191 49 065

resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets 
ägare

(tkr) 102 166 96 920 79 426 66 814 78 191 49 065

Vinsttillväxt hänförligt till moderbolagets ägare (%) 5% 22% 19% -15% 59% 62%

eBITA marginal (%) 21% 21% 20% 20% 21% 19%

rörelsemarginal (%) 12% 13% 12% 13% 16% 14%

Vinstmarginal (%) 9% 10% 9% 10% 13% 10%

Balansomslutning (tkr) 1 890 336 1 675 648 1 261 970 1 096 691 872 019 772 901

Soliditet (%) 40% 40% 32% 30% 31% 34%

Soliditet efter full konvertering (%) 43% 42% 35% 32% 33% 37%

Skuldsättningsgrad (ggr) 1,50 1,75 2,22 2,25 2,09 1,70

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 12% 13% 14% 14% 21% 18%

Avkastning på eget kapital (%) 14% 18% 22% 22% 29% 23%

omsättning per anställd (tkr) 1 669 1 658 1 584 1 445 1 465 1 430

Förädlingsvärde per anställd (tkr) 1 339 1 316 1 258 1 198 1 212 1 164

Personalkostnad per anställd (tkr) 879 858 828 813 797 801

Medelantal anställda (pers) 693 613 540 467 422 344

JeK per aktie (kr) 23,31 20,71 13,34 11,37 9,24 8,85

Vinst per aktie (kr) 3,16 3,23 2,70 2,27 2,66 1,75

Vinst per aktie efter utspädning (kr) 3,18 3,22 2,70 2,25 2,64 1,68

Utbetald aktieutdelning per aktie (kr) 1,20 1,10 1,00 0,90 0,67 0,55

Kassaflöde per aktie (kr) 9,90 8,01 6,78 5,20 5,09 4,40

Beräkningsgrunder:

resultat vid beräkning av resultat per aktie (tkr) 102 166 96 920 79 426 66 814 78 191 49 065

Kassaflöde vid ber av kassaflöde per aktie (tkr) 320 627 240 477 199 612 152 757 149 751 123 220

Genomsnittligt antal aktier (vägt genomsnitt) (tusen st)  32 372     30 017     29 425     29 397     29 397     28 003    

Antal aktier efter utspädning (tusen st)  32 717     30 437     29 539     29 839     29 788     29 432    

Antalet emitterade aktier på bokslutsdagen (tusen st)  32 573     32 339     29 839     29 397     29 397     29 397    

Börskurs vid respektive periods slut (kr) 185,00 77,60 87,00 75,50 75,00 26,50

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer 
genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas 
djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 750 medarbetare 
finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på 
www.vitecsoftware.com.


