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Förstärkt orderingång och bruttomarginal 
– Omstrukturering inledd
Tredje kvartalet
• Stabil omsättning med förbättrade marginaler mot föregående år och tidigare kvartal 2014.
•  Orderingången ökade 53 MSEK (47 %) mot samma period 2013.
•  Tidigare aviserade komponentproblem med utbyte av etiketter har inte föranlett ytterligare reser-

veringar. 
•  Omstruktureringsarbetet som aviserades under andra kvartalet är inlett och har belastat kvartalet 

med engångskostnader om 4,1 MSEK. 
•  Jonas Vestin tillträdde som ny koncernchef 14 augusti.
•  Ingen prognos ges fortsatt för 2014.

Tredje kvartalet
Orderingång 166 (113) MSEK

Nettoomsättning 158,3 (151,6) MSEK

Bruttomarginal 28,8 (22,1) procent

Rörelseresultat 1) 15,2 (6,9) MSEK

Rörelsemarginal 1) 9,6 (4,6) procent

Kassaflöde -34,8 (-17,4) MSEK

Resultat per aktie före 
utspädning

0,09 (0,05) SEK

Januari - september
Orderingång 426 (409) MSEK

Nettoomsättning 409,8 (372,7) MSEK

Bruttomarginal 2) 25,8 (26,1) procent

Rörelseresultat 3) 8,7 (12,2) MSEK

Rörelsemarginal 3) 2,1 (3,3) procent

Kassaflöde -43,2 (4,0) MSEK

Resultat per aktie före
utspädning

-0,46 (0,08) SEK

Delårsrapport januari - september 2014
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1) Exklusive engångskostnader på 4,1 MSEK för kvartal 3 2014
2) Exklusive engångskostnader på 37,5 MSEK för 2014 under kvartal 2 2014
3) Exklusive engångskostnader på 56,9 MSEK fram till och med 30 september 2014
      
Inga väsentliga händelser har skett efter tredje kvartalet.
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Kommentar från VD Jonas Vestin

Under mina första månader hos Pricer har vi inlett det omfattan-
de förändringsarbete som initierats av styrelsen. Jag vill dock in-
ledningsvis kommentera tredje kvartalets ekonomiska utveckling. 
Orderingången ökade med 47 % jämfört med motsvarande period 
förra året. Beställningarna kommer från hela världen, bland annat 
ingår en större order från den franska bygghandeln Leroy Merlin.

Nettoomsättningen har stabiliserats och under tredje kvartalet har 
bruttomarginalen och rörelseresultatet ökat jämfört med samma kvartal i fjol. Kassaflödet har varit 
negativt med 34 miljoner kronor under kvartalet som följd av en tillfällig ökning av rörelsekapitalet, 
något vi bedömer kommer att förbättras under fjärde kvartalet.

Vi har inte bara vunnit den tidigare aviserade flaggskeppsaffären med Dairy Farms i Singapore, utan 
även lyckats sälja våra prislösningar till nya segment inom detaljhandeln, vilket breddar Pricers mark-
nad utanför dagligvaruhandeln.

Min första tid på Pricer har präglats av möten med anställda, kunder och partners. Våra kundrelatio-
ner är uppbackade av mycket starka lojalitetssiffror. I Pricer-teamet finns ett imponerande tekniskt 
kunnande och förståelse för kundens behov kombinerat med passion och stolthet för bolaget. Pricer är 
inte bara marknadsledande vad gäller innovationer av tekniska lösningar utan framförallt vad gäller 
implementeringar av dessa lösningar. Pricers närvaro på marknaden präglas av att vi är en grundläg-
gande del av våra kunders affärsmodell.

Under kvartalet har vi inlett ett betydande förändringsarbete av vår operativa arbets- och affärs-
modell. Det handlar om att bli effektivare i den löpande verksamheten och att förbättra kontrollen 
med fokus på kvalitet, rörelsekapital och säljprocess. Detta aktiva förändringsarbete leder till vissa 
engångskostnader som i rapporten för andra kvartalet 2014 beräknades till cirka 15 miljoner kronor, 
varav 4,1 miljoner nu har belastat tredje kvartalet. Slutligt utfall kommer att rapporteras i fjärde kvar-
talet.

Pricers starka tekniska kunnande och ambition samt världsledande installerade bas om 13 000 butiker 
är plattformen för Pricers nya strategiska inriktning för 2015 och framåt. Denna inriktning tar sin 
utgångspunkt i en allt mer digitaliserad detaljhandel, bland annat präglad av så kallad omni-channel 
(detaljhandel i butik, på nätet och i den smarta telefonen), ökat behov av proaktiv prisoptimering och 
krav på personlig kommunikation mot konsumenten.

Pricers lösningar innebär att detaljhandeln i realtid kan garantera önskade prisnivåer parallellt i butik 
och på nätet, vilket möjliggör att differentiera priserna visavi rabattsystem, tidpunkt på dagen eller 
online-handel. Ur konsumentens synvinkel kan samma lösning erbjuda både personliga erbjudanden, 
rekommendationer och navigering i butiken. Detta illustrerar Pricers bidrag till att uppgradera såväl 
detaljhandelns intäktsmodell som kommunikation mot konsumenten.
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Marknadsutveckling 
under året
Ett antal projekt med integrerade butikskedjor har 
initierats både i Central- och Östeuropa, vilket är ett 
exempel på Pricers målsättning att bredda markna-
den.

I Asien utanför Japan har Pricer för första gången 
påbörjat en större installation. I Singapore har vår 
kund Dairy Farm, ägare av kedjorna Guardian och 
Cold Storage, börjat installera Pricers system i sina 
200 butiker.

Vi ser en fortsatt bra orderingång  med marginaler 
över genomsnitt i Sydamerika. Försäljningen i USA är 
stabil, men behöver öka ytterligare för att bli tillräck-
ligt lönsam.

Europa, Mellanöstern och Afrika
Omsättningen i regionen uppgick till 352,3 (312,6) 
MSEK.

Amerika
Omsättningen i regionen uppgick till 29,1 (45,2) 
MSEK.

Asien och Stillahavsområdet
Omsättningen i regionen uppgick till 28,4 (14,9) 
MSEK. 

Order, nettoomsättning och 
resultat1) för tredje kvartalet
Orderingången var 166 (113) MSEK under tredje kvar-
talet, motsvarande en ökning med 47 procent i jämfö-
relse med tredje kvartalet 2013. Exklusive valutaom-
räkningsdifferenser var ökningen 38 procent. 

Kronan har försvagats främst mot euro och dollar 
jämfört med motsvarande period föregående år. 

Orderingången för kvartalet inkluderade en order 
från Leroy Merlin i Frankrike om 43,9 MSEK som till 
övervägande del avser 2015.  

Omsättningen uppgick till 158,3 (151,6) MSEK un-
der kvartalet. Ökningen i omsättningen var 4 procent 

jämfört med tredje kvartalet förra året. 
Omräknat till samma valutakurs som föregående 

år minskade omsättningen med 2 procent. Omsätt-
ningen uppgick till 562 (517) MSEK på rullande års-
basis vilket är en ökning med 9 procent.

Bruttoresultat uppgick till 45,6 (33,5) MSEK och 
bruttomarginalen till 28,8 (22,1) procent för kvartalet. 

Rörelsekostnaderna, exklusive engångsposter 
ökade till 30,4 (26,6) MSEK för kvartalet. 

Rörelseresultatet uppgick till 15,2 (6,9) MSEK för 
kvartalet, en rörelsemarginal på 9,6 (4,6) procent.

Periodens resultat uppgick till 14,5 (5,3) MSEK för 
kvartalet.

Order, nettoomsättning 
och resultat2) för perioden 
januari – september 2014
Orderingången för perioden uppgick till 426 (409) 
MSEK, motsvarande en ökning med 4 procent i jäm-
förelse med samma period föregående år. 

Omsättningen uppgick till 409,8 (372,7) MSEK un-
der perioden. Ökningen i omsättningen uppgick till 
10 procent jämfört med samma period föregående år.   

Bruttoresultat uppgick till 105,6 (97,4) MSEK och 
bruttomarginalen till 25,8 (26,1) procent för perioden.

Rörelsekostnaderna exklusive engångsposter upp-
gick till 96,9 (85,2) MSEK för perioden, motsvarande 
en ökning med ca 14 procent mot föregående år vilket 
främst förklaras av högre avskrivningar och lägre ak-
tiveringsgrad på utvecklingsprojekt.

Rörelseresultatet uppgick till 8,7 (12,2) MSEK för pe-
rioden och är främst en effekt av det negativa resulta-
tet i det första kvartalet.
Periodens resultat uppgick till 6,5 (9,1) MSEK.
 Omräkningsdifferenser i övrigt totalresultat bestod 
av valutaomräkning av nettotillgångar i utländska 
dotterbolag i euro och dollar, främst goodwill.

1) Exklusive engångskostnader på 4,1 MSEK
2) Exklusive engångskostnader på 56,9 MSEK
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Kv 3
2014

Kv 3
2013

9 mån
2014

9 mån
2013

Helår
2013

% förändring i Orderingång 47% 1% 4% -6% 2%

varav valutaomräknings-
differens 9% 7% 5% -2% -2%

% förändring i Orderingång 
justerat för valutaomräk-
ningsdifferens 38% -6% -1% -4% 4%

% förändring i Omsättning 4% 24% 10% -8% -4%

varav valutaomräknings-
differens 6% 0% 5% -2% -2%

% förändring i Omsättning
justerat för valutaomräk-
ningsdifferens -2% 24% 5% -6% -2%
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Eget kapital  

Under det andra kvartalet lanserades ett aktiespar-
program för anställda som beslutades av årsstämman 
i maj. 330 000 aktier har emitterats och återköpts till 
emissionskurs och innehas nu av bolaget inför löftet 
om matchningsaktier om tre år. Värdet av löftet be-
handlas enligt IFRS 2 och kostnadsförs under löpti-
den.

Investeringar
Tredje kvartalet
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1,7 
(4,8) MSEK under kvartalet, och bestod främst av ak-
tiverade utvecklingskostnader om 1,5 (3,1) MSEK.

Perioden 1 januari till 30 september
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 

8,0 (22,7) MSEK under perioden och bestod främst av 
aktiverade utvecklingskostnader om 4,7 (16,8) MSEK.

Övrigt
Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 344,5 
(315,8) MSEK och periodens resultat till -52,4 (3,8) 
MSEK för perioden 1 januari till 30 september, mot-
svarande 4,5 MSEK före engångskostnader. Moder-
bolagets likvida medel uppgick till 3,7 (11,4) MSEK 
vid utgången av perioden.

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 79 (79) 
och antalet anställda vid periodens utgång var 78 (77).

Jonas Vestin tillträdde som VD i 14 augusti. Ha-
rald Bauer, Pricers CFO som även var tillförordnad 
VD, lämnade samtidigt bolaget . Som interim CFO har 
Claes Wenthzel tillträtt i slutet av augusti.

Kassaflöde och 
finansiell ställning
Tredje kvartalet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -34,8 (-17,4) MSEK och har påverkats negativt av 
tillfällig ökning av rörelsekapitalet i slutet av kvarta-
let.

Perioden 1 januari till 30 september
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -43,2 (4,0).

Rörelsekapitalet (inklusive avsättningar) uppgick 
till 292,3 (320,1) MSEK vid utgången av perioden och 
har ökat med 8 procent från årets början då det var 
269,6 MSEK.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick 
till 15,7 (25,9) MSEK. Utöver tillgängliga likvida medel 
har Pricer en outnyttjad checkräkning uppgående till 
32 MSEK samt ytterligare 50 MSEK i kreditlöfte.

Verkligt värde av derivat uppgick vid periodens 
utgång till tillgång - (0,5) MSEK och skuld -0 (1,3) 
MSEK.

KASSAFLÖDE FRÅN VERKSAMHETEN, MSEK

-50 

-25 

0 

25 

50 

75 

-50 

-25 

0 

25 

50 

75 
Kvartal
Rullande 4 kv

 Kv 3 '13  Kv 4 '13  Kv 1 '14  Kv 2 '14  Kv 3 '14

NETTOOMSÄTTNING OCH  
RÖRELSERESULTAT1, MSEK

Kv 3
2014

Kv 3
2013

9 mån
2014

9 mån
2013

Nettoomsättning 158,3 151,6 409,8 372,7

Kostnad för sålda 
varor1 -112,7 -118,1 -304,2 -275,3

Bruttoresultat1) 45,6 33,5 105,6 97,4

Bruttomarginal1) 28,8% 22,1% 25,8% 26,1%

Rörelsekostnader2)&3) -30,4 -26,6 -96,9 -85,2

Rörelseresultat4) 15,2 6,9 8,7 12,2

Rörelsemarginal4) 9,6% 4,6% 2,1% 3,3%

EMITTERADE OCH UTESTÅENDE AKTIER

Anges i tusental aktier Serie A Serie B Totalt

Emitterade vid periodens 
början, 2014-01-01 226 110 416 110 642

Emitterade & konverterade 
aktier under året 330 330

Emitterade vid periodens 
utgång, 2014-09-30 226 110 746 110 972

Varav eget innehav - - 1 079 - 1 079

Utgående vid periodens slut 226 109 667 109 893

A-aktie har fem röster och B-aktie en röst

Referens 1-4, se sidan 8
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Pricers resultat och finansiella ställning påverkas av 
olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedöm-

Engångsposter

De strukturella förändringar som kommunicerades i 
andra kvartalet har belastat resultatet med 4,1 MSEK 
i det tredje kvartalet. Rörelseresultatet exklusive 
dessa engångskostnader ökade och var 15,2 MSEK 
(6,9) i tredje kvartalet.
Som tidigare rapporterats har engångskostnader och 
reserveringar om 52,8 MSEK belastat resultatet i an-
dra kvartalet 2014.

Kostnad för sålda varor belastades under andra 
kvartalet med 37,5 MSEK och avsåg ökning av garan-
tireserven och nedskrivning av lagret. Av dessa åter-
står per den 30 september 24 MSEK. 

Forsknings- och utvecklingskostnader belastades 
under andra kvartalet med 15,3 MSEK avseende ned-
skrivning av utvecklingsprojekt som inte längre be-
döms komma att lanseras.

ning av koncernen och moderbolaget och deras fram-
tidspotential. Dessa risker gäller främst utvecklingen 
av marknaden för elektroniska hyllkantsetiketter. 
Med tanke på kundstrukturen och avtalens stora om-
fattning kan en försening i installationerna ha en vä-
sentlig påverkan på ett enskilt kvartal. Övriga risker 
hänvisas till årsredovisningen.

Närstående
Inga betydande transaktioner har ägt rum med när-
stående som väsentligt påverkar koncernens eller mo-
derbolagets finansiella ställning eller resultat.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats 
i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt till-
lämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen, ÅRL. 
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i 
enlighet med ÅRL kap. 9 samt RFR 2. För koncernen 
och moderbolaget har samma redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen.

De nya eller reviderade IFRS som har trätt i kraft 
den 1 januari 2014 har inte haft någon väsentlig effekt 
på koncernens finansiella rapporter.

Framtidsutsikter
Ingen prognos lämnas för 2014.

Nästa rapportdatum
Bokslutsrapport för perioden januari – december 
2014 publiceras den 12 februari 2015. Årsstämma 
kommer att hållas 23 april 2015. 

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT

Belopp i MSEK
Kv 3

2014
9 mån

2014
Helår
2013

Rörelseresultat 11,1 -48,2 7,8

Komponentproblem 0,0 37,5 6,5

Nedskrivning av utvecklings-
projekt 0,0 15,3 0,0

Strukturförändring 4,1 4,1 0,0

Total justering 4,1 56,9 6,5

Justerat rörelseresultat 15,2 8,7 14,3

Stockholm den 7 november 2014

Styrelsen
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Granskningsrapport

Pricer AB
Org nr 556427-7993

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) 
för Pricer AB per den 30 september 2014 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrel-
sen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på 
vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig gransk-
ning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovis-
ningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt-
ning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en över-
siktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad 
på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning 
att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och års-
redovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Stockholm den 7 november 2014
KPMG AB 
 
Tomas Gerhardsson  Anna-Karin Forsberg 
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
informationen i denna delårsrapport för januari – september 2014. Informationen lämnades till medierna

för offentliggörande fredag, 7 november 2014 kl. 08:45

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Vestin VD eller Claes Wenthzel CFO, Pricer AB: 08-505 582 00
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår

Belopp i MSEK 2014 2013 2014 2013 2013

Nettoomsättning 158,3 151,6 409,8 372,7 524,6

Kostnad för sålda varor1) -112,7 -118,1 -341,7 -275,3 -397,6

Bruttoresultat1) 45,6 33,5 68,1 97,4 127,0

Försäljnings- och administrationskostnader3) -27,7 -20,6 -77,6 -68,3 -94,9

Forsknings- och utvecklingskostnader2) -6,8 -6,0 -38,7 -16,9 -24,3

Rörelseresultat4) 11,1 6,9 -48,2 12,2 7,8

Finansiella intäkter och kostnader, netto 0,7 -0,2 -0,6 -0,5 -0,1

Resultat före skatt4) 11,8 6,7 -48,8 11,7 7,7

Skatt -1,4 -1,4 -1,6 -2,6 -3,5

Periodens resultat4) 10,4 5,3 -50,4 9,1 4,2

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens 
resultat

Omräkningsdifferenser 0,0 -3,4 10,1 2,0 12,2

Kassaflödessäkringar, netto 0,0 -0,8 0,2 -0,8 -0,5

Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat 0,1 0,4 -0,5 0,1 -0,6

Periodens övrigt totalresultat 0,1 -3,8 9,8 1,3 11,1

Periodens totalresultat 10,5 1,5 -40,6 10,4 15,3

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 10,4 5,3 -50,4 9,1 4,2

Innehav utan bestämmande inflytande - - - - -

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 10,5 1,5 -40,6 10,4 15,3

Innehav utan bestämmande inflytande - - - - -

1) Inklusive engångskostnader på 37,5 MSEK för kvartal 2 2014 samt 6,5 MSEK i kvartal 4 2013
2) Inklusive engångskostnader på 15,3 MSEK för kvartal 2 2014
3) Inklusive engångskostnader på 4,1 MSEK för kvartal 3 2014
4) Påverkat av totala engångskostnader på 56,9 MSEK för 2014 samt 6,5 MSEK i kvartal 4 2013

RESULTAT PER AKTIE
Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår

2014 2013 2014 2013 2013

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,09 0,05 -0,46 0,08 0,04

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,09 0,05 -0,46 0,08 0,04

Antal aktier, miljoner 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9

Antal aktier efter utspädning, miljoner 109,9 109,9 109,9 109,9 109,9

OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD
Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår

Belopp i MSEK 2014 2013 2014 2013 2013

Europa, Mellanöstern & Afrika 135,8 131,8 352,3 312,3 443,9

Amerika 15,0 11,5 29,1 45,5 51,6

Asien & Stillahavsområdet 7,5 8,3 28,4 14,9 29,1

Summa omsättning 158,3 151,6 409,8 372,7 524,6
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 255,3 262,1 269,1

Materiella anläggningstillgångar 8,1 7,7 7,2

Uppskjutna skattefordringar 101,9 101,6 101,2

Summa anläggningstillgångar 365,3 371,4 377,5

Varulager 180,1 154,5 148,4

Kortfristiga fordringar 253,4 284,6 226,4

Likvida medel 15,7 25,9 48,9

Summa omsättningstillgångar 449,2 465,0 423,7

SUMMA TILLGÅNGAR 814,5 836,4 801,2

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 651,8 686,8 691,9

Innehav utan bestämmande inflytande - - -

Summa eget kapital 651,8 686,8 691,9

Långfristiga skulder 3,7 3,8 4,1

Kortfristiga skulder 159,0 145,8 105,2

Summa skulder 162,7 149,6 109,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 814,5 836,4 801,2

Ställda säkerheter 60,4 60,4 60,4

Eventualförpliktelser 0,8 0,8 0,8

Eget kapital per aktie, SEK 5,93 6,25 6,30

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 5,93 6,25 6,30

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
9 mån 9 mån Helår

Belopp i MSEK 2014 2013 2013

Eget kapital vid periodens ingång 691,9 703,5 703,5

Periodens resultat -50,4 9,1 4,2

Periodens övrigt totalresultat 9,8 1,3 11,1

Periodens totalresultat -40,6 10,4 15,3

Aktieemission 0,3 0,8 0,8

Återköp av egna aktier -0,3 -0,8 -0,8

Utdelning - -27,5 -27,5

Aktierelaterad ersättning som regleras med eget kapitalinstrument 0,5 0,4 0,6

Summa transaktioner med koncernens ägare 0,5 -27,1 -26,9

Eget kapital vid periodens utgång 651,8 686,8 691,9

Hänförligt till:

-  Moderbolagets ägare 651,8 686,8 691,9

-  Innehav utan bestämmande inflytande - - -

Summa 651,8 686,8 691,9
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår

Belopp i MSEK 2014 2013 2014 2013 2013

Resultat före skatt 11,8 6,7 -48,8 11,7 7,7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -3,8 5,7 46,8 8,9 13,5

varav avskrivningar 4,0 3,0 11,7 8,1 11,7

Betald inkomstskatt -1,1 1,1 -3,2 1,2 0,1

Förändring i rörelsekapital -41,7 -30,9 -38,0 -17,8 35,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -34,8 -17,4 -43,2 4,0 56,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,7 -4,7 -8,0 -22,6 -26,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17,8 26,7 17,8 -0,8 -27,5

Periodens kassaflöde -18,7 4,6 -33,4 -19,4 2,9

Likvida medel vid periodens ingång 33,9 21,5 48,9 45,7 45,7

Valutakursdifferens i likvida medel 0,5 -0,2 0,2 -0,4 0,3

Likvida medel vid periodens utgång 15,7 25,9 15,7 25,9 48,9

Outnyttjad checkkredit 32,2 23,2 32,2 23,2 50,0

Disponibla medel vid periodens utgång 47,9 49,1 47,9 49,1 98,9

NYCKELTAL

Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3

Belopp i MSEK 2014 2014 2014 2013 2013

Orderingång 166 127 133 114 113

Orderingång - rullande 4 kvartal 540 487 513 523 485

Nettoomsättning 158,3 147,9 103,6 151,9 151,6

Nettoomsättning - rullande 4 kvartal 561,7 555,0 535,0 524,6 516,9

Rörelseresultat1) 15,2 2,7 -9,2 2,1 6,9

Rörelseresultat1) - rullande 4 kvartal 10,8 2,5 8,9 14,3 23,7

Periodens resultat1) 14,5 2,0 -10,0 1,6 5,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten -34,8 -37,7 32,1 52,5 -17,4

Kassaflöde från den löpande v. - rullande 4 kvartal 9,3 26,7 51,5 56,5 13,3

Antal anställda vid periodens utgång 78 78 76 77 79

Soliditet 80% 81% 86% 86% 82%

1) Exklusive engångskostnader på 52,8 MSEK i kvartal 2 2014 och 4,1 MSEK i kvartal 3 samt 6,5 MSEK i kvartal 4 2013.
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RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

RESULTATRÄKNING
9 mån 9 mån Helår

Belopp i MSEK 2014 2013 2013

Nettoomsättning 344,5 315,8 433,3

Kostnad för sålda varor1) -325,2 -264,9 -375,2

Bruttoresultat1) 19,3 50,9 58,1

Försäljnings- och administrationskostnader3) -32,7 -29,8 -41,8

Forsknings- och utvecklingskostnader2) -38,7 -16,9 -24,3

Rörelseresultat4) -52,1 4,2 -8,0

Resultat från finansiella poster -0,6 -0,4 0,0

Resultat före skatt4) -52,7 3,8 -8,0

Skatt 0,3 0,0 0,5

Periodens resultat4) -52,4 3,8 -7,5

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
9 mån 9 mån Helår

Belopp i MSEK 2014 2013 2013

Periodens resultat -52,4 3,8 -7,5

Periodens övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser 2,2 0,5 3,0

Kassaflödessäkringar, netto 0,2 -0,8 -0,4

Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat -0,5 0,1 -0,6

Periodens övrigt totalresultat 1,9 -0,2 2,0

Periodens totalresultat -50,5 3,6 -5,5

1) Inklusive engångskostnader på 37,5 MSEK för kvartal 2 2014 samt 6,5 MSEK i kvartal 4 2013
2) Inklusive engångskostnader på 15,3 MSEK för kvartal 2 2014
3) Inklusive engångskostnader på 4,1 MSEK för kvartal 3 2014
4) Påverkat av totala engångskostnader på 56,9 MSEK för 2014 samt 6,5 MSEK i kvartal 4 2013
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 21,1 40,1 40,4

Materiella anläggningstillgångar 7,1 6,4 6,0

Finansiella anläggningstillgångar 382,9 376,8 379,1

Summa anläggningstillgångar 411,1 423,3 425,5

Varulager 136,8 125,0 120,1

Kortfristiga fordringar 145,8 200,2 134,3

Kassa och bank 3,7 11,4 37,5

Summa omsättningstillgångar 286,3 336,6 291,9

SUMMA TILLGÅNGAR 697,4 759,9 717,4

Eget kapital 559,6 618,6 609,6

Summa eget kapital 559,6 618,6 609,6

Avsättningar 27,8 8,1 11,1

Långfristiga skulder 0,1 0,1 0,1

Kortfristiga skulder 109,9 133,1 96,6

Summa skulder 137,8 141,3 107,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 697,4 759,9 717,4

Ställda säkerheter 59,6 59,6 59,6

Eventualförpliktelser - - -

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS 
EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

9 mån 9 mån Helår

Belopp i MSEK 2014 2013 2013

Eget kapital vid periodens ingång 609,6 642,2 642,2

Periodens totalresultat -50,5 3,6 -5,5

Aktieemission 0,3 0,8 0,8

Återköp av egna aktier -0,3 -0,8 -0,8

Utdelning - -27,5 -27,5

Aktierelaterad ersättning som regleras med eget kapitalinstrument 0,5 0,3 0,4

Eget kapital vid periodens utgång 559,6 618,6 609,6
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Om Pricer
Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssys-
tem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. 
Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och informationssystem till 
detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt re-
sursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av 
världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av 
de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade part-
ners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster. 

Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna 
www.pricer.com. 

Pricer AB  Hemsida: www.pricer.com    Besöksadress:  
Box 215  Telefon: +46 8 505 582 00   Västra Järnvägsgatan 7
SE-101 24 Stockholm  Organisationsnummer: 556427-7993  SE-111 64 Stockholm


