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Delårsrapport, januari – mars 2019 

 

 

Första kvartalet i sammandrag 

 Intäkterna ökade med 20 % till 910 (759) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var 16 %. 

 EBITA justerat för 11,1 MSEK i jämförelsestörande kostnader avseende omstrukturering uppgick till 

43,1 (45,2) MSEK. EBITA minskade till 32,0 (42,6) MSEK.  

 Resultat före skatt minskade till 26,8 (33,2) MSEK. Justerat för omstruktureringskostnader ökade 

resultat före skatt till 37,9 (35,8) MSEK. 

 Resultat efter skatt minskade till 21,6 (25,3) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till 2,34 (2,76) SEK.  

 Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 27,0 (29,3) %. 
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EBITA per kvartal och rullande 12 månader
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Kommentarer från Proacts VD 

 

Fortsatt positiv utveckling av Proacts intäkter 

Den goda tillväxten från andra halvåret 2018 fortsätter även in i första kvartalet 2019 där intäkterna ökade 
med 20 procent till 910 (759) MSEK drivet av systemintäkterna, som ökade med 31 procent i kvartalet. Tjäns-
teintäkterna ökade med 2 procent under kvartalet med en stabil tillväxt av moln- och konsulttjänster samtidigt 
som vi har haft en negativ utveckling av supportaffären i förhållande till motsvarande kvartal föregående år. 
EBITA, justerat för engångskostnader, uppgick till 43,1 (45,2) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 
4,7 (6,0) procent. EBITA-marginalen har påverkats negativt främst av en lägre bruttomarginal. 
 
Under kvartalet har ett antal större och viktiga systemaffärer genomförts med en lägre bruttomarginal än 
normalt. Det handlar främst om affärer inom de nya områdena Big Data och Data Analytics samt leveranser 
till helt nya kunder. Över tid kommer bolaget att öka marginalen genom att utveckla dessa nya erbjudanden 
och nya kundrelationer. 
 
För att än bättre möta marknadens krav, säkerställa intern effektivitet samt öka fokus mot de nya finansiella 
målen har bolaget genomfört en organisationsförändring som trädde i kraft den 1 april. Syftet med den nya 
organisationen är att öka tillväxttakten, accelerera förvärvsagendan, fortsätta förflyttningen mot egenprodu-
cerade tjänster samt vidareutveckla bolagets redan starka kompetenser och kundfokus. Organisationsföränd-
ringen innebär att bolaget har enklare struktur, ökad skalbarhet och att ansvar för prioriterade områden har 
gjorts tydligare. Fyra nya funktioner har introducerats med ansvar för bolagets utveckling av produkter och 
tjänster, leverans av tjänster, förvärv samt medarbetare och kultur. Dessutom har vi gjort förändringar i af-
färsområdesstrukturen för att öka den lokala förmågan att driva affärsutveckling och effektiviseringar. Som 
en konsekvens av organisationsförändringen redovisar bolaget engångskostnader i kvartalet om 11,1 MSEK.  
 
I Business Unit Nordics ökade intäkterna med 30 procent i förhållande till motsvarande kvartal föregående år. 
EBITA-resultatet var i nivå med föregående år, dock med lägre marginal på grund av lägre bruttomarginaler 
kopplade till systemverksamheten samt minskad lönsamhet inom tjänsteverksamheten. Business Unit UK 
uppvisade en fortsatt stabil omsättningstillväxt om 6 procent med bibehållen EBITA-marginal. Även Business 
Unit West levererade en stabil tillväxt om 7 procent där ett mindre antal stora systemaffärer har påverkat 
bruttomarginalen negativt under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Business Unit East 
uppvisade ett starkt kvartal med en tillväxt om 71 procent och en förbättrad EBITA-marginal. Nya avtal avse-
ende molntjänster har under kvartalet tecknats till ett totalt värde om 61 (40) MSEK, en ökning med 53 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år. 
   
I september 2019 fyller Proact 25 år vilket uppmärksammades redan i mars då hela bolaget samlades för att 
fira jubileet och, framför allt, för att förankra bolagets strategi, planer och nya organisation. Som fortfarande 
relativt ny koncernchef var det mycket glädjande att få uppleva alla duktiga medarbetares positiva energi och 
engagemang i bolaget och dess framtidsplaner. Jag är därför övertygad om att vi har rätt förutsättningar och 
tillsammans med den nya koncernledningen ser jag fram emot att utveckla och lönsamt växa bolaget. 
Kista, 25 april 2019 
 
 
Jonas Hasselberg 
VD och koncernchef 
 
  

Om Proact 
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar 
Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produk-
tiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 
100 petabyte information i molnet.  
 
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT 
Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. 
 
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se 
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Marknadsöversikt 

Den marknad Proacts tjänster och lösningar riktas 
till påverkas av ett antal långsiktiga trender. 
Proacts tydliga produkt- och tjänsteportfölj, kom-
petenta medarbetare samt gedigna erfarenhet gör 
att vi är väl positionerade att tillvarata de affärs-
möjligheter som uppstår på marknaden. 
 

Digitalisering 

Den megatrend som är av störst betydelse för Pro-
acts verksamhet är den allt snabbare växande di-
gitaliseringen. I digitaliseringens spår följer i sin tur 
användarkrav på ökad tillgänglighet och enkelhet. 
Den innebär också att det skapas förutsättningar 
för nya affärsmöjligheter och affärsmodeller för fö-
retag och organisationer, vilket i sin tur leder till att 
den underliggande tillväxten av digital affärskritisk 
information fortfarande är hög. Sammantaget blir 
därmed IT av alltmer strategisk betydelse. En väl 
fungerande IT-funktion är ofta en förutsättning för 
att kärnverksamheten ska kunna bedrivas effek-
tivt. 
 

Tillförlitlig tillgänglighet och säkerhet  

Alla företag och myndigheter är beroende av till-
gång till information av olika slag för att verksam-
heten ska fungera. För verksamhetskritisk inform-
ation är tillgänglighet och säkerhet av särskild vikt. 
Brister i säkerhetsrutiner och tillgänglighet kan 

leda till avbrott i verksamheten, vilket kan få för-
ödande konsekvenser. Därför använder allt fler fö-
retag och myndigheter olika tjänster och nya tek-
niker för att förenkla IT-driften och säkerställa att 
leveransen av IT-tjänster motsvarar de krav som 
affärsverksamhet och kunder ställer. 
 

IT som tjänst 

En tydlig marknadstrend är också att allt fler kun-
der önskar erbjuda IT som en tjänst, där interna 
samt externa användare själva beställer och kon-
sumerar 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 kombination 
av traditionell IT-infrastruktur med privata och pub-
lika molntjänster, så kallade hybrida moln för att 
bland annat automatisera de interna IT-
processerna. 
 

Fortsatt tillväxt för datacenter 

Ytterligare en trend är att konceptet datacenter, en 
kombination av lagring, servrar och nätverk, forts-
ätter att växa samtidigt som nya teknikområden för 
hantering av verksamhetskritisk information imple-
menteras. 

 
 
 

Större affärer under kvartalet 

Ett antal nya större affärer har genomförts i de nordiska länderna med bland andra Ørsted i Danmark, LapIT 
i Finland, ConocoPhilips i Norge samt, Klarna Bank, Samhall, Scania och SMHI i Sverige. Från andra delar 
av Europa kan nämnas affärer med Luminor Bank i Lettland, MAXIMA GRUPĖ i Litauen, HMSHost i Neder-
länderna, CLS Behring i Tyskland, Fortuna Game i Tjeckien, Vueling Airlines i Spanien, Hasbro samt Bir-
mingham Women's and Children's Hospital i Storbritannien.  
 

Händelser under kvartalet 

Branschutmärkelser i urval 

Ett flertal utmärkelser har tilldelats Proact för det 
arbete vi gör tillsammans med våra partners och 
kunder. Under första kvartalet mottog Proact pris 
som ”Top EMEA Growth Partner” av Equinix och 
”Most Significant Project” av Veeam.  
 

Axima bygger nytt datacenter med stöd från 
Proact 

Maskinhandelsföretaget Axima, med huvudkontor 
i Grästorp i Västra Götaland, säljer och hyr ut ma-
skiner och transportfordon till framför allt jord- och 
skogsbruk och entreprenadarbeten. Företaget 
finns idag på 18 platser i Sverige och har en stabil 
tillväxt. 
 
Just Aximas tillväxt innebar att de behövde se över 
sin IT-infrastruktur inte minst när det gällde lagring 
och till slut behövde de investera i ett nytt datacen-
ter. Proact fick möjlighet att analysera företagets 

behov och paketerade ett lösningsförslag. Ett bi-
dragande skäl till att Axima valde Proacts lösning 
var den goda integrationen mellan det nya data-
centret och Aximas befintliga virtualiserade 
systemmiljö. 
 

Den ger dessutom en rejäl förbättring av pre-
standa, vilket är betydelsefullt framför allt för Axi-
mas affärssystem, företagets mest verksamhets-
kritiska IT-funktion. 
 
Avtalat innefattar konfigurering och implementat-

ion av en ny datacenterlösning samt Proact Pre-

mium Support vilket över tid bidrar till en positiv 

effekt på Proacts kontrakterade intäkter. 
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Proact hjälper den tjeckiska lastbilstillverka-
ren Tatra med ett nytt intelligent datahante-
ringssystem 

Det tjeckiska företaget Tatra är en av världens 
äldsta fordonstillverkare med anor som sträcker 
sig tillbaka till 1850. I dag har företaget speciali-
serat sig på lastbilar för både den civila och den 
militära marknaden. 
 
Tatras backuplösning var mycket komplex med 
teknik som inte gick att integrera med andra sy-
stem. Det ledde till höga driftkostnader för infra-
strukturen och det krävdes allt mer tid för att slut-
föra säkerhetskopiering och återläsning av data. 
Eftersom Tatra bygger sin egen verksamhet på 
värdeorden tillförlitlighet och excellens var de i be-
hov av en ny backupmodell. De skannade mark-
naden efter en pålitlig partner som kunde förenkla 
deras miljö, och tack vare omfattande erfarenhet 
av att utforma och implementera backuplösningar, 
valdes Proact för projektet. 
 
Avtalat innefattar konfigurering och implementat-
ion av den nya backuplösningen samt Proact kon-
sulttjänster och handhavandeutbildning av Tatras 
IT-personal.  
 

Outsorucing och konsulttjänster kring “bu-
siness cloud alignment” väcker nytt liv i 
Haag Wonens IT 

Haag Wonen är ett av de största bostadsbolagen 
i Nederländska Haag. Var tionde person i Haag 
bor i ett Haag Wonen-hus. 
 
IT-avdelning ville byta från en operativ IT-drift till 
ett mer serviceorienterat och smidigt arbetssätt. 
Hela Haag Wonens relativt lilla IT-avdelnings tid 
gick åt till att genomföra ett stort antal repetitiva 
operativa uppgifter, enbart för att upprätthålla den 
befintliga IT-miljön istället för att tänka på hur de 
kunde utveckla och förbättra IT-tjänsterna. De be-
hövde finna ett alternativt sätt att leverera sina IT-
tjänster till verksamheten. De beslöt att utkontrak-
tera merparten av datadriften till en partner de li-
tade på och valet föll på Proact. Omställningen har 
gjort det möjligt för IT-avdelningen att fortsätt-
ningsvis kunna fokusera på IT-strategi och fram-
tida utveckling för att möta affärsverksamhetens 
behov av IT-stöd. 
 
Avtalat innefattar Proacts molntjänster Disaster 
Recovery as a Service, Storage as a Service samt 
Backup as a Service, vilket över tid bidrar till en 
positiv effekt på Proacts kontrakterade intäkter.  
 

Proact styr digitaliseringen hos Ambientia 
med mjukvarudefinierad datacenterteknik 

Ambientia bygger digitala lösningar och tjänster 
för sina kunder inom områdena e-handel, mjukva-
ruutveckling och digitala processer. De sätter fo-
kus på teknik och innovation. Den växande verk-
samheten har för närvarande 170 medarbetare 

fördelade på sju kontor i Finland och Estland. För 
att vara konkurrenskraftig är det viktigt att alla 
dessa anställda har verktyg för att driva digital 
transformation för sina kunder. 
 
För att ge sina mjukvaruutvecklare en plattform 
som motsvarade deras behov ville Ambientia im-
plementera mjukvarudefinierad datalagring (soft-
ware-defined storage) i sina tre datacenter. Lag-
ringslösningen var tänkt att matcha de flexibla 
molnlösningar som de själva erbjuder sina kunder 
genom att leverera förutsägbar prestanda med en 
tydlig väg för framtida uppgraderingar kombinerat 
med optimerade livscykelkostnader. 
 
Proact har som datacenter och molnspecialist rätt 
kunskap och erfarenhet för att driva Ambientias 
”multi-cloud”-strategi. Proact har redan arbetat 
med Ambientias tre datacenter i mer än ett decen-
nium, vilka nu ska komma att bilda ett privat moln. 
Tillsammans har nu Proact och Ambientia utveck-
lat en framtidsbeständig infrastruktur för att stödja 
Ambientias produktutveckling samt förbättra kund-
servicen. 
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Finansiell översikt

Intäkter 

Under första kvartalet 2019 uppgick bolagets to-
tala intäkter till 910 (759) MSEK, en ökning med 
20 %. Tillväxten i lokala valutor var 16 %.  
 

Branschsegment 
Proact har en god intäktsfördelning avseende 
olika branschsegment. De fyra största bransch-
segmenten är Handel & Tjänster 22 %, Offentlig 
Sektor 23 %, Tillverkande industri 13 % samt Te-
lekom 10 %. 
 

Business Units 
I Nordics ökade intäkterna under kvartalet främst 
beroende på ett antal större systemaffärer med 
nya kunder. 
 
I UK ökade intäkterna under kvartalet. Tillväxten i 
systemverksamheten var oförändrad samtidigt 
som tjänsteverksamheten ökade, framförallt inom 
molntjänster.   
 
I West ökade intäkterna under kvartalet inom såväl 
system- som tjänsteverksamheten. Framförallt ut-
vecklades molntjänsterna positivt. 
 
I East ökade intäkterna inom samtliga verksam-
hetsgrenar. Den största ökningen var kopplad till 
affärer inom systemverksamheten. 
 
Framtida kontrakterade kassaflöden för Proact Fi-
nance uppgår till 175 (166) MSEK, en ökning med 
5 %. 
 

 
Rörelsegren 
Under första kvartalet ökade systemintäkterna 
med 31 % till 629 (481) MSEK. Under samma pe-
riod ökade tjänsteintäkterna med 2 % till 281 (276) 
MSEK. Tjänsteintäkterna utgör 31 % av bolagets 
totala intäkter under kvartalet. 
 
Nya avtal avseende molntjänster har under kvar-
talet tecknats till ett totalt värde om 61 (40) MSEK, 
avtalen har en löptid på tre till fem år. Den totala 
intäkten avseende molntjänster uppgick under 
kvartalet till 114 (110) MSEK, vilket är en ökning 
med 4 % jämfört med motsvarande period föregå-
ende år. Rullande 12 månader uppgår intäkterna 
från molntjänster till 441 MSEK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec

2019 2018 apr-mar 2018

Nordics 439 339 1 670 1 570

UK 156 147 639 630

West 262 245 984 967

East 62 36 205 179

Proact Finance 33 31 98 97

Koncerngemensamt -42 -40 -127 -125

Totala intäkter 910 759 3 469 3 318

Intäkter per Business Unit

jan-mar jan-mar 12 mån jan-dec

2019 2018 apr-mar 2018

Systemförsäljning 629 481 2 322 2 175

Tjänsteverksamhet 281 276 1 143 1 139

Övriga intäkter 0 1 3 4

Totala intäkter 910 759 3 469 3 318

Intäkter per rörelsegren
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Resultat 

EBITA minskade jämfört med föregående år och 
uppgick under kvartalet till 32,0 (42,6) MSEK. Ju-
sterat för jämförselstörande poster första kvartalet 
2019 (11,1 MSEK) uppgick EBITA till 43,1 (45,2) 
MSEK. 
 
Den lägre EBITA-marginalen beror på en kombi-
nation av ett antal större systemaffärer med lägre 
bruttomarginal samt att tjänsteaffären bidrog med 
en mindre andel av intäktsökningen i kvartalet, det 
vill säga en negativ mixförändring. Jämförbart har 
försäljnings- och administrationskostnaderna ökat 
med 5 %. Denna ökning förklaras av löneinflation 
samt ökade antal säljresurser.  
 
Resultat före skatt uppgick till 26,8 (33,2) MSEK. 
Justerat för jämförelsestörande poster uppgick re-
sultat före skatt till 37,9 (35,8) MSEK. 
 

Business Units 
I Nordics minskade resultatet något under kvarta-
let trots en god tillväxt. Lägre systemmarginal 
kopplat till några större affärer samt en minskad 
lönsamhet inom tjänsteverksamheten har påver-
kat EBITA-marginalen negativt. 
 
Resultatutvecklingen i UK var stabil under årets 
första kvartal. Såväl systemmarginalen, tjänste-
marginalen samt kostnadsnivån är i stort oföränd-
rad jämfört med samma period föregående år.  
 
I West försämrades resultatet under kvartalet. En 
lägre systemmarginal hänförligt till några större 
volymaffärer påverkade lönsamheten negativt. 
Samtidigt utvecklades tjänsteverksamheten posi-
tivt, främst molntjänstverksamheten. Investering i 
ökade säljresurser i syfte att öka marknadsnärva-
ron, vilket förväntas påverka resultatet positivt un-
der året, har inneburit extra kostnader under kvar-
talet. 

 
I East utvecklades resultatet positivt genom en 
god intäktsökning från så väl system- som tjänste-
verksamheten. Ett antal volymaffärer påverkade 
systemmarginalen negativt samtidigt som tjänste-
marginalen förbättrades.  
 
Proact Finance stödjer samtliga länder i koncer-
nen med finansiella tjänster och uppvisar en stabil 
resultat- och lönsamhetsutveckling.   

Balansräkning och kassaflöde 

Likvida medel uppgick till 246 MSEK per den  
31 mars 2019, jämfört med 180 MSEK föregående 
år. Av total checkräkningskredit om 249 MSEK har 
6 MSEK nyttjats. Banklån uppgick till 112 MSEK 
och avser en treårig revolverande kreditfacilitet om 
totalt 350 MSEK. Investeringar i IT-utrustning för 
molnverksamheten finansieras genom leasingav-
tal. Påverkan på balansräkningen och kassaflödet 
av övergång till redovisning enligt IFRS 16 ”Lea-
sing” den 1 januari 2019 framgår i not 2 i denna 
rapport.  
 
Kassaflödet var -33 (-55) MSEK under kvartalet, 
varav -2 (-13) MSEK från löpande verksamhet. 
Rullande 12 månader uppgick kassaflödet till 61 
MSEK. 
 
Under kvartalet har 24 (31) MSEK investerats i an-
läggningstillgångar, varav 16 (19) MSEK avser 
Proact Finance. Förändring av banklån och nytt-
jande av checkräkningskrediter har sammantaget 
ingen påverkan på kassaflödet under kvartalet.  
 
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 
20 (21) %. Per den 31 december 2018 uppgick so-
liditeten till 21 %. 
 
 

 

  

31 mar 31 dec 31 mar 31 dec

2019 2018 2018 2017

Likvida medel 246 270 180 220

Checkräkningskredit -6 -5 -34 -1

Skulder till kreditinstitut -358 -122 -131 -139

varav finansiell leasing -247 -14 -7 -6

Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) -118 142 15 80

Outnyttjad checkräkningskredit 242 240 211 240

Total checkräkningskredit 249 245 245 241

Finansiell ställning

jan-mar jan-mar 12 mån helår
2019 2018 apr-mar 2018

Nordics 16,4 17,3 70,4 71,2
UK 10,3 10,2 46,3 46,2
West 8,7 14,6 65,9 71,8
East 5,9 3,2 18,8 16,1
Proact Finance -0,4 -0,4 0,4 0,3
Koncerngemensamt 2,1 0,3 -0,7 -2,6

EBITA före jämförelsestörande 

poster 43,1 45,2 201,0 203,0

Jämförelsestörande poster -11,1 -2,6 -11,1 -2,6
EBITA 32,0 42,6 189,9 200,5

EBITA per Business Unit12 mån helår

2019 2018 apr-mar 2018

Totala intäkter 909,8 758,6 3 468,9 3 317,7

Kostnad för sålda varor och tjänster -591,7 -469,9 -2 229,4 -2 107,6

Bruttoresultat 318,0 288,7 1 239,5 1 210,1

Rörelsens kostnader -244,7 -235,9 -985,1 -976,4

Justerad EBITDA 73,4 52,7 254,3 233,7

Justerad EBITDA marginal, % 8,1 7,0 7,3 7,0

Av- och nedskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar -30,2 -7,6 -53,3 -30,7

Justerad EBITA 43,1 45,2 201,0 203,0

Justerad EBITA marginal, % 4,7 6,0 5,8 6,1

Av- och nedskrivningar på immateriella 

anläggningstillgångar -6,7 -7,8 -34,8 -35,9

Jämförelsestörande poster -11,1 -2,6 -11,1 -2,6

Rörelseresultat (EBIT) 25,3 34,8 155,1 164,5

Rörelsemarginal (EBIT), % 2,8 4,6 4,5 5,0

jan-mar
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Återköp av egna aktier 

Årsstämman den 8 maj 2018 bemyndigade styrel-
sen att förvärva upp till 10 % av bolagets aktier 
fram till nästa årsstämma. Per den 31 mars 2019 
har inga aktier förvärvats inom detta bemyndi-
gande. 
 
Bolaget innehar per den 31 mars 2019  
182 269 aktier i eget förvar, vilket motsvarar 2,0 % 
av totalt antal aktier. 
 

Medarbetare 

Den 31 mars 2019 uppgick antalet anställda till 
810 (793). 
 

Moderbolaget i sammandrag 

Moderbolagets totala intäkter under perioden upp-
gick till 27,0 (21,1) MSEK. Resultat före skatt upp-
gick till -10,0 (-4,7) MSEK.  
 
Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvaluta-
konto uppgick per den 31 mars 2019 till 243 (318) 
MSEK.  
 
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid peri-
odens slut till 15 (12) personer. 
 
Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad 
under perioden. Inga väsentliga transaktioner med 
närstående har skett. 
 

Händelser efter balansdagen 

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

Risker och osäkerhetsfaktorer i verk-
samheten 

Bolaget har i dagsläget svårt att bedöma konse-
kvenserna av Storbritanniens eventuella utträde ur 
EU. Kortsiktigt påverkar eventuella valutaföränd-
ringar koncernens räkenskaper. I övrigt har inga 
risker eller osäkerhetsfaktorer förändrats i jämfö-
relse med de som kommenterades i senast av-
givna årsredovisning. För en utförligare beskriv-
ning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
hänvisas till Proacts årsredovisning 2018, sidan 
26. 
 

Alternativa nyckeltal 

Bolaget presenterar finansiella nyckeltal i delårs-
rapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget 
anser att dessa nyckeltal ger värdefull komplette-
rande information till investerare och bolagets led-
ning. Definitioner för de finansiella nyckeltal, se 
not 10 i denna rapport. 
 

Årsstämma 

Årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2019  
kl. 16:00 i Scandic Victoria Tower, Kista.  
För närmare information se bolagets webbsida 
www.proact.se 

 

Övrig information 

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

Kommande rapporter 

 11 jul 2019 Delårsrapport Q2 2019 
 17 okt 2019 Delårsrapport Q3 2019 
   6 feb 2020 Bokslutskommuniké 2019

  
 
 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
 

 Telefon E-post 

Jonas Hasselberg, CEO +46 722 13 55 56 jonas.hasselberg@proact.eu 

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

  

http://www.proact.se/
mailto:jonas.hasselberg@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 25 april 2019 klockan 08:00 
(CET). 

 
 
 
Kista den 25 april 2019 
 
Proact IT Group AB (publ) 
 
 
 
 

Jonas Hasselberg  
VD och koncernchef 
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Finansiella rapporter (MSEK) 

 

Rapport över totalresultatet för koncernen 

 

 

Data per aktie* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2019 2018 apr-mar 2018

Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets 

aktieägare, kr 2,34 2,76 13,45 13,87

Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets 

aktieägare, kr 54,67 44,81 54,67 51,12

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr -0,18 -1,41 27,76 26,51

Antal utestående aktier vid periodens slut 9 151 617 9 151 617 9 151 617 9 151 617

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 9 151 617 9 177 274 9 151 617 9 157 943

* Proact har inga utställda teckningoptioner, konverteringslån eller andra instrument som kan ge upphov till utspädningseffekt

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2019 2018 apr-mar 2018

Systemintäkter 628,9 481,3 2 322,3 2 174,6

Tjänsteintäkter 280,5 276,0 1 143,4 1 138,9

Övriga intäkter 0,3 1,3 3,2 4,2

Totala intäkter 909,8 758,6 3 468,9 3 317,7

Kostnad för sålda varor och tjänster -712,2 -574,1 -2 663,6 -2 525,5

Bruttoresultat 197,5 184,5 805,2 792,2

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -99,7 -94,6 -407,5 -402,4

Administrationskostnader -61,4 -52,6 -231,5 -222,7

Jämförelsestörande poster -11,1 -2,6 -11,1 -2,6

Rörelseresultat (EBIT) 25,3 34,8 155,1 164,5

Finansnetto 1,4 -1,5 6,3 3,3

Resultat före skatt 26,8 33,2 161,4 167,8

Inkomstskatt -5,2 -7,9 -37,8 -40,6

Periodens resultat 21,6 25,3 123,5 127,3

Övrigt totaltresultat

Poster som kan komma att omföras till årets resultat

Förändring av säkringsreserv 

(nettoinvestering i utländsk verksamhet) -0,8 0,8 -1,8 -0,2

Skatteffekt på förändring av säkringsreserv 

(nettoinvestering i utländsk verksamhet) 0,2 -0,2 0,4 0,1

Omräkningsdifferenser 11,7 16,4 4,9 9,6

Totalt poster som kan komma att omföras till årets resultat 11,1 17,0 3,5 9,4

Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt 32,7 42,3 127,1 136,7

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 21,4 25,4 123,1 127,0

Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 -0,0 0,5 0,3

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 32,5 42,4 126,6 136,5

Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 -0,1 0,5 0,2
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Balansräkning för koncernen i sammandrag 

 
 

Förändring av koncernens egna kapital 

 

 

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 

 
 

31 mar 31 mar 31 dec

2019 2018 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 404,8 400,7 393,2

Övriga immateriella anläggningstillgångar 65,7 96,1 70,4

Materiella anläggningstillgångar 317,2 68,3 73,4

Andra långfristiga fordringar 334,8 199,7 294,4

Uppskjutna skattefordringar 16,1 16,8 13,7

Omsättningstillgångar

Varulager 46,9 37,6 30,6

Kundfordringar och övriga fordringar 1 075,5 997,5 1 067,5

Likvida medel 246,0 180,3 269,9

Summa tillgångar 2 507,0 1 996,9 2 213,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 500,3 410,1 467,8

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande

inflytande 2,0 1,7 1,8

Summa eget kapital 502,3 411,9 469,6

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, räntebärande 282,5 93,3 120,2

Långfristiga skulder, ej räntebärande 388,9 170,3 330,9

Uppskjutna skatteskulder 20,8 22,2 21,8

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, räntebärande 84,5 114,6 9,9

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 228,0 1 184,6 1 260,7

Summa eget kapital och skulder 2 507,0 1 996,9 2 213,1

jan-mar jan-mar jan-dec

2019 2018 2018

Vid periodens början 469,6 384,4 384,4

Periodens totalresultat 32,7 42,3 136,7

Utdelning - - -34,3

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - - -0,3

Finansiell skuld till innehav utan bestämmande inflytande - - -2,1

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

Återköp av egna aktier - -7,5 -7,5

Vid periodens slut 502,3 411,9 469,6

Innehav utan bestämmande inflytande: Proact Lietuva UAB 26,14 %.

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2019 2018 apr-mar 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 28,6 34,3 202,8 208,5

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -30,3 -47,3 51,2 34,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,7 -13,0 254,0 242,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -24,1 -49,6 -115,5 -141,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7,3 7,4 -77,5 -62,7

Periodens totala kassaflöde -33,1 -55,2 61,0 39,0

Likvida medel vid periodens början 269,9 220,4 180,3 220,4

Kursdifferens i likvida medel 9,2 15,1 4,8 10,6

Likvida medel vid periodens slut 246,0 180,3 246,0 269,9
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Nyckeltal 

 

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

 
 

  

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2019 2018 apr-mar 2018

Totala intäkter, MSEK 910 759 3 469 3 318

varav valutapåverkan totala intäkter, MSEK
[Justering av periodens intäkter omräknade till föregående års valutakurser] 30 - 142 130

Valutajusterade totala intäkter, MSEK 880 759 3 326 3 188

Valutajusterad tillväxt totala intäkter,  % 16,0 - 6,3 -1,7

Systemintäkter, MSEK 629 481 2 322 2 175

varav valutapåverkan systemintäkter, MSEK 19 - 89 80

Valutajusterade systemintäkter, MSEK 610 481 2 234 2 094

Valutajusterad tillväxt systemintäkter,  % 26,6 - 10,8 -1,8

Tjänsteintäkter, MSEK 281 276 1 143 1 139

varav valutapåverkan tjänsteintäkter, MSEK 10 - 53 50

Valutajusterade tjänsteintäkter, MSEK 270 276 1 090 1 089

Valutajusterad tillväxt tjänsteintäkter,  % -2,1 - -1,6 -1,5

EBITDA, MSEK
[Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar]

62,3 50,2 243,2 231,1

EBITDA marginal, % 6,8 6,6 7,0 7,0

Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar, MSEK -30,2 -7,6 -53,3 -30,7

EBITA, MSEK 
[Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar] 32,0 42,6 189,9 200,5

EBITA marginal, % 3,5 5,6 5,5 6,0

Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, MSEK -6,7 -7,8 -34,8 -35,9

EBIT, MSEK
[Rörelseresultat före finansiella poster och skatt] 25,3 34,8 155,1 164,5

EBIT marginal, % 2,8 4,6 4,5 5,0

Resultat före skatt, MSEK 26,8 33,2 161,4 167,8

Nettomarginal, % 2,9 4,4 4,7 5,1

Resultat efter skatt, MSEK 21,6 25,3 123,5 127,3

Vinstmarginal, % 2,4 3,3 3,6 3,8

Eget kapital 502,3 411,9 502,3 469,6

Balansomslutning 2 507,0 1 996,9 2 507,0 2 213,1

Soliditet, % 
[Eget kapital / Balansomslutning] 20,0 20,6 20,0 21,2

Kapitalomsättningshastighet, ggr 
[Totala intäkter / Periodens genomsnittliga balansomslultning] 0,4 0,4 1,5 1,6

Räntabilitet på eget kapital, %
[Resultat efter skatt / Periodens genomsnittliga egna kapital] 4,4 6,4 27,0 29,8

Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto, MSEK 0,3 3,4 0,8 3,9

Sysselsatt eget kapital
[Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och uppskjuten skatt] 869,3 619,8 869,3 599,7

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
[(Resultat före skatt + Finansiella kostnader) / Periodens genomsnittliga sysselsatta kapital]

3,7 6,2 21,8 29,5

Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 71,7 30,6 125,0 83,8

Resultat före skatt per anställd, kSEK
[Resultat före skatt / Medelantal årsanställda för perioden] 33 42 202 210

Medelantal årsanställda 801 797 798 798
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Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag  

 

 
 

jan-mar jan-mar helår

2019 2018 2018

Nettoomsättning 27,0 21,1 97,0

Kostnad sålda varor och tjänster - - -

Bruttoresultat 27,0 21,1 97,0

Administrationskostnader -39,8 -26,4 -116,8

Rörelseresultat -12,8 -5,4 -19,8

Finansnetto 2,8 0,6 104,7

Resultat efter finansnetto -10,0 -4,7 84,8

Resultat före skatt -10,0 -4,7 93,7

Inkomstskatt 2,1 1,0 0,8

Periodens resultat -7,8 -3,7 94,6

31 mar 31 mar 31 dec

2019 2018 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 729,5 754,1 728,6

Omsättningstillgångar 95,0 72,6 76,3

Summa tillgångar 824,6 826,7 804,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 53,2 51,7 52,9

Fritt eget kapital 280,9 226,3 289,0

Summa Eget kapital 334,1 278,0 341,9

Långfristiga skulder 122,7 96,1 118,1

Kortfristiga skulder 367,8 452,7 344,9

Summa eget kapital och skulder 824,6 826,7 804,9
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Förklarande upplysningar 

Not 1. Generell information 

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

Not 2. Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen för delårsrapporten har, i likhet med årsbokslutet för 2018, upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredo-
visningslagen. 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. Ter-
men ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av IAS och IFRS liksom de tolkningar av dessa stan-
darder som publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och Internal Reporting Interpre-
tations Committee (IFRIC). Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits 
i årsredovisningen för 2018 med tillägg av IFRS 16.  
 
Från och med 1 januari 2019 tillämpar Proact IFRS 16 Leasing som ersätter IAS 17 Leasingavtal. Proact 
tillämpar den förenklade övergångsmetoden och den huvudsakliga påverkan på bolagets redovisning härrör 
från redovisningen av IT-utrustning samt hyreskontrakt avseende lokaler. Förändringen innebär att leasing-
kontrakt (med undantag för kortfristiga leasingkontrakt och leasingkontrakt av mindre värde) redovisas som 
en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld i balansräkningen. Den ingående effekten för koncernen vid 
övergången den 1 januari 2019 medför i balansräkningen en nyttjanderättstillgång om 225 MSEK, en lea-
singskuld om 217 MSEK samt en justering för förutbetald leasinghyra om 8 MSEK. I rapport över totalresultat 
ersätts den linjära operationella leasingkostnaden med en kostnad för avskrivning på nyttjanderättstillgången 
och en räntekostnad hänförlig till leasingskulden. Proact använder sig av olika diskonteringsräntor beroende 
på avtalens löptider. 
 

Finansiella instrument 

Proacts finansiella instrument består av derivat, kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna 
leverantörskostnader och räntebärande skulder. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kon-
traktsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar. Samtliga derivat 
redovisas löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i rapporten över totalresultatet inom 
kostnad såld vara för de derivat som är kopplade till leverantörsskulder respektive finansiella poster för de 
derivat som är kopplade till finansiella leasingkontrakt. Derivat är värderade till verkligt värde inom nivå 2 det 
vill säga verkligt värde fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata, antingen direkt 
(som pris) eller indirekt (härlett till pris). Samtliga övriga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och 
kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar och likvida medel. Samtliga övriga finansiella skulder har klas-
sificerats som övriga finansiella skulder värderat till upplupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar leverantörs-
skulder, 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 
tillgångar och skulder löper med korta löptider. Baserat på detta bedöms samtliga finansiella tillgångars och 
skulders bokförda värden vara en rimlig uppskattning av verkligt värde. 
 
 

Not 3. Intäkter per bransch 

 
 
 

jan-mar jan-mar 12 mån helår
2019 2018 apr-mar 2018

Offentlig sektor 198 150 808 759
Handel & Tjänster 230 210 773 753
Tillverkande industri 118 83 437 402
Telekom 68 64 354 350
Bank, finans 101 81 340 320
Olja, energi 68 43 201 175
Media 25 11 67 53
Övrigt 101 116 489 505
Totala intäkter 910 759 3 469 3 318

Intäkter per bransch
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Not 4. Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 

 
Not 5. Inkomstskatt 

Koncernens skattekostnad innefattar summa aktuell skatt och uppskjuten skatt beräknad utifrån gällande skattesatser i respektive 
land. Den redovisade skattekostnaden uppgår för första kvartalet 2019 till 5,2 (7,9) MSEK.  
 
 

Not 6. Transaktioner med närstående 

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

Not 7. Rörelsesegment 

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

ioner. 

 

 

jan-mar jan-mar 12 mån helår

2019 2018 apr-mar 2018

Avskrivningar immateriella 

anläggningstillgångar 6,7 7,8 30,3 31,4

Nedskrivningar immateriella 

anläggningstillgångar - - 4,5 4,5

Avskrivningar materiella 

anläggningstillgångar 30,2 7,6 53,3 30,6

Nedskrivningar materiella 

anläggningstillgångar - - 0,0 0,0

Summa 36,9 15,4 88,1 66,6

Nordics UK West East Proact Koncern- Elimin- Koncernen

Finance gemensamt eringar

Totala intäkter 439 156 262 62 33 35 -77 910

EBITA, före 

jämförelsestörande poster 16,4 10,3 8,7 5,9 -0,4 2,1 - 43,1

Jämförelsestörande poster - - - - - -11,1 - -11,1

EBITA 16,4 10,3 8,7 5,9 -0,4 -9,0 - 32,0

Nordics UK West East Proact Koncern- Elimin- Koncernen

Finance gemensamt eringar

Totala intäkter 339 147 245 36 31 31 -70 759

EBITA, före 

jämförelsestörande poster 17,3 10,2 14,6 3,2 -0,4 0,3 - 45,2

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

EBITA 17,3 10,2 14,6 3,2 -0,4 -2,3 - 42,6

jan-mar 2018

jan-mar 2019
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Not 8. Flerårsöversikt 

 

Not 9. Händelser efter balansdagen 

Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.  
 
 
 

Not 10. Definitioner finansiella nyckeltal 

 
 
 

Ekonomiska 

nyckeltal
Definition Syfte

EBIT Rörelseresultat före finansnetto och skatt. EBIT ger en översiktlig bild av totalt resultat som genereras av 

verksamheten.

EBIT marginal Rörelseresultat i procent av totala intäkter. EBIT i förhållande till totala intäkter visar operativ lönsamhet 

samt ger jämförbarhet av lönsamheten över tiden.

EBITA Resultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

men före avskrivningar av immateriella tillgångar, finansnetto 

och skatt.

EBITA ger en mer korrekt bild av vilket resultat som genereras 

av verksamheten då avskrivningar på immateriella 

anläggningstillgångar, vilka påverkas mycket av bedömning av 

avskrivningsperiod, exluderas.

EBITA marginal EBITA i procent av totala intäkter. EBITA i förhållande till totala intäkter visar lönsamhet på EBITA-

nivå och ger jämförbarhet av lönsamhet över tiden.

I denna finansiella rapport finns hänvisningar till ett antal nyckeltal. En del av dessa finns definierade i enlighet med IFRS, andra är alternativa nyckeltal och presenteras 

inte i enlighet med gällande regel- och ramverk för finansiell rapportering. Nyckeltalen används av koncernen för att hjälpa både investerare och ledning att analysera 

Proacts verksamhet. Nedan beskrivs, definieras och motiveras de nyckeltal som finns i denna finansiella rapport.

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

2018/2019 2018 2017 20161) 20151)

Totala intäkter, MSEK 3 469 3 318 3 243 2 922 2 802

EBITDA, MSEK 243,2 231,1 218,8 191,4 169,2

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

EBITA, MSEK 189,9 200,5 188,1 163,9 140,4

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

EBIT, MSEK 155,1 164,5 155,6 137,2 113,5

EBIT marginal, % 4,5 5,0 4,8 4,7 4,1

Resultat före skatt, MSEK 161,4 167,8 151,1 133,7 104,1

Nettomarginal, % 4,7 5,1 4,7 4,6 3,7

Resultat efter skatt, MSEK 123,5 127,3 114,0 96,7 78,4

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

Soliditet, % 20,0 21,2 19,8 18,4 19,2

Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8

Räntabilitet på eget kapital, % 27,0 29,8 31,8 29,8 26,8

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

Utdelning till moderbolagets aktieägare, MSEK 2)
- 34,3 32,4 25,1 15,6

Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 125,0 83,8 166,7 60,5 150,4

Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto, MSEK 0,8 3,9 11,4 8,3 14,2

Resultat före skatt per anställd, kSEK 202 211 189 185 156

Medelantal årsanställda 798 797 799 723 669

Periodens resultat per aktie, kr 3)
13,45 13,87 12,22 10,32 8,20

1) År före 2017 har inte räknats om enligt nya redovisningsprinciper enligt IFRS 15, vilka tillämpas fr o m 1 januari 2018.
2) Avser det år då utdelning verkställdes. För verksamhetsåret 2017 lämnades en utdelning om 3,75 kr per aktie, totalt 34,3 MSEK.

Styrelsen och verkställande direktören kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 4,15 kr per aktie för verksamhetsåret 2018, totalt 38,0 MSEK.
3) 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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EBITDA Resultat före avskrivningar (materiella- och immateriella 

tillgångar),finansnetto och skatt.

EBITDA är det resultat som verksamheten genererar före 

avskrivningar på immateriella och materiella 

anläggningstillgångar, d v s lönsamhet i den underliggande 

verksamheten exkluderat kapitalkostnader.

EBITDA marginal EBITDA i procent av totala intäkter. EBITDA i förhållande till totala intäkter visar lönsamhet på 

EBITDA-nivå och ger jämförbarhet av lönsamhet över tiden.

Eget kapital per aktie Eget kapital, hänförligt till moderbolagets, aktieägare per 

aktie.

Substansvärdet per aktie ger en riktlinje kring hur högt eller 

lågt en aktie är värderad av börsen i förhållande till de pengar 

som finns i bolaget.

Jämförelsestörande 

poster

Poster i resultaträkningen som är icke-återkommande vilka 

har påverkat resultatet och är viktiga känna till för att förstå 

det underliggande resultatet.

För att korrekt kunna analysera och bedöma Proacts 

utveckling är det nödvändigt att känna till och kunna ta 

hänsyn till resultatposter som avviker från den normala 

verksamheten. 

Kapitalomsättnings-

hastighet, ggr

Intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning. Detta mått visar effektivitet i användandet av totalt kapital för 

bolaget.

Kassaflöde Förändring av likvida medel. Kassaflödet visar netto hur mycket likvida medel som 

genererats och använts i bolaget.

Nettokassa/

Nettoskuld

Likvida medel minskat med räntebärande skulder till 

kreditinstitut.

För att bedöma förmågan att med tillgängliga likvida medel 

betala av samtliga skulder om de förföll på dagen för 

beräkningen.

Nettomarginal Resultat före skatt i procent av totala intäkter. Nettomarginalen ger jämförbar lönsamhet oavett 

bolagsskattesats.

Organisk tillväxt Omsättningens tillväxt exkluderat den omsättning som under 

året förvärvade företag har bidragit med till koncernen.

Underliggande tillväxten, d v s tillväxt exklusive förvärvad 

tillväxt.

Resultat per aktie Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare per aktie Resultat per aktie används för att fastställa värdet på 

företagets utestående aktier.

Resultat per anställd Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal 

årsanställda.

Detta mått är ett effektivitetsmått som visar lönsamhet per 

anställd.

Räntabilitet på eget 

kapital

Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget 

kapital.

Räntabilitet på eget kapital visar vad bolaget genererar för 

lönsamhet, avkastning, på av ägare investerat kapital.

Räntabilitet på 

sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent 

av genomsnittligt sysselsatt kapital.

För att värdera lönsamhet och effektivitet i Proacts sysselsatta 

kapital.

Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsandelar i procent av 

balansomslutningen.

Anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med 

eget kapital och visar företagets betalningsförmåga på lång 

sikt.

Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder 

inklusive uppskjutna skatteskulder.

Sysselsatt kapital mäter bolagets förmåga att, utöver kassa 

och likvida medel, tillgodose rörelsens behov.

Valutaeffekter Periodens omsättning och resultat omräknat till föregående 

års valutakurser.

Underliggande tillväxt, d v s tillväxt exklusive effekten av 

förändrade valutakurser.

Vinstmarginal Periodens resultat efter skatt i procent av totala intäkter. Vinstmarginalen gör det möjligt att jämföra lönsamheten 

inkluderat bolagsskattesats.
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