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Delårsrapport, januari – juni 2019 

Andra kvartalet i sammandrag 

 Intäkterna minskade med 7 % till 806 (868) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var -8 %.  

 Justerad EBITA uppgick till 36,7 (54,8) MSEK. Jämförelsestörande poster om -9,1 MSEK avser försäljning 

av dotterbolag.  

 Resultat före skatt minskade och uppgick till 22,3 (46,8) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster 

uppgick resultat före skatt till 31,4 (46,8) MSEK.  

 Resultat efter skatt uppgick till 12,8 (35,2) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till 1,40 (3,84) SEK.  

 

Första halvåret i sammandrag 

 Intäkterna ökade med 6 % till 1 716 (1 626) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var 3 %.  

 Justerad EBITA uppgick till 79,9 (100,0) MSEK. Jämförelsestörande poster uppgick till -20,2 MSEK. 

 Resultat före skatt minskade och uppgick till 49,0 (80,1) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster 

uppgick resultat före skatt till 69,2 (82,7) MSEK.  

 Resultat efter skatt uppgick till 34,4 (60,5) MSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till 3,74 (6,60) SEK. 

 Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 22,5 (31,0) %. 
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Kommentarer från Proacts VD 

 

Positiv utveckling avseende molntjänster och utmanande kvartal i Business Unit 
West  

Bolaget hade under andra kvartalet en negativ utveckling avseende intäkter och resultat jämfört med motsvarande 
period föregående år. Intäkterna minskade med 7 procent till 806 (868) MSEK vilket är kopplat till vikande intäkter 
från systemaffären med tillhörande support- och konsulttjänster, huvudsakligen i Business Unit West. EBITA, juste-
rat för engångskostnader, uppgick till 37 (55) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 4,6 (6,3) procent. 

Vi ser fortsatt en positiv utveckling av intäkterna från molntjänster som ökade med 12 procent till 122 MSEK i 
kvartalet, där de totala tjänsteintäkterna minskade med 3 procent på grund av nedgången i support- och konsultin-
täkter. Nya avtal avseende molntjänster har under kvartalet tecknats till ett värde av 96 (62) MSEK, vilket är en 
ökning med 55 procent jämfört med föregående år. Under kvartalet minskade systemintäkterna med 9 procent, 
dock har systemintäkterna utvecklats positivt under första halvåret med en tillväxt om 9 procent. 

Kvartalsresultatet i Business Unit West var svagare än förväntat på grund av lägre systemförsäljning och tillhörande 
support- och konsulttjänster jämfört med motsvarande period föregående år. I Nederländerna har systemförsälj-
ningen varit god, men lägre bruttomarginal samt lägre intäkter från konsultverksamheten var orsakerna till det för-
sämrade EBITA-resultatet. I Tyskland har systemförsäljningen varit svag och i kombination med gjorda investe-
ringar avseende utökad marknadsnärvaro i norra Tyskland resulterar detta i ett negativt lokalt EBITA-resultat. 

I Business Unit UK minskade intäkterna under kvartalet och främsta orsaken var senarelagda systemaffärer. Trots 
lägre systemintäkter var EBITA-resultatet oförändrat i jämförelse med motsvarande period föregående år. I Busi-
ness Unit Nordics minskade intäkterna med 1 procent och uppvisade ett svagare EBITA-resultat. Intäkterna i Busi-
ness Unit East ökade med 37 procent med bibehållet EBITA-resultat. 

Trots ett kvartal med negativ utveckling, i jämförelse med samma period förgående år, ser jag positivt på bolagets 
framtida utveckling. Tack vare vår specialistkompetens och vårt marknadsledande erbjudande har vi goda möjlig-
heter att dra nytta av de marknadsförändringar som nu sker. Under en längre tid har nya typer av hybrida moln-
tjänster varit central i den övergripande marknadstillväxten och vi arbetar aktivt med att dra nytta av denna föränd-
ring. Detta gör vi bland annat genom att utveckla vårt erbjudande och våra kompetenser för att möta kundernas 
förändrade behov. Samtidigt är det bolagets mål att säkerställa en stark systemaffär med tillhörande support- och 
konsulttjänster. Utöver vårt fokus på organisk tillväxt söker vi aktivt förvärvsmöjligheter på befintliga och nya mark-
nader. 

Parallellt med att vi utvecklar vårt tjänsteerbjudande så genomför vi effektiviseringar och kostnadsbesparingar i 
verksamheten för att säkerställa lönsamheten. Kostnadsbesparingarna kommer att få effekt under andra halvåret 
2019. Ett program för att öka effektiviteten i vår tjänsteleverans har sedan tidigare lanserats.   

Under kvartalet avyttrades bolagets verksamhet i Spanien till Cibernos SA, genom avyttringen möjliggörs bland 
annat ökat fokus på bolagets huvudmarknader. Engångskostnader avseende försäljningen belastar kvartalet med 
9,1 MSEK.  
 
 
Kista, 11 juli 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 14 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 riktar sig 
till påverkas av ett antal långsiktiga trender. 
Proacts tydliga produkt- och tjänsteportfölj, kompe-
tenta medarbetare samt gedigna erfarenhet gör att vi 
är väl positionerade att tillvarata de affärsmöjligheter 
som uppstår på marknaden. 
 

Digitalisering 

Den megatrend som är av störst betydelse för Pro-
acts verksamhet är den allt snabbare växande digita-
liseringen. I digitaliseringens spår följer i sin tur an-
vändarkrav på ökad tillgänglighet och enkelhet. Den 
innebär också att det skapas förutsättningar för nya 
affärer och affärsmodeller för företag och organisat-
ioner, vilket i sin tur leder till att den underliggande 
tillväxten av digital affärskritisk information fortfa-
rande 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 effektivt. 
 

Tillförlitlig tillgänglighet och säkerhet  

Alla företag och myndigheter är beroende av tillgång 
till information av olika slag för att verksamheten ska 
fungera. För verksamhetskritisk information är till-
gänglighet och säkerhet av särskild vikt. Brister i sä-
kerhetsrutiner och tillgänglighet kan leda till avbrott i 

verksamheten, vilket kan få förödande konsekven-
ser. Därför använder allt fler företag och myndigheter 
olika tjänster och nya tekniker 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 kunder 
önskar erbjuda IT som en tjänst, där interna samt ex-
terna användare själva beställer och konsumerar 
olika typer av IT-tjänster baserat på varje enskilt an-
vändarbehov. För att möjliggöra leverans av IT som 
en tjänst implementerar företag och myndigheter i allt 
högre grad en kombination av traditionell IT-
infrastruktur med privata och publika 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, fortsätter 
att växa samtidigt som nya teknikområden för hante-
ring av verksamhetskritisk information implemente-
ras. 

 
 

Större affärer under kvartalet 

Ett antal nya större affärer har genomförts i Europa med kunder såsom AB Trav & Galopp, Booking.com, 

ConocoPhillips Norge, Dorfner GmbH, Försäkringskassan IT, PEAB Support AB, Samhall AB, Swedbank, Telia 

Company AB samt NHS Forth Valley.  

 

Händelser under kvartalet 

Branschutmärkelser 

Ett flertal utmärkelser har tilldelats Proact för det ar-
bete vi gör tillsammans med våra partners och kun-
der. Under andra kvartalet mottog Proact pris som 
“EMEA Partner of the year” av NetApp som ett bevis 
på Proacts exceptionellt goda prestation, innovat-
ionsvilja, och vår enastående servicekvalitet i alla 
våra drift- och molntjänster och infrastrukturlös-
ningar.  
 

Proact säljer dotterbolag i Spanien 

Den 27 juni ingick Proact ett avtal med Cibernos SA 
för att avyttra sitt dotterbolag i Spanien. Försäljningen 
återspeglar Proacts uppdaterade affärsstrategi med 
ökat fokus på viktiga tillväxtmarknader. 
 
Proacts helägda dotterbolag i Spanien etablerades 
genom förvärvet av Databasement International un-
der 2011. Enligt försäljningsavtalet fortsätter nu Ci-
bernos att driva nuvarande Proact-kunder i Spanien. 
Hela personalen har flyttat över till Cibernos. Försälj-
ningen får en begränsad negativ påverkan på Pro-
acts omsättning och en begränsad positiv påverkan 
på EBITA-resultatet. 
 

Borås stad väljer hyperkonvergerad  
datacenter-lösning från Proact 

Borås stad är med sina 112 000 invånare Sveriges 
trettonde största kommun, mest känd som handels- 
och textilstad. 
 
Som en del i Borås strategiska arbete för utveckling 
investerar man i att höja kapaciteten för en rad verk-
samhetssystem. Denna kapacitetshöjning ger bland 
annat större möjligheter att implementera nya e-
tjänster till nytta för både allmänheten och stadens 
mer än 10 000 anställda. 
 
Med den nya datacenterlösningen kan ett flertal be-
fintliga servrar och annan utrustning ersättas med ett 
integrerat system där alla delar är optimerade för att 
fungera tillsammans. Konceptet bakom denna typ av 
mycket kompakta system kallas hyperkonvergens. 
Det kan liknas vid en ”allt-i-ett”-lösning där flera cen-
trala funktioner i datacentret som tidigare krävt sepa-
rat hårdvara samlas i en enhet, vilken kombinerar 
serverns funktioner med lagring, backup och nätverk. 
Detta förenklar hanteringen av driften samtidigt som 
kraven på utrymme och energi minskar. 
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Upphandlingen har drivits genom Kammarkollegiets 
ramavtal för datacenter, där Proact är med som leve-
rantör sedan 2010.  
 

Proact introducerar en redundant lösning 
som stödjer Vitens tillväxttakt 

Vitens är Nederländernas största leverantör av 
dricksvatten. De sökte en alternativ lösning till sin be-
fintliga arkitektur som inte längre hade kapacitet att 
hantera kraven från deras applikationer som är i stän-
dig utveckling. Därför behövde de få både ökad has-
tighet och större kapacitet i sina system.  

Vitens valde att samarbeta med Proact för att införa 
en datacenterplattform som minimerade driftstopp 
och var tillgänglig dygnet runt. Proact föreslog en lös-
ning baserad på framtidssäker teknik tillsammans 
med Proacts 24x7-tjänst för övervakning och sup-
port. 

Projektet genomfördes på bara fyra veckor. Genom 
att sätta samman ett team med resurser från den 
egna IT-avdelningen tillsammans med Proact-speci-
alister kunde hela implementationen slutföras av-

brottsfritt och på tid.  

Nu när systemet är på plats behöver Vitens inte 
längre oroa sig för prestandan. Den nya infrastruk-
turen har mer an tillräcklig kapacitet och hastighet för 
att köra deras affärskritiska applikationer. Dessutom 
är arkitekturen helt redundant med avsevärt minskad 
risk för driftstopp.  
 

 
 



 

Proact IT Group AB (publ) 5 (16) Delårsrapport januari-juni 2019 

 

Finansiell översikt

Intäkter 

Under andra kvartalet 2019 uppgick bolagets totala 
intäkter till 806 (868) MSEK, en minskning med 7 %. 
Tillväxten i lokala valutor var - 8 %. 
 
För första halvåret 2019 uppgick bolagets totala in-
täkter till 1 716 (1 626) MSEK, en ökning med  
6 %. Tillväxten i lokala valutor var 3 %.  
 

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

Business Units 
I Nordics var intäkterna under kvartalet oförändrade 
jämfört med föregående år.  
 
I UK minskade intäkterna under kvartalet. Minsk-
ningen är främst hänförlig till systemaffären samt till-
hörande tjänster, framförallt uppvisade konsultverk-
samheten ett svagt kvartal. Intäkterna från molntjäns-
ter ökade med 15 % jämfört med föregående år.    
 
I West minskade intäkterna under kvartalet. Minsk-
ningen är hänförlig till systemaffären samt tillhörande 
tjänster, framförallt uppvisade konsultverksamheten 
ett svagt kvartal. Samtidigt ökade intäkterna från 
molntjänster med 20 % jämfört med föregående år. 
 
I East ökade intäkterna inom både system- och tjäns-
teverksamheten.  
 
Framtida kontrakterade kassaflöden för Proact Fi-
nance uppgår till 174 (164) MSEK, en ökning med  
6 %. 

Rörelsegren 
Under andra kvartalet minskade systemintäkterna 
med 9 % till 523 (575) MSEK. Under samma period 
minskade tjänsteintäkterna med 3 % till 283 (291) 
MSEK. Tjänsteintäkterna utgör 35 % av bolagets to-
tala intäkter under kvartalet. 
 
Nya avtal avseende molntjänster har under kvartalet 
tecknats till ett totalt värde om 96 (62) MSEK, en ök-
ning med 55 %. Avtalen har en löptid på tre till fem 
år. Den totala intäkten avseende molntjänster upp-
gick under kvartalet till 122 (109) MSEK, vilket är en 
ökning med 12 % jämfört med motsvarande period 
föregående år. Rullande 12 månader uppgår intäk-
terna från molntjänster till 454 MSEK. 
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Intäkter från  molntjänster per kvartal

Intäkter från molntjänster

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån jan-dec

2019 2018 2019 2018 jul-jun 2018

Nordics 414 418 853 757 1 666 1 570

UK 133 170 289 317 602 630

West 217 249 480 494 952 967

East 43 32 105 68 216 179

Proact Finance 28 27 60 58 100 97

Koncerngemensamt -30 -28 -71 -68 -129 -125

Totala intäkter 806 868 1 716 1 626 3 408 3 318

Intäkter per Business Unit
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån jan-dec

2019 2018 2019 2018 jul-jun 2018

Systemförsäljning 523 575 1 152 1 056 2 270 2 175

Tjänsteverksamhet 283 291 563 567 1 136 1 139

Övriga intäkter 0 2 1 3 2 4

Totala intäkter 806 868 1 716 1 626 3 408 3 318

Intäkter per rörelsegren
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Resultat 

Justerat EBITA under kvartalet uppgick till 36,7 (54,8) 
MSEK. EBITA minskade jämfört med föregående år 
och uppgick under kvartalet till 27,7 (54,8) MSEK.  
 
Den lägre EBITA-marginalen beror främst på lägre 
intäkter från konsult- och supporttjänster, vilket inte 
kompenseras av lägre sälj- och administrationskost-
nader. 
 
Justerat EBITA första halvåret uppgick till 79,9 
(100,0) MSEK. EBITA minskade jämfört med föregå-
ende år och uppgick första halvåret till 59,7 (97,4) 
MSEK.  
 
Justerat resultat före skatt under kvartalet uppgick till 
31,4 (46,8) MSEK. Resultat före skatt uppgick under 
kvartalet till 22,3 (46,8).  
 
Justerat resultat före skatt första halvåret uppgick till 
69,2 (82,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick första 
halvåret till 49,0 (80,1) MSEK.  
 
Av jämförelsestörande poster om totalt -20,2 MSEK 
avser -9,1 MSEK försäljning av dotterbolag under 
andra kvartalet samt -11,1 MSEK avseende omorga-
nisation under första kvartalet. 
 
IFRS 16 påverkade kvartalets resultat före skatt med 
-2,1 MSEK samt EBITA med -0,8 MSEK. För första 
halvåret var motsvarande påverkan -4,3 MSEK re-
spektive -1,6 MSEK 
 

Business Units 
I Nordics minskade resultatet under kvartalet. Brut-
tomarginalen var oförändrad samtidigt som ökade 
sälj- och administrationskostnader påverkade EBITA 
negativt.  
 

I UK var resultatet oförändrat under kvartalet, detta 
trots betydligt lägre intäkter. En förbättrad bruttomar-
ginal i kombination med lägre säljkostnader bidrog till 
det oförändrade resultatet.  
 
I West försämrades resultatet under kvartalet. Lägre 
systemintäkter i kombination med försämrad brut-
tomarginal samt lägre konsultintäkter påverkade 
EBITA negativt.  Resultatet från molntjänsteverksam-
heten förbättrades samtidigt som sälj- och administ-
rationskostnaderna var oförändrade.  
 
I East var resultatet oförändrat. Systemverksam-
heten uppvisade en positiv utveckling men kompen-
serade inte fullt ut för den lägre tjänstemarginalen, 
vilken främst är hänförlig till konsultverksamheten. 
 
Proact Finance redovisar ett resultat före skatt för 
kvartalet på 1,0 (1,3) MSEK. Proact Finance stödjer 
samtliga länder i koncernen med finansiella tjänster 
och uppvisar en stabil resultat- och lönsamhetsut-
veckling.   

Balansräkning och kassaflöde 

Likvida medel uppgick till 219 MSEK per den  
30 juni 2019, jämfört med 163 MSEK föregående år. 
Av total checkräkningskredit om 248 MSEK har 6 
MSEK nyttjats. Banklån uppgick till 110 MSEK och 
avser en treårig revolverande kreditfacilitet om totalt 
350 MSEK.  
 
Kassaflödet var -31 (-22) MSEK under kvartalet, 
varav 79 (55) MSEK från löpande verksamhet. Rul-
lande 12 månader uppgick kassaflödet till 52 MSEK. 
Utdelning om 38 MSEK till moderbolagets aktieägare 
har utbetalats.    
 
Vid periodens slut uppgick koncernens soliditet till 21 
(21) %. Per den 31 december 2018 uppgick solidite-
ten till 21 %. 

 

   

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår

2019 2018 2019 2018 jul-jun 2018

Nordics 19,2 22,5 35,6 39,8 67,0 71,2

UK 9,6 10,3 19,9 20,5 45,6 46,2

West -0,6 20,9 8,1 35,5 44,4 71,8

East 3,3 3,3 9,3 6,5 18,9 16,1

Proact Finance 0,0 0,3 -0,3 -0,1 0,0 0,3

Koncerngemensamt 5,2 -2,6 7,3 -2,3 7,0 -2,6

EBITA före jämförelsestörande 

poster 36,7 54,8 79,9 100,0 182,9 203,0

Jämförelsestörande poster -9,1 - -20,2 -2,6 -20,2 -2,6

EBITA 27,7 54,8 59,7 97,4 162,7 200,5

EBITA per Business Unit

30 jun 31 mar 30 jun 31 mar

2019 2019 2018 2018

Likvida medel 219 246 163 180

Checkräkningskredit -6 -6 -19 -34

Skulder till kreditinstitut -368 -358 -119 -131

varav finansiell leasing -258 -247 -6 -7

Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) -155 -118 25 15

Outnyttjad checkräkningskredit 242 242 223 211

Total checkräkningskredit 248 249 242 245

Finansiell ställning

12 mån helår

2019 2018 2019 2018 jul-jun 2018

Totala intäkter 806,4 867,6 1 716,2 1 626,2 3 407,7 3 317,7

Kostnad för sålda varor och tjänster -620,8 -658,1 -1 333,0 -1 232,2 -2 626,3 -2 525,5

Bruttoresultat 185,6 209,5 383,2 394,0 781,4 792,2

Bruttomarginal, % 23,0 24,1 22,3 24,2 22,9 23,9

Rörelsens kostnader -155,6 -162,7 -316,7 -309,9 -631,9 -625,1

Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande 

poster 30,0 46,8 66,5 84,1 149,5 167,1

Av- och nedskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar 32,8 7,4 63,0 15,0 78,6 30,7

Av- och nedskrivningar på immateriella 

anläggningstillgångar 6,7 8,1 13,4 15,9 33,4 35,9

Justerad EBITDA1)
69,5 62,3 142,9 115,0 261,6 233,7

Justerad EBITDA marginal, % 8,6 7,2 8,3 7,1 7,7 7,0

Av- och nedskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar -32,8 -7,4 -63,0 -15,0 -78,6 -30,7

Justerad EBITA1)
36,7 54,8 79,9 100,0 182,9 203,0

Justerad EBITA marginal, % 4,6 6,3 4,7 6,1 5,4 6,1

Jämförelsestörande poster -9,1 - -20,2 -2,6 -20,2 -2,6

Rörelseresultat (EBIT) 21,0 46,8 46,3 81,5 129,3 164,5

Rörelsemarginal (EBIT), % 2,6 5,4 2,7 5,0 3,8 5,0

1) EBITDA resp. EBITA före jämförelsestörande poster

apr-jun jan-jun
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Återköp av egna aktier 

Årsstämman den 9 maj 2019 bemyndigade styrelsen 
att förvärva upp till 10 % av bolagets aktier fram till 
nästa årsstämma. Per den 30 juni 2019 har inga ak-
tier förvärvats inom detta bemyndigande. 
 
Bolaget innehar per den 30 juni 2019  
182 269 aktier i eget förvar, vilket motsvarar 2,0 % av 
totalt antal aktier. 
 

Medarbetare 

Den 30 juni 2019 uppgick antalet anställda till 815 
(806). 
 

Moderbolaget i sammandrag 

Moderbolagets totala intäkter under perioden upp-
gick till 50,0 (44,4) MSEK. Resultat före skatt uppgick 
till 0 (-8,9) MSEK.  
 
Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvaluta-
konto uppgick per den 30 juni 2019 till 324 (309) 
MSEK.  
 
Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid peri-
odens slut till 17 (12) personer. 
 
Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad un-
der perioden. Inga väsentliga transaktioner med när-
stående har skett. 
 

Händelser efter balansdagen 

Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat 
efter rapportperiodens utgång. 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer i verk-
samheten 

Bolaget har i dagsläget svårt att bedöma konsekven-
serna av Storbritanniens eventuella utträde ur EU. 
Kortsiktigt påverkar eventuella valutaförändringar 
koncernens räkenskaper. I övrigt har inga risker eller 
osäkerhetsfaktorer förändrats i jämförelse med de 
som kommenterades i senast avgivna årsredovis-
ning. För en utförligare beskrivning av väsentliga ris-
ker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Proacts års-
redovisning 2018, sidan 26. 
 

Alternativa nyckeltal 

Bolaget presenterar finansiella nyckeltal i delårsrap-
porten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser 
att dessa nyckeltal ger värdefull kompletterande in-
formation till investerare och bolagets ledning. Defi-
nitioner för de finansiella nyckeltal, se not 10 i denna 
rapport. 
 

Årsstämma 9 maj 2019 

Styrelseledamöterna Eva Elmstedt (ordförande), 
Martin Gren, Annikki Schaeferdiek, Anders Thulin 
och Thomas Thuresson omvaldes.  
 
Beslut fattades om utdelning med 4,15 (3,75) kr per 
aktie. 
 
För närmare information se bolagets webbsida 
www.proact.se 
 

Övrig information 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för reviso-
rernas granskning. 
 

Kommande rapporter 

 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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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat. Inga nya risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit under första 
halvåret i jämförelse med dem som kommenterades i senast avgivna årsredovisning. 
 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Proact IT Group (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmark-
nad och/eller om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2019 klockan 13:00 
(CET). 

 
 
 
Kista den 11 juli 2019 
 
Proact IT Group AB (publ) 
 
 
 
 
 
 

Jonas Hasselberg  
VD och koncernchef 
  
 
 
 
 
 
 

Annikki Schaeferdiek 
 

Eva Elmstedt 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Thulin 
 

Martin Gren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Thuresson 
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Finansiella rapporter (MSEK) 

 

Rapport över totalresultatet för koncernen 

 

 

Data per aktie* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår

2019 2018 2019 2018 jul-jun 2018

Systemintäkter 523,2 575,0 1 152,1 1 056,3 2 270,5 2 174,6

Tjänsteintäkter 282,9 290,6 563,4 566,6 1 135,6 1 138,9

Övriga intäkter 0,4 2,0 0,7 3,3 1,6 4,2

Totala intäkter 806,4 867,6 1 716,2 1 626,2 3 407,7 3 317,7

Kostnad för sålda varor och tjänster -620,8 -658,1 -1 333,0 -1 232,2 -2 626,3 -2 525,5

Bruttoresultat 185,6 209,5 383,2 394,0 781,4 792,2

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -96,5 -105,5 -196,2 -200,1 -398,5 -402,4

Administrationskostnader -59,1 -57,2 -120,5 -109,8 -233,4 -222,7

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

Avyttring av dotterföretag -9,1 - -9,1 - -9,1 -

Rörelseresultat (EBIT) 21,0 46,8 46,3 81,5 129,3 164,5

Finansnetto 1,3 0,1 2,7 -1,4 7,5 3,3

Resultat före skatt 22,3 46,8 49,0 80,1 136,8 167,8

Inkomstskatt -9,4 -11,7 -14,6 -19,6 -35,6 -40,6

Periodens resultat 12,8 35,2 34,4 60,5 101,2 127,3

Övrigt totaltresultat

Poster som kan komma att omföras till årets resultat

Förändring av säkringsreserv 

(nettoinvestering i utländsk verksamhet) 0,3 -0,0 -0,4 0,8 -1,4 -0,2

Skatteffekt på förändring av säkringsreserv 

(nettoinvestering i utländsk verksamhet) -0,1 0,0 0,1 -0,2 0,3 0,1

Omräkningsdifferenser från kvarvarande utländska verksamheter 1,5 5,1 13,2 21,5 1,3 9,6

Omräkningsdifferenser avyttrad verksamhet 2,2 - 2,2 - 2,2 -

Totalt poster som kan komma att omföras till årets resultat 1,8 5,1 12,9 22,1 0,1 9,4

Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt 16,7 40,3 49,4 82,6 103,5 136,7

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 12,8 35,2 34,2 60,5 100,7 127,0

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

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 16,7 40,3 49,2 82,7 103,0 136,5

Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,5 0,2

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår
2019 2018 2019 2018 jul-jun 2018

Periodens resultat per aktie hänförligt till moderbolagets 

aktieägare, kr 1,40 3,84 3,74 6,60 11,01 13,87

Eget kapital per aktie hänförligt till moderbolagets 

aktieägare, kr 52,34 45,47 52,34 45,47 52,34 51,12
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie, kr 8,60 5,99 8,42 4,57 30,37 26,51
Antal utestående aktier vid periodens slut 9 151 617 9 151 617 9 151 617 9 151 617 9 151 617 9 151 617
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 9 151 617 9 151 617 9 151 617 9 164 374 9 151 617 9 157 943

* Proact har inga utställda teckningoptioner, konverteringslån eller andra instrument som kan ge upphov till utspädningseffekt
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Balansräkning för koncernen i sammandrag 

 
 

Förändring av koncernens egna kapital 

 

 

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 

 
 

jan-jun jan-jun jan-dec

2019 2018 2018

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

Periodens totalresultat 49,4 82,6 136,7

Utdelning -38,0 -34,3 -34,3

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -0,3 - -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 480,8 417,9 469,6

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

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår
2019 2018 2019 2018 jul-jun 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 75,0 55,9 103,6 90,2 221,8 208,5
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 3,8 -1,1 -26,5 -48,3 56,1 34,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 78,7 54,8 77,0 41,9 277,9 242,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten -29,5 -15,3 -53,6 -65,0 -129,7 -141,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -80,6 -61,5 -88,0 -54,0 -96,6 -62,7

Periodens totala kassaflöde -31,4 -22,0 -64,5 -77,2 51,6 39,0
Likvida medel vid periodens början 246,0 180,3 269,9 220,4 162,9 220,4
Kursdifferens i likvida medel 4,3 4,6 13,5 19,7 4,4 10,6
Likvida medel vid periodens slut 218,9 162,9 218,9 162,9 218,9 269,9

30 jun 30 jun 31 dec

2019 2018 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 403,6 403,1 393,2

Övriga immateriella anläggningstillgångar 59,5 89,1 70,4

Materiella anläggningstillgångar 325,1 68,5 73,4

Andra långfristiga fordringar 354,7 251,2 294,4

Uppskjutna skattefordringar 15,4 16,0 13,7

Omsättningstillgångar

Varulager 30,4 49,4 30,6

Kundfordringar och övriga fordringar 913,6 979,8 1 067,5

Likvida medel 218,9 162,9 269,9

Summa tillgångar 2 321,1 2 020,0 2 213,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 479,0 416,1 467,8

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande

inflytande 1,8 1,8 1,8

Summa eget kapital 480,8 417,9 469,6

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder, räntebärande 282,4 15,9 120,2

Långfristiga skulder, ej räntebärande 356,2 246,2 330,9

Uppskjutna skatteskulder 20,7 22,7 21,8

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder, räntebärande 94,2 165,5 9,9

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 1 086,8 1 151,8 1 260,7

Summa eget kapital och skulder 2 321,1 2 020,0 2 213,1
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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 

 
 

  

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår

2019 2018 2019 2018 jul-jun 2018

Totala intäkter, MSEK 806 868 1 716 1 626 3 408 3 318

varav valutapåverkan totala intäkter, MSEK
[Justering av periodens intäkter omräknade till föregående års valutakurser] 13 - 42 - 123 130

Valutajusterade totala intäkter, MSEK 794 868 1 674 1 626 3 284 3 188

Valutajusterad tillväxt totala intäkter,  % -8,5 - 2,9 - 3,6 -1,7

Systemintäkter, MSEK 523 575 1 152 1 056 2 270 2 175

varav valutapåverkan systemintäkter, MSEK 7 - 26 - 76 80

Valutajusterade systemintäkter, MSEK 516 575 1 126 1 056 2 194 2 094

Valutajusterad tillväxt systemintäkter,  % -10,2 - 6,6 - 7,2 -1,8

Tjänsteintäkter, MSEK 283 291 563 567 1 136 1 139

varav valutapåverkan tjänsteintäkter, MSEK 6 - 16 - 47 50

Valutajusterade tjänsteintäkter, MSEK 277 291 547 567 1 089 1 089

Valutajusterad tillväxt tjänsteintäkter,  % -4,6 - -3,4 - -2,6 -1,5

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

60,4 62,3 122,7 112,4 241,4 231,1

EBITDA marginal, % 7,5 7,2 7,1 6,9 7,1 7,0

Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar, MSEK -32,8 -7,4 -63,0 -15,0 -78,6 -30,7

EBITA, MSEK 
[Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar] 27,7 54,8 59,7 97,4 162,7 200,5

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

Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, MSEK -6,7 -8,1 -13,4 -15,9 -33,4 -35,9

EBIT, MSEK
[Rörelseresultat före finansiella poster och skatt] 21,0 46,8 46,3 81,5 129,3 164,5

EBIT marginal, % 2,6 5,4 2,7 5,0 3,8 5,0

Resultat före skatt, MSEK 22,3 46,8 49,0 80,1 136,8 167,8

Nettomarginal, % 2,8 5,4 2,9 4,9 4,0 5,1

Resultat efter skatt, MSEK 12,8 35,2 34,4 60,5 101,2 127,3

Vinstmarginal, % 1,6 4,1 2,0 3,7 3,0 3,8

Eget kapital 480,8 417,9 480,8 417,9 480,8 469,6

Balansomslutning 2 321,1 2 020,0 2 321,1 2 020,0 2 321,1 2 213,1

Soliditet, % 
[Eget kapital / Balansomslutning] 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 21,2

Kapitalomsättningshastighet, ggr 
[Totala intäkter / Periodens genomsnittliga balansomslultning] 0,3 0,4 0,8 0,8 1,6 1,6

Räntabilitet på eget kapital, %
[Resultat efter skatt / Periodens genomsnittliga egna kapital] 2,6 8,5 7,2 15,1 22,5 29,8

Finansiella kostnader inkluderade i finansnetto, MSEK -3,2 1,8 -2,9 5,2 -4,2 3,9

Sysselsatt eget kapital
[Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och uppskjuten skatt] 857,4 599,3 857,4 599,3 857,4 599,7

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

2,2 8,0 6,3 14,6 18,2 29,5

Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 59,4 15,9 131,4 46,4 168,8 83,8

Resultat före skatt per anställd, kSEK
[Resultat före skatt / Medelantal årsanställda för perioden] 28 59 61 101 171 210

Medelantal årsanställda 804 792 803 796 801 798
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Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag  

  

 
 

jan-jun jan-jun helår

2019 2018 2018

Nettoomsättning 50,0 44,4 97,0

Kostnad sålda varor och tjänster - - -

Bruttoresultat 50,0 44,4 97,0

Administrationskostnader -61,5 -57,0 -116,8

Rörelseresultat -11,5 -12,6 -19,8

Finansnetto 11,5 3,6 104,7

Resultat efter finansnetto -0,0 -8,9 84,8

Resultat före skatt -0,0 -8,9 93,7

Inkomstskatt 1,3 2,2 0,8

Periodens resultat 1,3 -6,7 94,6

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
30 jun 30 jun 31 dec

2019 2018 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 715,0 749,6 728,6

Omsättningstillgångar 106,2 51,2 76,3

Summa tillgångar 821,2 800,8 804,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 53,7 52,3 52,9

Fritt eget kapital 251,6 188,3 289,0

Summa Eget kapital 305,2 240,6 341,9

Långfristiga skulder 121,1 19,3 118,1

Kortfristiga skulder 394,9 540,9 344,9

Summa eget kapital och skulder 821,2 800,8 804,9
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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 Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningsla-
gen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering 
RFR 2 (Redovisning för juridiska personer).  
 
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering) och årsredovisningslagen. Termen 
”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av IAS och IFRS liksom de tolkningar av dessa standarder som 
publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och Internal Reporting Interpretations 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 redovis-
ningen av IT-utrustning samt hyreskontrakt avseende lokaler. Förändringen innebär att leasingkontrakt (med un-
dantag 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 leasingskuld om 217 MSEK samt en justering 
för förutbetald leasinghyra om 8 MSEK. I rapport över totalresultat ersätts den linjära operationella leasingkostna-
den 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 leve-
rantörskostnader och räntebärande skulder. Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen 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 finan-
siella 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). Samt-
liga övriga finansiella tillgångar har klassificerats som låne- och kundfordringar, vilket inkluderar kundfordringar och 
likvida medel. Samtliga övriga finansiella skulder har klassificerats som övriga finansiella skulder värderat till upp-
lupet anskaffningsvärde, vilket inkluderar leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och skulder till kredit-
institut. 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 

 
 
 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår

2019 2018 2019 2018 jul-jun 2018

Offentlig sektor 157 186 355 336 779 759

Handel & Tjänster 191 202 421 412 762 753

Tillverkande industri 137 133 255 217 440 402

Telekom 83 80 151 144 357 350

Bank, Finans 64 59 165 140 345 320

Olja, Energi 41 52 109 95 189 175

Media 11 16 36 27 62 53

Övrigt 124 140 224 256 473 505

Totala intäkter 806 868 1 716 1 626 3 408 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 halvåret 2019 till 14,6 (19,6) 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. 
 

 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 12 mån helår

2019 2018 2019 2018 jul-jun 2018

Avskrivningar immateriella 

anläggningstillgångar 6,7 8,1 13,4 15,9 28,9 31,4

Nedskrivningar immateriella 

anläggningstillgångar - - - - 4,5 4,5

Avskrivningar materiella 

anläggningstillgångar 32,8 7,4 63,0 15,0 78,6 30,6

Nedskrivningar materiella 

anläggningstillgångar - - - - 0,0 0,0

Summa 39,5 15,5 76,4 30,9 112,1 66,6

Nordics UK West East Proact Koncern- Elimin- Koncernen

Finance gemensamt eringar

Totala intäkter 853 289 480 105 60 68 -139 1 716

EBITA, före 

jämförelsestörande poster 35,6 19,9 8,1 9,3 -0,3 7,3 - 79,9

Jämförelsestörande poster - - - - - -20,2 - -20,2

EBITA 35,6 19,9 8,1 9,3 -0,3 -12,9 - 59,7

Av- och nedskrivningar 

immateriella 

anläggningstillgångar -0,7 -4,3 -5,1 -0,4 - -2,9 - -13,4

EBIT 34,9 15,6 3,0 8,9 -0,3 -15,7 - 46,3

Finansnetto -1,1 -2,0 -0,4 -0,1 1,9 4,7 -0,4 2,7

Resultat före skatt 33,8 13,7 2,6 8,8 1,5 -11,0 -0,4 49,0

Skatt -14,6

Periodens resultat 34,4

Nordics UK West East Proact Koncern- Elimin- Koncernen

Finance gemensamt eringar

Totala intäkter 757 317 494 68 58 61 -129 1 626

EBITA, före 

jämförelsestörande poster 39,8 20,5 35,5 6,5 -0,1 -2,3 - 100,0

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

EBITA 39,8 20,5 35,5 6,5 -0,1 -4,8 - 97,4

Av- och nedskrivningar 

immateriella 

anläggningstillgångar -0,7 -6,2 -5,2 -0,6 - -3,2 - -15,9

EBIT 39,1 14,4 30,2 5,9 -0,1 -8,0 - 81,5

Finansnetto -0,3 -0,4 -0,2 -0,0 2,6 0,2 -3,3 -1,4

Resultat före skatt 38,8 14,0 30,0 5,9 2,5 -7,8 -3,3 80,1

Skatt -19,6

Periodens resultat 60,5

jan-jun 2018

jan-jun 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.

jul-jun jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec

2018/2019 2018 2017 20161) 20151)

Totala intäkter, MSEK 3 408 3 318 3 243 2 922 2 802

EBITDA, MSEK 241,4 231,1 218,8 191,4 169,2

EBITDA marginal, % 7,1 7,0 6,7 6,6 6,0

EBITA, MSEK 162,7 200,5 188,1 163,9 140,4

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

EBIT, MSEK 129,3 164,5 155,6 137,2 113,5

EBIT marginal, % 3,8 5,0 4,8 4,7 4,1

Resultat före skatt, MSEK 136,8 167,8 151,1 133,7 104,1

Nettomarginal, % 4,0 5,1 4,7 4,6 3,7

Resultat efter skatt, MSEK 101,2 127,3 114,0 96,7 78,4

Vinstmarginal, % 3,0 3,8 3,5 3,3 2,8

Soliditet, % 20,7 21,2 19,8 18,4 19,2

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

Räntabilitet på eget kapital, % 22,5 29,8 31,8 29,8 26,8

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 18,2 29,5 29,2 27,2 25,6

Utdelning till moderbolagets aktieägare, MSEK 2)
38,0 34,3 32,4 25,1 15,6

Investeringar i anläggningstillgångar, MSEK 168,8 83,8 166,7 60,5 150,4

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

Resultat före skatt per anställd, kSEK 171 211 189 185 156

Medelantal årsanställda 801 797 799 723 669

Periodens resultat per aktie, kr 3)
11,01 13,87 12,22 10,32 8,20

1) År före 2017 har inte räknats om enligt nya redovisningsprinciper (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.

Årsstämman 2019 beslutade om en utdelning 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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Not 10. Definitioner finansiella nyckeltal, fortsättning 
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Justerad EBITA Resultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

men före jämförelsestörande poster, 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.

Justerad EBITA 

marginal

EBITA, före jämförelsestörande poster, i procent av totala 

intäkter.

EBITA, före jämförelsestörande poster, i förhållande till totala 

intäkter visar lönsamhet på EBITA-nivå och ger jämförbarhet 

av lönsamhet över tiden.

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.

http://www.proact.se/

