
   

1(14) 

Bokslutskommuniké 2014  
 

Stigande försäljning – Ny strategi lanserad 
Fjärde kvartalet 2014  

• Orderingången i linje med föregående år 115 (114) MSEK. 
• Nettoomsättningen ökade 14 % till 173 (152) MSEK. 
• NorgesGruppen tecknar avtal med Pricers norska partner PSI Systems, vilket inte 

påverkar orderingången under kvartalet.    
• Omstruktureringsarbetet belastade fjärde kvartalet med engångskostnader om 12,1 

MSEK. 
• De under andra kvartalet redovisade engångskostnaderna för garantiavsättningar och 

nedskrivningar bedöms vara fyllest. 
• Charles Jackson tillträdde som vice VD med ansvar för global försäljning, 

marknadsföring och strategi. 
 

Helåret 2014 

• Orderingången ökade 3 % till 541 (523) MSEK. 
• Nettoomsättningen ökade 11 % till 583 (525) MSEK. 
• Större order innefattar franska Leroy Merlin om 43,9 MSEK som till övervägande del 

levereras 2015.   
• Det aviserade omstruktureringsarbetet har slutförts med engångskostnader om totalt 

16,0 MSEK. 
• Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2014.  

 
Händelser efter rapportperiodens utgång 

• På detaljhandelsmässan National Retail Federation’s (NRF) Annual Convention and 
Expo 2015 i New York i januari presenterade Pricer sin nya mjukvarulösning baserad 
på en unik teknisk plattform.  

• PSI Systems avtal med NorgesGruppen resulterade i en orderingång på över 90 
MSEK för Pricer. 

• Säljkontor öppnades i februari i Düsseldorf, Tyskland. 

 
Fjärde kvartalet Helår 
 

Orderingång (MSEK)  115 (114)   541 (523) 
Nettoomsättning (MSEK)  173,2 (151,9)  583,0 (524,6) 
Justerad bruttomarginal1,3) (procent) 24,6 (21,9)   24,0 (23,7) 
Justerat rörelseresultat2) (MSEK) 7,2 (2,1)   15,9 (14,3) 
Justerad rörelsemarginal2) (procent) 4,2 (1,4)   2,7 (2,7) 
Kassaflöde (MSEK)  56,8 (52,5)  13,6 (56,5) 
Periodens resultat (MSEK)  -5,1 (-4,9)  -55,5 (4,2) 
Resultat per aktie (SEK)   -0,05 (-0,04)   -0,51 (0,04) 

 
1) Exklusive engångskostnader på 0,0 (6,5) MSEK för kvartal 4 2014 och 37,5 (6,5) MSEK för helåret 2014. 
2) Exklusive engångskostnader på 12,1 (6,5) MSEK för kvartal 4 2014 och 69,0 (6,5) MSEK för helåret 2014. 
3) Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader har omklassificeras från funktionen forsknings- och 

utvecklingskostnader till kostnad för sålda varor, effekten av detta är 2,8 (2,9) MSEK för kvartal 4 2014 och 
11,2 (9,1) MSEK för helåret 2014.  
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Kommentar från VD Jonas Vestin  

 

Nu när vi avslutat 2014 kan vi konstatera att Pricer under året har klarat av att öka 
omsättning och orderingång samtidigt som vi slutfört en större omstrukturering.  
 
Orderingången har utvecklats positivt under andra halvåret 2014, efter en negativ trend 
under första halvåret. Under andra halvåret ökade orderingången med 24 procent jämfört 
med 2013 till 281 (227) miljoner kronor. Det ska noteras att det nya avtalet med 
NorgesGruppen, som kommunicerades i december 2014 inte ingår i orderingången under 
fjärde kvartalet utan kommer att ingå i orderingången under första kvartalet 2015.  
 
Affären med NorgesGruppen lägger grunden för en omsättningsökning under 2015, med 
leveranser som påbörjas i första kvartalet. 
 
Tidigare redovisade engångskostnader för garantiavsättningar, nedskrivning av lager och 
utvecklingsprojekt har visat sig vara tillräckliga. Arbetet med kvalitetsfrågor relaterade till 
vissa leverantörer har varit intensivt, men vi kan nu konstatera att vi bedömer problemen 
som lösta. 
 
Ett grundläggande förbättringsarbete när det gäller operativa kvalitetsfrågor inleddes 2014 
och kommer att löpa vidare under 2015.  
 
Omstruktureringsarbetet har i stort genomförts inom tidigare aviserad tids- och kostnadsram 
och inga ytterligare strukturkostnader bedöms nödvändiga. Pricers omorganisation har 
inneburit viktiga nyrekryteringar som tillfört ny kompetens i både ledning och 
nyckelbefattningar. 
 
På detaljhandelsmässan NRF i New York, USA, i januari i år presenterade bolaget de första 
butikslösningarna baserade på en digital strategi som aviserades under 2014. Pricers 
infrastruktur för elektronisk prissättning i butik inkluderar nu både mobil- och 
produktpositionering samt kommunikation med blinkande belysning på etiketten, benämnd 
SmartFlash. Detta skapar en kommunikationsplattform som på ett intelligent sätt i realtid kan 
kommunicera med butikens personal och kunder från hyllkanten.   
 
Reaktionerna från partners och kunder har varit positiva. Investeringskalkylen för våra 
kunder förbättras när systemet förutom elektronisk prisoptimering också tillhandahåller 
verktyg för operativ effektivitet och förbättrad konsumentkontakt. Branschens positiva 
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reaktioner ger Pricer tillförsikt för fortsatt satsning och uppbyggnad av en stark 
marknadsposition.  
 
De lösningar som presenterats i januari är första steget i den digitala ompositioneringen av 
Pricer. Att ta dessa lösningar till marknaden i kommersiell form innebär delvis en ny 
affärsmodell för Pricer, vilket blir ett av våra fokusområden för 2015. Trots investeringar i 
framförallt mjukvaruutveckling bedöms en viss positiv effekt på omsättning och resultat under 
2015 och ytterligare förbättring under 2016.  Vi lämnar dock ingen närmare prognos för 2015. 
 
 
 
 

Marknadsutveckling under året 
Norge framträder allt mer som en ledande marknad för elektroniska prismärkningssystem 
tillsammans med Frankrike och Japan.  
 
I Frankrike vann bolaget ytterligare viktiga beställningar från Intermarché, som med totalt 140 
kontrakterade butiker har varit en huvudkund 2014. Media Markts annonsering under 
kvartalet visar att drivkrafterna bakom marknaden förändras. Företaget har enligt ett 
pressmeddelande tack vare Pricers lösningar återtagit marknadsandelar i Holland. Delhaize i 
Belgien har även lagt en betydande order i fjärde kvartalet och den italienska marknaden har 
utvecklats väl under samma kvartal. Fortsatt framgångsrik utrullning av Pricers system för 
Dairy Farms i Singapore och slutförandet av en detaljhandelsinstallation i Japan av vår 
partner Ishida, ledde även till tillväxt i Asien 2014. 
 
Europa, Mellanöstern och Afrika 
Omsättningen i regionen uppgick till 493,3 (443,9) MSEK. 
 
Amerika 
Omsättningen i regionen uppgick till 44,7 (51,6) MSEK. 
 
Asien och Stillahavsområdet 
Omsättningen i regionen uppgick till 45,1 (29,1) MSEK.  
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Order, nettoomsättning och resultat1) för fjärde kvartalet 
Orderingången var 115 (114) MSEK under fjärde kvartalet, en ökning med 1 procent i 
jämförelse med fjärde kvartalet 2013. Det under fjärde kvartalet rapporterade avtalet med 
NorgesGruppen via vår partner PSI Systems har lett till order på över 90 MSEK under första 
kvartalet 2015.  
 
Nettoomsättningen uppgick till 173,2 (151,9) MSEK under kvartalet. Ökningen var 14 procent 
jämfört med fjärde kvartalet förra året. Justerat för valutakursförändringar ökade 
omsättningen med 7 procent.  
 
Bruttoresultatet uppgick till 42,6 (33,2) MSEK och bruttomarginalen till 24,6 (21,9) procent för 
kvartalet.  
 
Rörelsekostnaderna exklusive engångsposter ökade till 35,4 (31,1) MSEK för kvartalet. 
Rörelsekostnaderna i fjärde kvartalet har belastats med kostnader för framtagandet av den 
nya digitala strategin och nya produkter kopplade till detta. 
 
Rörelseresultatet uppgick till 7,2 (2,1) MSEK för kvartalet, en rörelsemarginal på 4,2 (1,4) 
procent. 
 
Order, nettoomsättning och resultat2) för helåret 2014 
Orderingången för helåret uppgick till 541 (523) MSEK, motsvarande en ökning med 3 
procent i jämförelse med föregående år. 
 
Nettoomsättningen uppgick till 583,0 (524,6) MSEK under helåret. Ökningen uppgick till 11 
procent jämfört med föregående år.    
 
Bruttoresultatet uppgick till 139,8 (124,4) MSEK och bruttomarginalen till 24,0 (23,7) procent 
för helåret. 
 
Rörelsekostnaderna exklusive engångsposter uppgick till 123,9 (110,1) MSEK för helåret, 
motsvarande en ökning med 13 procent mot föregående år. Ökningen beror främst på lägre 
aktiveringsgrad på utvecklingsprojekt samt kostnader kopplade till framtagandet av den nya 
digitala strategin. 
 
Rörelseresultatet uppgick till 15,9 (14,3) MSEK för helåret och är främst en effekt av det 
negativa resultatet i det första kvartalet. 
 
Omräkningsdifferenser i övrigt totalresultat bestod av valutaomräkning av nettotillgångar i 
utländska dotterbolag i euro och dollar, främst goodwill. 

 
1) Exklusive engångskostnader på 12,1 MSEK (6,5) i fjärde kvartalet 
2) Exklusive engångskostnader på 69,0 MSEK (6,5) för helåret 2014 
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Referens 1-3, se sida 1 

 
 
Kassaflöde och finansiell ställning  
Fjärde kvartalet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56,8 (52,5) MSEK under fjärde kvartalet. 
En väsentlig förbättring har skett under kvartalet vilket är en effekt av pågående projekt för att få 
ner kapitalbindning i lager och kundfordringar. 
 
Helåret 2014 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,6 (56,5) för helåret. 
Rörelsekapitalet (inklusive avsättningar) uppgick till 238,4 (269,6) MSEK vid utgången av 
perioden. Engångskostnaderna har till viss del påverkat kassaflödet negativt.  
 
Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 53,0 (48,9) MSEK. I tillägg till likvida medel 
har Pricer en outnyttjad checkräkning uppgående till 50 MSEK samt ytterligare 50 MSEK i 
kreditlöfte. 
 
Verkligt värde av derivat uppgick vid periodens utgång till tillgång 0 (0,1) MSEK och skuld 0 (1,1) 
MSEK. 

 

VALUTAOMRÄKNINGSDIFFERENS ORDERINGÅNG & OMSÄTTNING
Kv 4 Kv 4 Helår Helår
2014 2013 2014 2013

% förändring i Orderingång 1% 50% 3% 2%
varav  valutaomräkningsdifferens 6% 3% 5% -2%
% förändring i Ordering. justerat för valutaomräkningsdifferens-5% 47% -2% 4%

% förändring i Omsättning 14% 5% 11% -4%
varav  valutaomräkningsdifferens 7% 1% 5% -2%
% förändring i Omsättning justerat för valutaomräkningsdifferens7% 4% 6% -2%

NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT2), MSEK

Kv 4 Kv 4 Helår Helår

2014 2013 2014 2013

Nettoomsättning 17 3,2 151,9 583,0 524,6

Kostnad för sålda varor1 ,3) -130,6 -118,7 -443,2 -400,2

Bruttoresultat1 ,3) 42,6 33,2 139,8 124,4

Bruttomarginal1 ,3) 24,6% 21 ,9% 24,0% 23,7%

Rörelsekostnader2) -35,4 -31 ,1 -123,9 -110,1

Rörelseresultat2) 7 ,2 2,1 15,9 14,3

Rörelsemarginal2) 4,2% 1,4% 2,7% 2,7%
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Eget kapital 
Under det andra kvartalet lanserades ett aktiesparprogram för anställda som beslutades av 
årsstämman i maj 2014. 330 000 aktier har emitterats och återköpts till emissionskurs och 
innehas nu av bolaget inför löftet om matchningsaktier om tre år. Värdet av löftet redovisas i 
enlighet med IFRS 2 och kostnadsförs under intjänandeperioden. 
 

 
 
Investeringar 
Fjärde kvartalet 
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,6 (3,5) MSEK under fjärde kvartalet, och 
bestod främst av aktiverade utvecklingskostnader om 2,7 (3,5) MSEK. 
 
Helåret 2014 
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 11,6 (26,1) MSEK under helåret och bestod 
främst av aktiverade utvecklingskostnader om 7,4 (20,3) MSEK. 
 
Moderbolag 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 465,8 (433,3) MSEK och periodens resultat till -61,7 
(-7,5) MSEK för helåret, motsvarande 0,6 (-1,0) MSEK före engångskostnader. Moderbolagets 
likvida medel uppgick till 44,5 (37,6) MSEK vid utgången av perioden. 
 
Personal 
Medelantalet anställda var under perioden 79 (77) och antalet anställda vid periodens utgång 
var 83 (77). 

EMITTERADE OCH UTESTÅENDE AKTIER

Anges i tusental aktier Serie A Serie B Totalt
Emitterade v id årets början, 2014-01-01 226 110 416 110 642
Emitterade & konverterade aktier under året 330 330
Emitterade v id periodens utgång, 2014-12-31 226 110 7 46 110 97 2
Varav  eget innehav - -1  07 9 -1  07 9
Utestående vid periodens slut 226 109 667 109 893
A-aktie har fem röster och B-aktie en röst
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Jonas Vestin tillträdde som VD den 14 augusti. Harald Bauer, Pricers CFO som även var 
tillförordnad VD, lämnade samtidigt bolaget. Som interim CFO har Claes Wenthzel tillträtt i slutet 
av augusti. 
 
Charles Jackson tillträdde i december som Vice VD med ansvar för global försäljning, 
marknadsföring och strategi.  
 
Helena Holmgren kommer tillträda som ny CFO i mars 2015. 
 
Justerat rörelseresultat 
Som tidigare rapporterats belastades andra kvartalet 2014 med engångskostnader om totalt 
52,8 MSEK avseende huvudsakligen komponentproblem för levererade varor.  Kostnad för 
sålda varor belastades med 37,5 MSEK. Av dessa reserveringar återstår per den 31 december 
21,9 MSEK vilket bedöms täcka kvarvarande kostnader. Vidare belastade forsknings- och 
utvecklingskostnader resultatet under samma kvartal med 15,3 MSEK avseende nedskrivning av 
utvecklingsprojekt som inte längre bedöms komma att lanseras. 
 
 
De omstruktureringskostnader som kommunicerades i andra kvartalet har belastat årets resultat 
med 16,0 MSEK varav 12,1 MSEK i fjärde kvartalet. Rörelseresultatet exklusive dessa 
engångskostnader, uppgick till 7,2 MSEK (2,1) i fjärde kvartalet.  

 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Pricers resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en 
bedömning av koncernen och moderbolaget och deras framtidspotential. Dessa risker gäller 
främst utvecklingen av marknaden för elektroniska hyllkantsetiketter. Med tanke på 
kundstrukturen och avtalens stora omfattning kan en försening i installationerna ha en väsentlig 
påverkan på ett enskilt kvartal. Övriga risker hänvisas till årsredovisningen 2013, sid 12 och 38. 
 
Närstående 
Inga betydande transaktioner har ägt rum med närstående som väsentligt påverkar koncernens 
eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat. 
 
Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt 
tillämpliga 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. 
 

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT

Kv 4 Kv 4 Helår Helår

Belopp i MSEK 2014 2013 2014 2013

Rörelseresultat -4,9 -4,4 -53,1 7 ,8

Komponentproblem - 6,5 37 ,5 6,5

Nedskrivning av  utvecklingsprojekt 0,2 - 15,5 -

Strukturförändring 11,9 - 16,0 -

Total justering 12,1 6,5 69,0 6,5

Justerat rörelseresultat 7 ,2 2,1 15,9 14,3
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De nya eller reviderade IFRS som har trätt i kraft den 1 januari 2014 har inte haft någon 
väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. 
 
En omklassificering av avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader har gjorts under året 
från forsknings- och utvecklingskostnader till kostnad för sålda varor. Beloppet för 2014 är 11,2 
MSEK och 9,1 MSEK för 2013. Detta för att tydliggöra kopplingen till den försäljning de 
utvecklade produkterna genererar efter lansering, då normalt också avskrivning påbörjas. 
 
Prognos 
Ingen prognos lämnas för 2015. 
 
Årsstämma och utdelning 
Årsstämma kommer att hållas 23 april kl. 16:00 på Stockholm Waterfront Congress Center. Sista 
dagen för att begära att ärenden ska behandlas av stämman är 19 mars. 
 
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2014. 
 
Årsredovisningen för 2014 kommer att offentliggöras på Pricers hemsida i början av april samt 
skickas ut till de som så önskar. 
 
Nästa rapportdatum 
Delårsrapport för perioden januari – mars 2015 publiceras den 23 april 2015. 
 
 
 

Stockholm den 12 februari 2015 
 
 
 

Styrelsen och verkställande direktören 
 
 
 
 
 
 
I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i 
denna bokslutskommuniké 2014. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdag, 12 februari 2015 
kl. 08:30 
 

 
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 4 Kv  4 Helår Helår

Belopp i MSEK 2014 2013 2014 2013

Nettoomsättning 17 3,2 151 ,9 583,0 524,6

Kostnad för sålda varor1 , 5) -130,6 -125,2 -480,7 -406,7

Bruttoresultat1) 42,6 26,7 102,3 117 ,9

Försäljnings- och administrationskostnader3) -41,1 -26,6 -118,7 -94,9

Forsknings- och utvecklingskostnader2, 5) -6,4 -4,5 -36,7 -15,2

Rörelseresultat4) -4,9 -4,4 -53,1 7 ,8

Finansiella intäkter och kostnader, netto 0,5 0,4 -0,1 -0,1

Resultat före skatt4) -4,4 -4,0 -53,2 7 ,7

Skatt -0,7 -0,9 -2,3 -3,5

Periodens resultat4) -5,1 -4,9 -55,5 4,2

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser 13,7 10,2 23,8 12,2

Kassaflödessäkringar, netto - 0,3 0,2 -0,5

Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat -0,7 -0,7 -1,2 -0,6

Periodens övrigt totalresultat 13,0 9,8 22,8 11,1

Periodens totalresultat 7 ,9 4,9 -32,7 15,3

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -5,1 -4,9 -55,5 4,2

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 7 ,9 4,9 -32,7 15,3

1) Inklusive engångskostnader på 0 (6,5) MSEK för kvartal 4 2014 och 37 ,5 (6,5) MSEK för helåret 2014

2) Inklusive engångskostnader på 1 ,1  (0) MSEK för kvartal 4 2014 och 16,4 (0) MSEK för helåret 2014

3) Inklusive engångskostnader på 11 ,0 (0) MSEK för kvartal 4 2014 och 15,1  (0) MSEK för helåret 2014

4) Inklusive engångskostnader på 12,1  (6,5) MSEK för kvartal 4 2014 och 69,0 (6,5) MSEK för helåret 2014

RESULTAT  PER AKTIE

Kv 4 Kv  4 Helår Helår

2014 2013 2014 2013

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,05 -0,04 -0,51 0,04

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,05 -0,04 -0,51 0,04

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

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

OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

Kv 4 Kv  4 Helår Helår

Belopp i MSEK 2014 2013 2014 2013

Europa, Mellanöstern & Afrika 141 ,0 131 ,6 493,3 443,9

Amerika 15,6 6,1 44,7 51 ,6

Asien & Stillahavsområdet 16,7 14,2 45,1 29,1

Summa omsättning 173,2 151,9 583,0 524,6

5) Avskrivningar av  aktiverade utvecklingskostnader har omklassificeras från funktionen forsknings- och 
utvecklingskostnader till kostnad för sålda varor, effekten av detta är 2,8 (2,9) MSEK för kvartal 4 2014 och 
11 ,2 (9,1) MSEK för helåret 2014.
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS FINANSIELLA STÄLLNING I SAMMANDRAG

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

Immateriella anläggningstillgångar 263,4 269,1

Materiella anläggningstillgångar 8,1 7 ,2

Uppskjutna skattefordringar 101,7 101,2

Summa anläggningstillgångar 373,2 377 ,5

Varulager 157 ,7 148,4

Kortfristiga fordringar 231,3 226,4

Likvida medel 53,0 48,9

Summa omsättningstillgångar 442,0 423,7

SUMMA T ILLGÅNGAR 815,2 801,2

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 659,7 691,9

Summa eget kapital 659,7 691,9

Långfristiga skulder 4,9 4,1

Kortfristiga skulder 150,6 105,2

Summa skulder 155,5 109,3

SUMMA EGET  KAPITAL OCH SKULDER 815,2 801,2

Ställda säkerheter 60,5 60,4

Eventualförpliktelser 0,8 0,8

Eget kapital per aktie, SEK 6,00 6,30

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 6,00 6,30

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Helår Helår

Belopp i MSEK 2014 2013

Eget kapital v id periodens ingång 691,9 703,5

Periodens resultat -55,5 4,2

Periodens övrigt totalresultat 22,8 11,1

Periodens totalresultat -32,7 15,3

Aktieemission 0,3 0,8

Återköp av  egna aktier -0,3 -0,8

Utdelning - -27 ,5
Aktierelaterad ersättning som regleras med                         
eget kapitalinstrument 0,5 0,6

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

Eget kapital v id periodens utgång 659,7 691,9

Hänförligt till:

-  Moderbolagets ägare 659,7 691,9
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG

Kv 4 Kv  4 Helår Helår

Belopp i MSEK 2014 2013 2014 2013

Resultat före skatt -4,4 -4,0 -53,2 7 ,7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 7 ,9 4,6 54,7 13,5

varav avskrivningar 3,8 3,6 15,5 11,7

Betald inkomstskatt -0,7 -1,1 -3,9 0,1

Förändring i rörelsekapital 54,0 53,0 16,0 35,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56,8 52,5 13,6 56,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,6 -3,5 -11,6 -26,1

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

Periodens kassaflöde 35,4 22,3 2,0 2,9

Likv ida medel v id periodens ingång 15,7 25,9 48,9 45,7

Valutakursdifferens i likv ida medel 1,9 0,7 2,1 0,3

Likvida medel vid periodens utgång 53,0 48,9 53,0 48,9

Outnyttjad checkkredit 50,0 50,0 50,0 50,0

Disponibla medel vid periodens utgång 103,0 98,9 103,0 98,9

NYCKELTAL
Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4

Belopp i MSEK 2014 2014 2014 2014 2013
Orderingång 115 166 127 133 114
Orderingång - rullande 4 kvartal 541 540 487 513 523
Nettoomsättning 17 3,2 158,3 147 ,9 103,6 151,9
Nettoomsättning - rullande 4 kvartal 583,0 561,7 555,0 535,0 524,6

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

Rörelseresultat1) - rullande 4 kvartal 15,9 10,8 2,5 8,9 14,3

Periodens resultat1) 7 ,0 14,5 2,0 -10,0 1,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 56,8 -34,8 -37 ,7 32,1 52,5
Kassaflöde från den löpande v . - rullande 4 kvartal 13,6 9,3 26,7 51,5 56,5
Antal anställda v id periodens utgång 83 7 8 7 8 7 6 7 7
Soliditet 81% 80% 81% 86% 86%

1 ) Exklusiv e engångskostnader på 1 2 ,1  MSEK i kv artal 4 2014, 4,1  MSEK i kv artal 3  201 4, 52,8 MSEK i kv artal 2  201 4, 

     samt 6,5 MSEK i kv artal 4  2013 .
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RESULTATRÄKNING

Helår Helår

Belopp i MSEK 2014 2013

Nettoomsättning 465,8 433,3

Kostnad för sålda varor1 , 5) -444,9 -384,3

Bruttoresultat1) 20,9 49,0

Försäljnings- och administrationskostnader3) -46,7 -41 ,8

Forsknings- och utvecklingskostnader2, 5) -36,7 -15,2

Rörelseresultat4) -62,5 -8,0

Resultat från finansiella poster -0,4 0,0

Resultat före skatt4) -62,9 -8,0

Skatt 1 ,2 0,5

Periodens resultat4) -61,7 -7 ,5

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Helår Helår

Belopp i MSEK 2014 2013

Periodens resultat -61,7 -7 ,5

Periodens övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser 5,3 3,0

Kassaflödessäkringar, netto 0,2 -0,4

Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat -1 ,2 -0,6

Periodens övrigt totalresultat 4,3 2,0

Periodens totalresultat -57 ,4 -5,5

1) Inklusive engångskostnader på 37 ,5 (6,5) MSEK för helåret 2014

2) Inklusive engångskostnader på 16,4 (0) MSEK för helåret 2014 

3) Inklusive engångskostnader på 8,2 (0) MSEK för helåret 2014

4) Inklusive engångskostnader på 62,1  (6,5) MSEK för helåret 2014

RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR MODERBOLAGET I 
SAMMANDRAG

5) Avskrivningar av  aktiverade utvecklingskostnader har omklassificeras från funktionen 
forsknings- och utvecklingskostnader till kostnad för sålda varor, effekten av  detta är 2,8 (2,9) 
MSEK för kvartal 4 2014 och 11 ,2 (9,1) MSEK för helåret 2014.
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Belopp i MSEK 2014-12-31 2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 20,8 40,4

Materiella anläggningstillgångar 7 ,3 6,0

Finansiella anläggningstillgångar 386,9 37 9,1

Summa anläggningstillgångar 415,0 425,5

Varulager 125,1 120,1

Kortfristiga fordringar 97 ,2 134,3

Kassa och bank 44,5 37 ,5

Summa omsättningstillgångar 266,8 291,9

SUMMA T ILLGÅNGAR 681,8 717 ,4

Eget kapital 552,7 609,6

Summa eget kapital 552,7 609,6

Avsättningar 30,9 11,1

Långfristiga skulder 0,1 0,1

Kortfristiga skulder 98,1 96,6

Summa skulder 129,1 107 ,8

SUMMA EGET  KAPITAL OCH SKULDER 681,8 717 ,4

Ställda säkerheter 59,6 59,6

Eventualförpliktelser - -

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL I 

SAMMANDRAG

Helår Helår

Belopp i MSEK 2014 2013

Eget kapital v id periodens ingång 609,6 642,2

Periodens totalresultat -57 ,4 -5,5

Aktieemission 0,3 0,8

Återköp av  egna aktier -0,3 -0,8

Utdelning - -27 ,5

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

Eget kapital v id periodens utgång 552,7 609,6

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG
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Om Pricer  
Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska 
informationssystem 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 resursutnyttjande. 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 partners, 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  
Box 215    Telefon: +46 8 505 582 00  
SE-101 24 Stockholm   Organisationsnummer: 556427-7993  
 
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 7  
SE-111 64 Stockholm 


