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Stark tillväxt och ökade intäkter från
molntjänster
Visma levererade ett starkt ekonomiskt resultat för förra året. Under det
fjärde kvartalet fortsatte ökningen av omsättningen till 14,3 procent,
samtidigt med en exceptionell ökning av resultatet på 30 procent.
Under fjärde kvartalet 2013 var Vismas omsättning 1 765 miljoner norska
kronor, jämfört med 1 544 miljoner motsvarande period året innan. Det
innebär en ökning med 14,3 procent.
EBITDA, det vill säga resultatet före räntor, skatter, nedskrivningar och
avskrivningar, blev 360 miljoner norska kronor, att jämföra med 277 miljoner

kvartal fyra 2012. Det motsvarar en ökning med 29,8 procent.
Nettokassaflödet efter skatt under kvartal fyra uppgick till 346,1 miljoner mot
315,7 miljoner året innan.
Under kvartal fyra 2013 ökade EBITDA-marginalen väsentligt – från 18,0 till
20,4 procent.
Fortsatt ökat intresse för molnlösningar
Efterfrågan på internetbaserade lösningar ökar stadigt. Under fjärde kvartalet
2013 ökade omsättningen med 24 procent jämfört med motsvarande kvartal
året innan och uppgick till 173 miljoner norska kronor.
För molnlösningarna är tillväxten flera gånger större än för lokalt installerade
produkter. Den största ökningen svarar segmentet e-faktura och affärssystem
för med en tillväxt på över 50 procent.
– Vismas utvecklingsfokus och förvärvsstrategier koncentreras till SaaS,
Software as a Service. Vi upplever en ökad efterfrågan på SaaS-lösningar och
vi förväntar oss att genomföra ett flertal SaaS-relaterade förvärv under första
kvartalet 2014, säger Vismas koncernchef Øystein Moan.
Förvärv och växande marknadsandelar
I november 2013 förvärvade Visma det svenska företaget Information Factory,
som utvecklar mobila lösningar för handeln. I början på 2014 förvärvade
Visma även Priorite Group, ett finskt IT-konsult-företag med fokus på
offentlig sektor. Vidare förvärvades den ledande finska
affärssystemleverantören Finnvalli. Tillsammans stärker dessa två förvärv
Vismas fokus och position på den finska marknaden.
För mer information, kontakta
Øystein Moan, koncernchef för Visma, +47 920 80 000
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1 765

1 544

14,3 %

Omsättning

6 452 5 749 12,2 %
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360

277

29,8 %

EBITDA

1 325 1 114 18,9 %
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skatt

201
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724

545

32,9 %

Alla tal är i miljoner norska kronor. En norsk krona kostar cirka 1,05 svenska
kronor.
Vismas samtliga ekonomiska rapporter finns på www.visma.com

Vismagör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara,
outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar
samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och
automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor.
340 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och
ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 5 600 anställda
och omsatte 6 500 miljoner norska kronor 2013.
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