
DELÅRSRAPPORT 
för perioden 

1 jan – 31 mars 
2006 

FÖRSTA KVARTALET 2006 
 Omsättningen ökade med 14,5 % till     

56,0 Mkr (48,9 Mkr) 

 Resultat före skatt förbättrades med 3,6 
Mkr till 7,8 Mkr (4,2 Mkr) 

  Vinstmarginal före skatt uppgick till       
14,0 % (8,7 %) 

 Resultat efter skatt förbättrades med 
2,5 Mkr till 5,6 Mkr (3,1 Mkr)  

 Resultat per aktie ökade med 57,1 % 
och uppgick till 0,11 kr före utspädning  
(0,07 kr) 

  Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick till 6,7 Mkr (4,8 Mkr) 

 Totala likviditetsutrymmet uppgick 
2006-03-31 till 70 Mkr  

 Soliditeten uppgick till 72 % (65 %) 
 

 
 
VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER 
 
 
UNDER FÖRSTA KVARTALET 

 Softronic har tecknat drifts-
avtal med IF Metalls a-kassa 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

KOMMENTARER TILL VERKSAMHETEN 
 
Marknaden  
Efterfrågan har fortsatt öka under det första kvarta-
let, vilket tillsammans med antalet möjliga debiterbara 
timmar innebär att årets första kvartal var mycket 
lönsamt. 
 
Antalet offertförfrågningar fortsätter att öka på kvali-
ficerade konsulttjänster som även nu har ökat på 
större projekt och outsourcinguppdrag. Säljproces-
serna är fortfarande utdragna när det gäller den typen 
av affärer, vilket innebär att försäljningskostnader är 
mycket höga men i takt med att marknaden förbätt-
ras kommer ledtiden att förkortas, vilket resulterar i 
både ökad tillväxt och lönsamhet. 
 
Det finns inget som tyder på en avmattning i mark-
naden under fortsättningen av 2006. Dock har kom-
mande kvartal betydligt färre arbetsdagar än första 
kvartalet 2006 vilket kommer att påverka lönsamhe-
ten i absoluta tal. 
 
Softronic har kapacitet att vara ledande inom ett antal 
områden och branscher:  
• Partneråtaganden som till exempel outsourcing 

av verksamhetskritiska IT-lösningar. 

• Verksamhetskunnande inom branscherna För-
säkring, Medlemsorganisationer och Trans-
port/Spedition/Logistik. 

• Tjänstebaserad arkitektur SOA med teknikom-
råden såsom web-services (t ex Microsofts 
.NET) och IP-telefoniapplikationer. Ökat fokus 
kommer att ske inom Java-teknik och öppna sy-
stem. 

• Managementkonsultationer inom företagsut-
veckling och ledningsutveckling (det tidigare af-
färsområdet Management har ändrat benämning 
till Consultus). 

 
Affärshändelser  
Driftsavtal har tecknats med fackförbundet IF Me-
talls a-kassa. 
 
Resultatutveckling 
Omsättningen ökade med 14,5 % främst hänförlig till 
både avsevärt ökad beläggning samt dessutom ökade 
timpriser till följd av den goda marknaden. 
 
Softronic har betydligt högre snittimpriser än kon-
kurrenterna beroende på mer kvalificerade tjänster. 
  
Första kvartalet visar en vinstmarginal på 14,0 %   
(8,7 %). Resultatet för kvartalet före skatt förbättra-
des med 3,6 Mkr till 7,8 Mkr (4,2 Mkr).   
 
 

Resultatförbättringen har varit stor i hela verksamhe-
ten. Inom IT-Partnerverksamheten har den framför 
allt skett genom ökad beläggning och 25 % tillväxt i 
omsättning. 
 
Likviditet 
Den 31 mars 2006 hade koncernen 50,4 Mkr i likvida 
medel inklusive placeringar i aktier. Kassaflödet från 
den löpande verksamheten under första kvartalet 
uppgick till 6,7 Mkr. Det totala likviditetsutrymmet 
inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick 
till 70,4 Mkr.  
 
Placering i Mandator-aktier 
Softronic aktier i Mandator hade ett bokfört värde 
2006-03-31 uppgående till 11,8 Mkr. Aktieposten 
hade ökat i värde med 2,4 Mkr vid bokslutstillfället, 
vilket också beaktats som orealiserad finansiell intäkt. 
Softronic har 19,1 Mkr i tidigare underskott att an-
vändas till kvittning mot bl.a. kapitalplaceringsvins-
ter, vilket innebär att skatt inte belastar den orealise-
rade vinsten. 
 
Förutsättningar inför framtiden 
Softronics bedömning är att den generella efterfråge-
ökningen inom mer kvalificerade tjänster kommer att 
leda till fortsatt god utveckling under 2006.  
 
Softronic har uppnått stabil lönsamhet och kommer 
nu att prioritera tillväxt i den förbättrade marknaden. 
Den ska ske genom att ytterligare ta marknadsandelar 
inom de satsningsområden där vi redan idag är le-
dande men också genom nya angränsande satsnings-
områden. 

 
Varje satsningsområde är en kombination av ledande 
verksamhetskunskap i olika branscher med senaste 
teknik och återanvändbara moduler för snabb och 
säker implementering. 
 
Denna tillväxt kommer att kräva expansion både 
organiskt och via förvärv. Förvärv kommer att ske 
med målet att skaffa en långsiktig och säker kundbas 
som sedan kan utvecklas ytterligare inom Softronic.  

 
Förvärvet av TBook innebär att den redan tidigare 
kompetensen inom resebranschen nu förstärks med 
produkter och tjänster inom internetbokning för 
resebyråer, flygbolag och andra transportörer. 
 
Konkurrensen förväntas vara fortsatt intensiv under 
första halvåret 2006 men möjligheten att få större 
projekt kommer ändå att öka i takt med fortsatt ökad 
efterfrågan. 
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Softronics policy är att inte ge några prognoser men 
målsättningen är fortfarande att uppnå 10 % vinst-
marginal för 2006.  Dock kan fluktuationerna mellan 
kvartalen vara stora på grund av antalet arbetsdagar.  
 
När större projekt startas kommer den organiska 
tillväxten att öka samtidigt som marginalmålet kan 
uppnås på ett säkrare sätt. 
 
Sannolikheten att detta ska ske har ökat betydligt tack 
vare marknadens förbättring under de senaste kvarta-
len. 
 
 
Anders Eriksson, Verkställande direktör 
 
 
Softronic 
Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att 
erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre 
affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder.  

Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjut-
spetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsut-
veckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och 
utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till 
implementering och drift. 

Företaget grundades 1984 och har idag cirka 180 anställda 
fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Norge, Estland, och 
USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. 

ÖVRIGT 
 
 
Rapporter 2006 
Delårsrapport (april-juni), 16 augusti 
Delårsrapport (juli-sept), 26 oktober 
 
Revisorernas granskning 
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas 
granskning. 
 
Upplysningar om kvartalsrapporten 
Anders Eriksson, Verkställande direktör  
E-post: anders.eriksson@softronic.se  
Telefon: 08-51 90 90 00 
 
 
Softronic AB (publ.), org.nr 556249-0192 
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 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Tkr

2006
jan-mars

2005
jan-mars

2005
helår

Nettoomsättning 55 978 48 915 203 448

Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader -11 641 -8 282 -46 450

Övriga externa kostnader -5 559 -5 384 -20 212

Personalkostnader -33 153 -30 826 -118 124

Avskrivningar, anläggningstillgångar -348 -355 -1 643

Rörelseresultat 5 277 4 068 17 019

Finansnetto not 3 2 558 177 986

Resultat efter finansiella poster 7 835 4 245 18 005

Skatt på årets resultat -2 233 -1 183 -5 034

NETTORESULTAT 5 602 3 062 12 971

Minoritetens andel av nettoresultatet - - -

Resultat per aktie, före utspädning, kr not 1 0,11 0,07 0,28

Resultat per aktie, efter utspädning, kr not 1 0,11 0,07 0,28

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Tkr 2006-03-31 2005-03-31 2005-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anl.tillgångar, goodwill not 6 35 387 29 250 29 250

Materiella anl.tillgångar 2 245 2 351 1 972

Finansiella anl.tillgångar (varav uppskjuten skatt Mkr; 2,2 resp. 7,2 ) 2 264 7 216 3 337

Summa anläggningstillgångar 39 896 38 817 34 559

Fordringar mm, exkl: kassa och bank, kortfr. plac. 54 277 50 074 52 155

Kortfristiga placeringar 20 191 15 258 15 577

Likvida medel 30 173 16 771 28 651

Summa omsättningstillgångar 104 641 82 103 96 383

SUMMA TILLGÅNGAR 144 537 120 920 130 942

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital not 5 103 484 79 132 89 087

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 41 053 41 788 41 855

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 144 537 120 920 130 942
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 KASSAFLÖDESANALYS 2006 2005 2005

Sammandrag, Mkr not 4 jan-mars jan-mars helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 8,2 4,6 19,7

Förändringar i rörelsekapital -1,5 0,2 -1,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,7 4,8 17,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,5 -0,2 -1,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -

SUMMA FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL* 6,2 4,6 16,8

Kassaflöde från den löp. verksamheten per aktie, före utspädning, kr. not 1 0,14 0,10 0,38
Kassaflöde från den löp. verksamheten per aktie, efter utspädning, kr. not 1 0,14 0,10 0,38

*Likvida medel består av kassa och bank samt kortfristiga placeringar med en bindningstid om mindre än 3 månader

NYCKELTAL
2006 2005 2005

Resultat jan-mars jan-mars helår

Resultat per aktie, före utspädning, kr not 1 0,11 0,07 0,28

Resultat per aktie, efter utspädning, kr not 1 0,11 0,07 0,28

Vinstmarginal, % 14,0 8,7 8,9

Räntabilitet, eget kapital, % * 17,8 4,7 15,8

Förädlingsvärde per anställd, Mkr 0,21 0,19 0,77

EBITDA, Mkr 5,6 4,4 18,7

   *  Exklusive nedskrivningar och jämförelsestörande poster. Räntabiliteten avser rullande 12-månader.

2006 2005 2005

Omsättning jan-mars jan-mars helår

Nettoomsättning, Mkr 56 49 203

Försäljning av konsulttjänster, Mkr 45 39 149

Försäljning av varor och övrigt, Mkr 11 10 54

Tjänsteomsättning per debiterande konsult, Tkr 273 232 929

Omsättning per anställd, Tkr 313 270 1 163

Finansiell ställning 2006-03-31 2005-03-31 2005-12-31

Eget kapital, Mkr 103 79 89

Soliditet, % 72 65 68

Likvida medel, inkl kortfristiga placeringar, Mkr 50 32 44

Outnyttjade krediter 20 20 20
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 FORTS. NYCKELTAL 2006 2005 2005

Anställda jan-mars jan-mars helår

Genomsnitt under perioden, antal 179 181 175

Varav debiterande konsulter, antal 165 167 160

Personalomsättning, tolvmånaders, % 20* 10* 19*

Antal vid periodens utgång, antal 178 179 176

Antal vid periodens utgång, antal* 178 179 176
* korrigerat för avgångar hänförliga till åtgärdsprogram

Debiteringsgrad, timpris

Beläggningsgrad, % not 2 75 68 67

Timpris genomsnitt, kr 917 890 916

Känslighet, perioden

Beläggningssgrad, +/- 5%-enheter, Mkr +/-3 +/-3 +/-11

Timpris, +/-50 kr, Mkr +/-2 +/-2 +/-8

Rörelseresultat, 2006 2005 2005

verksamhetsområden jan-mars jan-mars helår

Förs   Res Förs    Res Förs   Res

IT-partner, Mkr  50       5,9   40       4,0   172     18,4

Consultus, Mkr    7      -0,6   10       0,1     35      -1,2

Övrig verksamhet, Mkr    8       0,0    8       0,0     26      -0,2

Koncerneliminering   -9   -9    -30

 56       5,3  49       4,1   203     17,0

Utveckling per kvartal Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06

Nettoomsättning   45,7 46,8 39,9 57,4 48,9 53,1 42,5 58,9 56,0

Resultat före skatt         -0,8 -2,7 -1,7 5,5 4,2 3,8 2,0 7,9 7,8

Vinstmarginal, %      -1,8 -5,9 -4,2 9,6 8,7 7,2 4,8 13,4 14,0
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NOTER 
Redovisningsprinciper och tillägg-
supplysningar 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 
34, Interim Financial Reporting vilken är överens-
stämmande med Redovisningsrådets rekommenda-
tion RR31, Delårsrapportering för koncerner.  
 
Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder som i årsredovisningen 2005. 
 
not 1  
Resultat per aktie 
Antalet aktier före och efter utspädning vid beräk-
ning av resultat och kassaflöde per aktie uppgår till  
48 714 268 stycken aktier per 2006-03-31 och till 
46 714 268 stycken per 2005-03-31. 
 
Genomförd nyemission 2006 för apportförvärv har 
medfört att antalet aktier ökat med 2 000 000 stycken 
och att aktiekapitalet ökat med 800 000 kr.  
 
not 2 
Beläggningsgrad 
Beläggningssgrad avser andelen debiterade timmar av 
full arbetstid, d.v.s. samtliga periodens vardagar à ca 8 
tim (ca 1 900 tim under året) minskat med uttagen 
semester och sjukfrånvaro. Uppgifterna avser debite-
rande konsulter. 
 
not 3 
Finansnetto 
Posten innehåller ränteintäkter och räntekostnader 
inklusive värdeförändringar från kortfristiga placer-
ingar. 
 
not 4 
Kassaflödesanalyser 
Fördelning av investeringar (Mkr): 

2006
jan-mars

2005
jan-mars

2005
helår

Nettoinvesteringar i inventarier -0,5 -0,2 -1,1  

 
not 5 
Eget kapital 
Det egna kapitalet ser ut enligt följande i respektive 
period (Mkr): 

2006
jan-mars

2005
jan-mars

2005
helår

Belopp vid periodens ingång 89,1 76,1 76,1

Omräkningsdifferens - -0,1 -

Nyemission 2 000 000 st 0,8 - -

Reserver 8,0

Periodens resultat 5,6 3,1 13,0

Belopp vid periodens utgång 103,5 79,1 89,1

2006
jan-mars

2005
jan-mars

2005
helår

Aktiekapital 19,5 18,7 18,7

Omräkningsreserv 0,2 0,2 0,2

Reserver 8,0 - -

Bal.vinstmedel och årets resultat 75,8 60,2 70,2

Summa 103,5 79,1 89,1

Minoritetsintresse - - -

Totalt eget kapital 103,5 79,1 89,1

 
 
not 6 
Immateriella anl.tillgångar, goodwill 
Förändringen om 6,1 Mkr, jämfört med balanserat 
värde 2005-12-31, avser goodwill och immateriell 
tillgång hänförlig till förvärvet av TBook Software 
AB. 
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