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» Kärnverksamheten har renodlats och förstärkts

Genomgripande förändringar av organisationen och kompetensstrukturen har genomförts. Resurskonsult-
verksamheten i Softronic Konsult AB har avvecklats och riskkapitalbolaget Softronic Ventures AB har avyttras.

Ett strategiskt samarbete har inletts med Ericsson. I samband med detta har en grupp ledarskaps- och
organisationskonsulter tagits över från Ericsson vilken utgör en betydelsefull förstärkning av Softronics
managementkonsultverksamhet.

» Lönsamhetsförbättring

Åtgärdsprogrammen under 2001 och 2002 har skapat förutsättningar för Softronic att möta en fortsatt tuff
marknad genom bland annat minskade personal- och lokalkostnader. Successivt under året har både timpris
och debiteringsgrad ökat.

» Rörelseresultatet blev - 29 Mkr (- 48 Mkr)

Softronics rörelseresultat förbättrades jämfört med föregående år med 19 Mkr. EBITDA var oförändrat
0,5 Mkr jämfört med föregående år. Omsättningen under året var 271 Mkr (329).

» Positivt kassaflöde fjärde kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev totalt under året - 4,2 Mkr. Det fjärde kvartalet genererade
dock ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 11,6 Mkr.

» Ett flertal nya projekt och ramavtal

Softronic har tecknat ramavtal med ett flertal strategiska kunder såsom AstraZeneca, Ericsson och FMV.
Försäkringssystemet ITM har bland annat levererats till Danica och VitalLink i Norge. Nyskapande projekt
som påbörjats är IP-telefoni till Tjänstemannaförbundet HTF och ett verksamhetssystem baserat på Web
serviceteknik till Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

» Web services

Softronic har blivit en ledande aktör i Sverige inom utvecklingen av Web services. Web services möjliggör en
integration av befintliga verksamhetssystem oavsett plattform och verktyg, vilket ger en större flexibilitet och
öppenhet än tidigare lösningar. Softronic har erhållit Microsofts .NET Award, för att tidigt ha insett möjligheterna
med Web services och kraften i den nya tekniken.

Softronic AB 2003
Producerad av Håkan Nilsson

Grafisk form: Anette Holmberg och Anna Blomberg
Fotograf: Benny Dahlqvist, Ateljé Videocom

Tryck: Trosa Tryckeri AB
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Bolagsstämma 2003 för Softronic AB (publ), org. nr 556249-0192
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 7 maj.  Särskild kallelse sker tidigast sex och senast fyra veckor före
stämman. För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Värdepapperscentralen VPC AB
förda aktieboken senast den 25 april, dels anmäla sitt deltagande till oss på adressen: Softronic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm
eller per telefon 08-51 90 90 00 eller per fax 08-51 90 91 00 eller via e-post bolagsstamma@softronic.se senast kl. 16.00 fredagen den
2 maj. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notarieavdelning eller förvaltare måste i god tid före den
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Förslag till vinstutdelning
Ingen utdelning föreslås.

Rapporter och ekonomisk  information 2003
Kvartalsrapport, jan – mar 6 maj
Halvårsrapport, jan – jun 13 augusti
Kvartalsrapport, jan – sep 28 oktober

Beställningsinformation
Rapporter och ekonomisk information publiceras på Softronics webbplats: www.softronic.se.
Beställning kan ske genom Softronics växel: 08-51 90 90 00 eller via e-post till info@softronic.se.
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En marknad i långsiktig förändring
Marknaden för IT- och managementkonsulttjänster har
genomgått vad som troligen kommer att bli en långsiktig
förändring. Kunderna startar idag större förändrings-
projekt endast om affärsnyttan är tydlig och påvisbar.

På kort sikt kommer konsultmarknaden att vara fortsatt
besvärlig då det fortfarande råder en stor obalans mellan
tillgång och efterfrågan, framförallt i storstadsregionerna.
I rådande läge bygger kundernas urval av konsultföretag
på dokumenterad kvalitet och framgång i referensprojekt.
Kunderna vänder sig också i hög utsträckning till befintliga
leverantörer och efterfrågar åtaganden med högre grad
av ansvar för leveransen.

På lång sikt kommer marknaden att förbättras för de
konsultföretag som kan påvisa nytta för kunderna och
leverera lösningar i tid och till utlovade kostnader. Nyckeln
kommer att vara integration mellan befintliga affärskritiska
verksamhetssystem. Resultatet av detta blir mindre projekt
som genomförs under kortare tid. Detta sammanfaller
med ett lika stort tekniskt paradigmskifte i IT-branschen
som när PCn introducerades, nämligen införandet av Web
services. Rätt använd kommer tekniken att innebära att
det blir enklare att integrera olika IT-lösningar.

Softronic som förändringspartner
Softronic har sedan starten 1984 och Consultus sedan 1973
arbetat med långsiktiga kundrelationer och omfattande
förändringsprojekt vilket gör att Softronic är en
utomordentlig leverantör på den förändrade marknaden.
Målet är att i nära samverkan med kundens organisation
erbjuda en partnerrelation där Softronic snabbt sätter sig
in i kundens affärsverksamhet, definierar krav och
lösningar samt i rätt tid och till rätt kostnad levererar
fungerande lösningar i kundens organisation. Det kräver
lång erfarenhet och hög kompetens hos såväl enskilda
konsulter som i hela organisationen. År 2002 har inneburit
fler nya stora projekt och tecknade ramavtal än under
något tidigare år.

Det nya Softronic
Vid så stora marknadsförändringar som har ägt rum de
senaste åren är det viktigt att anpassa organisationen och
verksamheten på ett sådant sätt att medarbetarnas kom-
petens bättre kommer kunderna till godo och därigenom
skapar förutsättningar för fortsatt goda kundrelationer.

Verksamheten har organiserats i bolag med olika mark-
nadssegment och fokusområden med möjlighet att
leverera ledande konsulttjänster och projekt, men som
också samverkar i större partneråtaganden. Det är en

organisation med ett starkt lönsamhetsfokus skräddarsydd
för en hårt konkurrensutsatt marknad.

Den kompetenskonsolidering som skett under 2002 har
lett till att Softronic idag är en expertorganisation där hög
individuell kompetens kombineras med en stor förmåga
att paketera och återanvända lösningar. Softronic är nu
väl rustat att agera inför en fortsatt svår eller till och med
försämrad marknad.

Resultatutvecklingen
Hela året har inneburit en successiv resultatförbättring
kvartal för kvartal och jämfört med 2001. Det beror på
att effekten av de kostnadsbesparande åtgärderna har slagit
igenom samtidigt som debiteringsgrad och timpris
successivt förbättrats.

Förutsättningar inför 2003
Marknaden kommer att bli fortsatt svår under 2003. Den
klara målsättningen för Softronic är att trots detta uppnå
en bättre lönsamhet än branschens genomsnitt. Softronics
policy är dock att inte lämna några prognoser. Målsätt-
ningen för Softronic är att hålla fortsatt låg kostnadsprofil
samt att med hjälp av långa kundrelationer och styrkan
inom respektive fokusområde vinna nya affärer.

Anders Eriksson, VD Softronic
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Förändringspartnern
Softronics affärsidé är att vara en förändringspartner som
skapar bättre affärer och konkurrenskraft för våra
uppdragsgivare. Vi har en helhetssyn på förändring som
innebär att vi kan åta oss att stödja våra kunder inom allt
från strategi och struktur till mänsklig förändring. IT är
en viktig drivande kraft vid utveckling av affärer och
verksamheter. Detta innebär att när vi utvecklar IT-
lösningar tar vi ett ansvar från behovsanalys och utveckling
av verksamhetskritiska system till implementering och
drift.

Vi arbetar tillsammans med kunden som en förändrings-
partner när vi leder och genomför förändring. Detta
genom att på olika sätt stödja företagsledare och lednings-
grupper att utveckla sina organisationer och leda med-
arbetarna på ett sunt och uthålligt sätt. Vår kärnkompetens
är själva genomförandet av förändringen där vi hanterar
företagsstrukturer, system och processer i kombination
med värderingar, attityder och mänskligt beteende. Varje
förändring kräver sin egen kombination av dessa
förändringsingredienser.

Softronic är ett av Sveriges ledande IT- och managementkonsultföretag. Vi kombinerar gedigen management-

kunskap med kvalificerad IT-kompetens och kan därmed erbjuda våra uppdragsgivare en helhetssyn på

förändringsprocesser som ofta inkluderar både IT, strategisk utveckling och mänsklig förändring.

Gedigen branschkunskap
För att kunna utveckla kundens verksamhet och ha
möjlighet att skapa konkurrenskraft krävs en djup insikt i
kundernas huvudprocesser. Softronic har idag mångårig
erfarenhet från ett antal branscher. Inom följande
fokusbranscher har vi upprepade gånger hjälpt våra kunder
att bygga upp eller förändra sin verksamhet i syfte att skapa
unika konkurrensfördelar.
- Fond och Försäkring
- Medlemsorganisationer
- Transport/Spedition/Logistik
- Offentlig förvaltning och Skolor
- Detaljhandel

Andra branscher och verksamhetsområden som Softronic
har stor erfarenhet inom avseende både IT- och manage-
mentkonsultation är:
- Bygg-, Fastighets- och Bostadsbolag
- Läkemedel och medicinteknik
- Service
- Telekom

Lösningar för våra kunders processer
Många processer inom olika företag och organisationer
har stora likheter. Genomtänkta och flexibla lösningar låter
sig lätt överföras mellan olika kunder.
- Affärssystem
- CRM
- HRM
- Integration
- IP-telefoni

Softronic har stor kunskap i att utveckla organisationer,
processer och arbetssätt. En drivande faktor i denna
utveckling är IT-stödet.

Heltäckande tjänsteportfölj
För att kunna möta våra kunders behov av förändring
och utveckling har Softronic ett mycket brett utbud av
tjänster och lösningar.
- Strategi, Organisation och Ledarskap
- Verksamhetssystem
- IT-drift och IT-infrastruktur

Softronickoncernen består idag av ett antal bolag som är
fokuserade inom de olika tjänsteområdena. Varje bolag
eftersträvar en ledande position inom ramen för sitt
kompetensområde.
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Kunden i centrum
Softronic har i likhet med många andra IT- och manage-
mentkonsultbolag haft en turbulent resa genom de senaste
årens enorma utveckling inom IT och Internet. IT-
branschen har drabbats hårt och fått mycket negativ
publicitet. Ändå hävdar vi idag att branschen aldrig har
varit bättre!

Internetfenomenet saknar motstycke i modern industri-
historia. Aldrig tidigare har ett samhällsfenomen fått så
stort genomslag och snabb spridning. I den miljön blev
Internetutvecklingen som ett X2000-tåg med omedelbar
avgång. Alla skulle rusa in i den nya ekonomin såväl ovana
IT-beställare som oerfarna IT-leverantörer. Samtidigt såg
vi en expansion inom telekom som skapade stor efter-
frågan på IT-konsulter. År 2000-problematiken var ett hot
som även den krävde hundratusentals konsulttimmar bara
i Sverige. Nya företag etablerades i ett högt tempo, börs-
introduktionerna var många, och den nya ekonomin lovade
oavbruten tillväxt. När Y2K-marknaden försvann vid
millennieskiftet fanns förväntningar på att kunderna skulle
nysatsa eftersom så stor del av de tidigare IT-budgetarna
bekostat Y2K-säkring. Detta blev inte resultatet. För-

troendet för IT-branschen var lågt i stora delar av det
svenska näringslivet på grund av att IT-bolag i ett flertal
fall tidigare utlovat mer än de kunde hålla. När sedan
telekommarknaden började mattas under vintern 2000/
2001 var krisen ett faktum.

En ökande förståelse för kopplingen mellan IT och
affärsutveckling är ett bra exempel på varför IT-branschen
är så bra i dag jämfört med hur den var för några år se-
dan. Samma sak gäller insikten i det förändringsarbete som
krävs hos kunden för att få största möjliga effekt av nya
IT-satsningar. Vidare har det skett en kompetenskon-
centrering och kompetensen kring Internetteknik har
utvecklats enormt.

Idag ser vi ett Softronic i balans. År 2002 har varit ett
stort förändringsår med ytterligare nedskärningar, kom-
petenskonsolidering och omorganisation. Samtidigt har
vi levererat några av de mest utmanande förändrings-
projekt vi någonsin haft. Softronic är idag mycket väl rustat
för att möta marknadens och våra kunders behov och
därigenom skapa långsiktiga partnerrelationer.

Softronickoncernen
Koncernen består av specialiserade bolag, som vart och ett strävar efter att vara ledande inom sina kompetensområden.
Exempelvis är Consultus, som 2003 firar sitt 30-årsjubileum, experter inom Change Management. Softronics IT-
partnerverksamhet har 18 års erfarenhet av att leverera verksamhetskritiska IT-lösningar. Softronic är känt för att ta ett
helhetsansvar, från behovsanalys och utveckling av lösningar till implementering och drift.

Softronic har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Portugal, USA och Estland.
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IT-PARTNERSKAP

Verksamhetssystem
Softronics djupa verksamhetskunskap inom ett antal
fokusbranscher möjliggör IT-driven affärsutveckling, dvs
att utveckla kundens huvudprocesser utifrån vad den
moderna tekniken möjliggör. Softronic har mycket lång
erfarenhet av att utveckla verksamhetskritiska system, dvs
system som är helt avgörande för kundens affärer. Det är
också viktigt att skapa en sömlös integration mellan
stödprocesser och huvudprocesser och på så sätt tillvarata
kraften i all information som finns i organisationen.

Verksamheter som hanterar stora mängder information
och som är transaktionsintensiva är helt beroende av att
på ett flexibelt sätt kunna genomföra förändringar i
processerna för att kunna möta marknadens krav. Detta
får inte ta lång tid, kosta för mycket eller helt enkelt vara
omöjligt att genomföra. Detta ställer således mycket stora
krav på systemarkitektur och design. Denna typ av projekt
är ofta komplexa och innebär inte sällan stora ekonomiska
risker. Softronic har utarbetat metoder och arbetssätt som
möjliggör att ta totalansvar för stora fastprisåtaganden och
på så sätt minimera kundens risker.

Softronic erbjuder lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer för företagets kunder. Detta

innebär att Softronic fungerar som en långsiktig partner och erbjuder kunderna allt från strategisk rådgivning

och behovsanalys till utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar, implementation och drift av

färdiga system.

ITITITITIT-par-par-par-par-partnertnertnertnertnerskskskskskapapapapap

Affärsprocessen med kunden börjar ofta med ett strategi-
uppdrag. Det kan gälla en teknisk plattformsstrategi eller
en affärsstrategi. Strategiuppdraget kan också vara en
specifik förstudie för en del av verksamheten. Ett strategi-
uppdrag leder fram till projektförslag med tydligt angivna
förtjänstmöjligheter för kunden. I många fall innebär
projektet omfattande förändringar inom kundens
organisation. Förändringsprojektet kan innebära att pro-
gramvara utvecklas, standardprogramvaror integreras,
användare utbildas och system införs. Därefter kommer
en viktig del, drift och förvaltning, som kan skötas via
fjärrdrift eller på plats hos kunden eller i en kombination.
Affärsprocessen kan också börja med outsourcingupp-

drag för att sedan gå vidare i ett strategiarbete och mynna
ut i ett större projekt i modern miljö. Softronic erbjuder
även samtliga tjänster separat i processen.

Framstående IT-konsulter
Inom Softronic finns en gedigen konsultkultur. En av våra
viktigaste uppgifter är att överföra kompetens till våra
kunder och kunna vara ett expertstöd. Vi har ett stort
antal konsulter med dokumenterad erfarenhet och en bred
flora av specialistkompetenser.

Våra kunder står ofta inför viktiga och svåra beslut som
berör IT. Framtagande av IT-strategier och policies, stöd
vid upphandlingar av IT-lösningar och rådgivning vid
nyutveckling är exempel på uppdrag som ofta varit starten
på en lång och förtroendefull kundrelation. Många av våra
kunder har egna IT-avdelningar eller produktutvecklings-
organisationer. Vi kan tillhandahålla erfarna system- och
teknikarkitekter. Tack vare den stora mängd utvecklings-
projekt som vi genomfört i vår IT-partnerverksamhet har
vi gedigen kompetens inom projektledning. Vi har idag
uppdrag inom projektledning, verksamhetsanalyser,
metodstöd, projektmentorer och projektgranskning.

IT-outsourcing
Små och medelstora företag och organisationer har inte
alltid möjlighet att bygga upp en egen IT-avdelning. IT
kräver löpande stora resurser vad gäller personal, kom-
petens och investeringar - resurser som man egentligen
behöver i sin kärnverksamhet. På Softronic finns en enhet
som sedan många år arbetar med att ta ansvar för IT-
miljöer på mindre och medelstora företag och som
hanterar utveckling, drift och underhåll under totalansvar
- ett nära samarbete som kräver ömsesidigt förtroende.
Kunden behöver inte ha sin egen IT-avdelning, Softronic
kan ta hand om alla IT-frågor så att man tryggt kan ägna
sig åt sin kärnverksamhet.



8

säkringsbolag är systemdesign, programutveckling,
dokumentation etc inte dess kärnverksamhet. Softronic
har specialiserat sig på kundanpassade försäkringssystem
utifrån objektorienterad och komponentbaserad system-
utveckling. Genom denna paketering har Softronic
konkurrenskraftiga erbjudanden. ITM är konstruerat för
att erbjuda förändring, anpassning och snabb utveckling
av nya försäkringsprodukter.

Ett uttalande från en av våra kunder:
“ITM har gett oss möjligheten att skapa marknader som
vi inte ens visste existerade. Och det har gett oss möjlig-
heten att utmanövrera våra konkurrenter genom vårt unika
erbjudande till våra kunder.”

ITM är en infrastruktur som stöder kundens behov av
administrativa processer vilket gör att kunden kan flytta
eller frigöra resurser från administration till kundservice.
Det finns ITM-kunder som har hälften så många anställda
som sina jämförbara konkurrenter.

Softronic Retail
Softronic levererar under varumärket Softronic Retail
svaret på nordisk detaljhandels behov av processer och
IT-system. Detaljhandeln är beroende av butikssystem
som stödjer den transaktionsintensiva verksamheten från
kassaförsäljning till bakomliggande administration.

konkurrenter med stordatorlösningar. Softronic Retail
sammankopplar olika typer av teknikplattformar via .NET
anpassade Web service-moduler till ett enkelt och flexibelt
butikssystem. Softronic Retail fungerar oberoende av
bakomliggande affärssystem. Softronic har valt att arbeta
med Microsoft Navision Attain, ett flexibelt och heltäck-
ande affärssystem.

IT-projekt i rätt tid till rätt kostnad
Softronic har utvecklat ett arbetssätt för att säkerställa en
leverans av hög kvalitet inom ramen för budgeterad tid
och kostnad. Arbetssättet bygger på erfarenheterna från
ett stort antal projekt där bolaget framgångsrikt har
levererat och infört verksamhetskritiska system. Kvalitets-
säkringen i projekten följer Softronics kvalitetssäkrings-
metod SoftQA, vilken bygger på PPS (Praktisk projekt-
styrning).

Arbetet inleds med en förstudie där Softronic tillsammans
med kunden utgår från den kravbild som kunden beskriver
och diskuterar lösningar, prioriteringar och avgränsningar
för ett tänkt projekt. Resultatet av förstudien är ett lös-
ningsförslag.

Ett nära samarbete mellan kunden och Softronic är en
förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Projektgrupper
formeras hos både kunden och Softronic. Projektets
styrande organ är styrgruppen med beslutsfattare från båda
parter, som bland annat hanterar ändrade förutsättningar
och nya prioriteringar. Tester är grunden för att säkerställa
att avtalad funktion och kvalitet levereras. I Softronics
testmetod förekommer enhetstest, integrationstest,
verksamhetstest och slutligen acceptanstest. Testarbetet
är samtidigt en kunskapsöverföring till kunden. En viktig
del i överlämnandet av ett system till kunden är system-,
användar- och driftsdokumentationen.

ITM Försäkringslösningar

ett  av de mest flexibla försäkringssystemen på marknaden
och är utformat så att det stödjer all typ av verksamhet
inom försäkrings- och Unit Link-lösningar. Systemet är
basen, kunden anpassar det till sin verksamhet, vad det ska
innehålla och vad det ska göra. Tanken är att kunden, utan
att programmera, själv skapar sina försäkringsprodukter.

Ett flertal företag inom försäkringssektorn har valt att
arbeta med egen systemutveckling. En konsekvens av detta
är att de själva måste vara ett mjukvaruföretag. För för-

�  Affärsvision 

�  IT-strategi 

�  Infrastruktur 

�  Butiksdatasystem 

�  Affärssystem 

�  Upphandling /  

 Finansiering 

�  Införande 

�  Utbildning 

�  Drift 

�  Helpdesk 

�  Supportavtal

IT-PARTNERSKAP

ITM är ett fond- och
försäkringssystem som
utvecklas och dist-
ribueras av Softronic
ITM AB. ITM är ett
flerskiktat web- och
Windowsbaserat klient-
server-system. Det är

Softronic Retail bygger på en
kombination av verksamhets-
förståelse och IT-systemlösnin-
gar. Kunskapen har paketerats
för att bland annat möta
kundernas krav på en effektiv
administration, försäljnings-
statistik och sortimentsstyrning,
samt samordnade inköp och
optimerad lagerstyrning. IT-
lösningen innebär att detalj-
handelsföretag får samma tek-
nikstöd  och  funktioner  som
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IP-telefoni
IP telefoni är ett sätt att skapa helt nya kundservice-
möjligheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. I
grunden är IP-telefoni ett antal standarder som möjliggör
att hantera telefoni i datanät. Vanliga telefonväxlar med
standardfunktioner kan snabbt ersättas av en IP-baserad
lösning till betydlig lägre kostnad. Den viktigaste fördelen
är att en organisation kan bli helt geografiskt oberoende.
Tillgången till telefoni blir på precis samma sätt som övriga
IT-lösningar tillgängliga var som helst där ett nätverk kan

Wicom  är  en  av  Europas ledande leverantörer av mjuk-
vara för IP-baserade contact-center och företagstele-
fonilösningar.

En möjlig organisationsutveckling för en kundorienterad
organisation är att samtliga anställda kan bli en del av ett
kundcenter där all information finns samlad. Kunden
kontaktar verksamheten i ett visst ärende. Beroende på
kundens fråga kopplar systemet kundens samtal till den
del av verksamheten som bäst kan hantera kundens behov.
Samtidigt finns all kundinformation tillgänglig för
handläggaren. När kundkontakten är avslutad finns all ny
information om ärendet lagrat i verksamhetssystemen.
Integrationen mellan IP-telefonitjänster, ärendehantering,
CRM-system och verksamhetssystem görs lämpligen
snabbt och enkelt med Web serviceteknik.

Med IP-telefoni och Web services kan både snabba kost-
nadsbesparingar och strategisk organisations- och affärs-
utveckling göras samtidigt.

IT-PARTNERSKAP

IT som drivkrafIT som drivkrafIT som drivkrafIT som drivkrafIT som drivkraft i vt i vt i vt i vt i verererererksamheksamheksamheksamheksamhets- octs- octs- octs- octs- ochhhhh
organisationsutvorganisationsutvorganisationsutvorganisationsutvorganisationsutvecececececklingklingklingklingkling

IT är ett verktyg som ska skapa konkurrenskraftig verksamhetsnytta. En IT-strategi ska ge vägledning till hur

detta ska uppnås inom en period på cirka fem år. Under det närmaste året kommer efterfrågan att öka på

kostnadsbesparande lösningar med snabb återbetalningstid. Viktiga aspekter kommer att vara snabbt och

successivt införande av nya IT-lösningar som ofta integreras mot befintliga lösningar inom och utom den egna

verksamheten. Inför 2003 finns två viktiga teknikområden som kan ge stora kostnadsbesparingar och samtidigt

möjliggöra affärsutveckling inom alla branscher: Web services och IP-telefoni.

Web services
Web services är kanske den största förändringen inom IT
sedan PCn kom i början på 80-talet. Det beror främst på

möjligheten att snabbt skapa
lösningar som ger stor verk-
samhetsnytta. Web services
är en standard för hur olika
IT-lösningar på ett enkelt och
strukturerat sätt kan utbyta

information. Det ger möjligheter att integrera IT-lösningar
med varandra och med slutanvändare. Basen i standarden
är XML - ett språk för att definiera datastrukturer. De
standarder för Web services som nu är fastställda har
anammats av många IT-företag i världen - stora som små.
IBM, Microsoft, HP med flera startade WS-I Web Services
Interoperability Organization där Softronic, som ett av få
svenska företag, är medlem.

Softronic har i över tio år varit Microsoft Certified Part-
ner. Microsoft .NET är Microsofts plattform för Web ser-
vices. Softronic blev utsedda av Microsoft till Best in Show
i .NET Awards 2003 vilket visar på den ledande  ställning
som Softronic innehar inom detta för framtiden av-
görande teknikområde.

användas. Det går också att
integrera detta med mobil-
telefoni. Softronic har ett
partneravtal  med  Wicom.
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anledningen till att förändringsprojekt startar med
medverkan från våra managementkonsultbolag.

De olika bolagen arbetar ofta i projektform och alltid i
nära samverkan med uppdragsgivaren och resurserna hos
denne. En trend är att tillämpningen av standardiserade
metoder och modeller ökar i förändringsprojekt. Våra
bolag inom managementområdet är ofta med och ut-
vecklar dessa. Idag arbetar våra företag med dessa metoder
och modeller för bl a ett antal av Sveriges och Portugals
största företag och organisationer.

Consultus
Consultus är med sin storlek, erfarenhet och sitt positiva
rykte i branschen en naturlig stomme inom Softronics
managementkonsultområde med fokus på change man-
agement.

Den tydliga fokuseringen på att leda förändringsarbete,
som Consultus arbetat med under de senaste åren, har
under 2002 burit frukt och verksamheten har haft ett av
sina mest framgångsrika år hittills. Detta trots att
marknaden för managementkonsulttjänster totalt sett
varit svag. Consultus kompetensområden är ledarskap,
organisation och strategi vilka utgör basen för olika
erbjudanden inom change managementområdet.

MANAGEMENTKONSULTATION

ManagementkManagementkManagementkManagementkManagementkonsultationonsultationonsultationonsultationonsultation
Satsningen inom området managementkonsultation har under året förstärkts. I och med den strategiska

omstruktureringen av koncernen har den relativa betydelsen av de befintliga bolagen inom detta område

vuxit och dessutom har verksamheten utökats med två bolag: Softronic Premium Konsult och Softronic

Leadership Partner.

Satsningarna och förstärkningarna inom detta område är
en viktig del i Softronics ambition att utgöra en framgångs-
rik förändringspartner för sina kunder. Marknaden för
managementkonsulttjänster var svag även under 2002, men
en trend är att i allt större utsträckning nyttja tjänster från
nationella bolag.

De etablerade bolagen i verksamheten, Consultus och
Iberconsult, är ledande inom sina marknader och de nya
bolagen är skapade med förutsättningar att bli detta. Alla
verksamheter bygger på långvariga kundrelationer och

partnerskap där kunden på ett aktivt sätt involveras
i arbetet. Detta resulterar i att kundens lönsamhet, tillväxt
och kompetens ökar på ett kostnadseffektivt sätt.

Change Management
Det som förenar de olika bolagen är den gemensamma
ambitionen att på ett positivt sätt bidra till kundernas
förändring. Detta görs under det samlade begreppet
“change management”. En viktig förutsättning, för att
förändringsprojekt skall vara framgångsrika, är att de
hanterar de olika perspektiv som i större eller mindre
utsträckning behöver beaktas vid förändringsarbete. Dessa
perspektiv samlas i en huvudmodell för koncernen.
Typiska exempel på aktiviteter som hanteras i form av
förändringsprojekt är kostnadsbesparingar och ratio-
naliseringar, fusioner och förvärv samt utveckling av
verksamhetssystem. Dessa aktiviteter är också den främsta

Change Management
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MANAGEMENTKONSULTATION

En annan bärande idé för Consultus är att via långvarigt
partnerskap vinna stor förståelse för kunderna och därmed
kunna bidra med relevanta råd anpassade till kundens
förutsättningar. Exempel på att denna strategi varit fram-
gångsrik är att andelen återköp är mycket stor och att flera
kunder har ett nära 30-årigt förhållande till Consultus.

Iberconsult
Iberconsult har en liknande position och roll i Portugal.
Bolaget är ett av de ledande nationella management-
konsultbolagen. Marknaden har varit än svagare för
konsultationstjänster i Portugal jämfört med Sverige, vilket
drabbat Iberconsult, om än inte i sådan omfattning som
för många av kollegerna. Även inom Iberconsult fort-

Softronic Premium Konsult
Premium Konsult är en IT/managementverksamhet där
spetskompetenser används för att driva förändringsprojekt
hos kunderna, ofta med tonvikt på IT-perspektivet. Verk-
samheten startades under första kvartalet 2002 och har
sedan dess utvecklats mycket positivt, bl a genom att vara
den enskilda verksamhet som haft högst beläggning un-
der andra halvåret 2002.

satte utvecklingen av
förändringsrelaterade
tjänster med fokus på
förankring och komm-
unikation. För detta
ändamål finns ett pake-
terat arbetssätt utvecklat
– MIND – som varit
framgångsrikt under
2002. Denna metod

används också av andra management-konsultföretag inom
Softronic.

Verksamheten fungerar också som en brygga kompetens-
och verksamhetsmässigt mellan management- och IT-
bolagen inom Softronic.

Softronic Leadership Partner
Det senaste tillskottet till managementområdet är Softronic
Leadership Partner. Verksamheten startades som en kon-
sekvens av att ett strategiskt samarbete inleddes med
Ericsson under senare delen av 2002. Kontraktet med
Ericsson slöts under 2002, men den egentliga starten för
verksamheten var vid årsskiftet 2002/2003.

Leadership Partners bidrag inom förändringsarbete
återfinns främst i det mänskliga perspektivet. Konkreta
exempel på detta är arbete i förändringsprocesser och
projekt, ledarutveckling på individ- och gruppnivå samt
framtagande och genomförande av kundanpassade utveck-
lingsprogram.

Allied Consultants Europe (ACE)
Softronic är, via sina helägda dotterbolag Consultus och
Iberkonsult, största delägaren i det europeiska konsult-
nätverket ACE. ACE består idag av 6 europeiska manage-
mentkonsultföretag.

Syftet med ACE, som grundades 1994, är att skapa en
bredare kompetensbas för medlemsorganisationerna i
arbetet med framförallt internationella projekt. Vidare att
gemensamt arbeta med metodutveckling, utveckling av
kompetens i den gemensamma satsningen “ACE Acad-
emy” och att möta konkurrensen från stora globala bolag.
ACE har under 2002 utarbetat ett gemensamt marknads-
erbjudande inom change management.
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KUNDER

För att kunna vara en förändringspartner till våra kunder behövs en bred kunskap om kundens verksamhet,

men också om den bransch som kunderna befinner sig i. Detta har gjort att Softronic mer och mer utvecklat en

fokusering mot specifika branscher. Tydliga exempel på Softronics framgång som partner till våra kunder är att

flera av kundrelationerna idag är över 20 år och att andelen återköp är mycket hög.

Marknaden
På en mycket tuff  marknad förbättrade Softronic sin
försäljning per konsult under 2002. Framförallt nåddes
ett gott resultat genom en fortsatt framgångsrik ut-
veckling av befintliga kunder och inom området manage-
mentkonsultation. Säljprocesserna är emellertid fortsatt
mycket långa, även för mindre projekt hos befintliga
kunder. Detta gör också att kostnaderna för försäljning
har ökat.

Branscher
Softronic besitter ledande verksamhetskompetens inom
fem branscher: Fond och Försäkring, Medlemsorga-
nisationer, Transport/Spedition/Logistik (TSL), Offentlig
förvaltning och skolor samt Detaljhandel. Utöver dessa
branscher genomförs speciella satsningar inom Läke-
medel och medicinteknik, Telekom, Bygg-, Fastighets- och
Bostadsbolag samt Serviceorganisationer.

Nya genombrott i Norge inom fond och försäkring
Framgångarna med utvecklingen av verksamhetssystem
inom fond och försäkring i Norge har fortsatt med
fondförsäkringssystemet ITM. Nya stora projekt har un-
der året genomförts för Vital-koncernen och Danica Norge.

Långsiktiga parLångsiktiga parLångsiktiga parLångsiktiga parLångsiktiga partnerrelationertnerrelationertnerrelationertnerrelationertnerrelationer

Samarbetet med Jetpak (TSL) har fördjupats och utveck-
lingen av deras nya verksamhetssystem baserat på Web
serviceteknik har fortsatt. Ett annat betydelsefullt projekt
med samma utvecklingsplattform har under året påbörjats
tillsammans med Svenska Byggnadsarbetareförbundet
(Medlemsorganisationer). Vidare har samarbete ånyo
intensifierats med Tjänstemannaförbundet HTF.

Med Kunskapsskolan har partnerskapet utvecklats positivt
under året och nu driver Softronic ett av landets största
nätverk med tunna klienter och central drift av servrar.
Sammanlagt har nätverket dagligen cirka 5 000 användare.
Förutom distribution av program centralt utgör nätverket
också en plattform för IP-telefoni.

Fusionen mellan Danzas AEI Intercontinental och Uni-
versal Air Express (TSL) ledde under året till stora
förändringsprojekt inom både management och IT.

Produktrelaterad försäljning
Framgångarna för Softronics content managementverktyg
“Content Server” har fortsatt även om konkurrensen på
denna marknad har hårdnat. 100 000-tals unika användare
använder dagligen Content Server som plattform i form
av ett intranät, extranät eller som en tredje generationens
webbplats.

Inom området för affärssystem har samarbetet fördjupats
kring Navision tillsammans med Microsoft Business So-
lutions. Navision är ett affärssystem som kopplar samman
alla delar av kundens verksamhet.

 2000 2001 2002 

Antal kunder som faktureras över 2 Mkr 42 26 25 

Andel av omsättning kunder över 2 Mkr 70 % 50 % 59 % 

Andel av omsättning 5 största kunderna 21 % 21 % 33 % 

Andel av omsättning 10 största kunderna 36 % 32 % 45 % 
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ökat något till 490 Tkr per anställd. Trots detta överstiger
personalkostnaderna förädlingsvärdet per anställd med 100
Tkr. Att personalkostnaden per anställd har ökat härrör
främst till förskjutningen inom åldersstrukturen.

Jämställdhet
Softronics utgångspunkt i jämställdhetsarbetet är att
kvinnor och män ska ha samma möjlighet till anställning,
utbildning och karriärutveckling. Villkoren i arbetslivet ska
stödja kvinnors och män olika förutsättningar. Softronic
eftersträvar en arbetsbelastning som möjliggör en bra
balans mellan arbete, familj och fritid.

Arbetet med att förbättra jämställdheten har under året
intensifierats, bland annat har en genomgripande kart-
läggning av nuläget genomförts. Årligen sker en revidering
av jämställdhetsarbetet för att säkerställa att bolagets mål
och riktlinjer som finns utarbetade i jämställdhetsplanen
följs. En stor förbättringspotential finns i att öka andelen
kvinnor i ledande befattningar. Andelen kvinnor inom
företaget är cirka en fjärdedel och denna andel har ökat
något under året.

Åldersfördelning anställda den 31 december.

Arbetsmiljö och företagskultur
Inom kunskapsföretag är det mycket viktigt med en stark
och tydlig företagskultur. Att kontinuerligt arbeta med våra
värderingar och attityder och på så sätt påverka våra
medarbetares beteende och skapa en stark vi-känsla, är
en av ledarskapets viktigaste utmaningar. Målsättningen
inom Softronic är att skapa en arbetsmiljö som är stimule-
rande och utvecklande. Softronics kultur ska präglas av
öppenhet, tydlighet och ärlighet där initiativförmåga och
viljan att ta ansvar ska uppmuntras. Ett av bolagets mål är
att befrämja en fortsatt låg sjukfrånvaro och att motverka
arbetsskador.

 2000 
Varav 

kvinnor 
2001 

Varav 

kvinnor 
2002 

Varav 

kvinnor 

20-29 år 160 36 119 28 73 19 

30-39 år 142 40 139 41 113 29 

40-49 år 76 15 59 11 56 14 

50-59 år 31 6 33 6 29 7 

60-69 år 4 2 3 2 4 2 

Totalt 413 99 353 88 275 71 

 

 1999 2000 2001 2002 

Antalet anställda den 31 december 351 413 353 275 

Medelantalet anställda 276 382 395 307 

Medeltal intäktspersoner 250 350 360 279 

Omsättning per anställd (Tkr) 1 123 935 832 883 

Förädlingsvärde per anställd 770 610 460 490 

Personalkostnad per anställd 652 602 578 590 

Resultat före skatt per anställd (Tkr) 177 24 -144 -105 

Medelålder (år) 34 35 35 37 

Akademisk utbildning (%) 76 79 75 75 

Akademiska år 3,5 3,6 3,6 3,6 

Branscherfarenhet (år) 7,5 7,9 8,4 10,2 

Antal år i företaget 3,7 3,5 4,2 6,1 

Personalomsättning (%) 12 25 32 28 

Personalomsättning exkl 
åtgärdsprogram (%) 

12 25 12 11 

 

KKKKKonsultonsultonsultonsultonsulter med hög ker med hög ker med hög ker med hög ker med hög kompeompeompeompeompetttttensensensensens

PERSONAL

Softronic består idag av erfarna konsulter med kompetenser inom både management och IT. Marknaden

kräver att våra konsulter har djup kompetens inom sina respektive expertområden. Detta måste dessutom

kombineras med en bred förståelse för våra kunders behov och hur våra olika erbjudanden kompletterar

varandra.

Kompetensutveckling
Hög kompetens är Softronics främsta konkurrensmedel
på den tuffa marknaden för management- och IT-kon-
sulter. Softronic är redan idag väl rustat för att möta våra
kunders förändringsbehov samt teknik- och organisations-
utveckling.

Kompetensutveckling står högt på agendan och drivs bl a
inom ramen för Växtkraft Mål 3, för att förstärka vår
förmåga att jobba konsultativt. Satsningar har också gjorts
inom specifika kompetensområden såsom Web services,
IP-telefoni och affärssystem.

Personalstruktur
Softronic tvingades under 2002 genomföra ytterligare ett
åtgärdsprogram för att anpassa antalet IT-konsulter till
marknadens efterfrågan. Det har också skett en kraftig
neddragning av administrativa resurser. Nyrekryteringen
har varit begränsad. Resultatet är att antalet anställda har
minskat jämfört med föregående år. Vid årets utgång fanns
275 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i
Estland och Portugal. Ett försäljningskontor finns i USA.
Softronic har en bra balans inom åldersstrukturen.
Medelåldern i bolaget har stigit till 37 år och 41 procent
av medarbetarna är mellan 30 och 39 år. Den största
personalminskningen har skett i kategorin 20-29 år, som
har minskat med 39 procent. Förädlingsvärdet år 2002 har
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SOFTRONICAKTIEN

Softronicaktien är sedan december 1998 noterad på Stockholms fondbörs. Aktien handlas på O-listan och en

börspost motsvarar 5 000 aktier. Antalet aktieägare i Softronic per 31 december 2002 uppgick till 3 885.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Softronic uppgick vid utgången av 2002
till 93 428 536 kr fördelat på 46 714 268 aktier med ett
nominellt värde på 2 kronor. Samtliga aktier äger lika andel
i bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A medför
tio röster per aktie och aktier av serie B medför en röst
per aktie. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta
för fulla antalet av dennes ägda och företrädda aktier utan
begränsningar i rösträtten.

Utdelningspolitik
Styrelsens policy är att bolagets kapital dels skall vara
tillgängligt för att finansiera den framtida tillväxten och
dels distribueras till aktieägarna via utdelning eller återköp
av aktier. Ingen utdelning kommer att lämnas förrän
bolaget åter har en stabil vinstnivå.

Aktiekapitalets förändring
Under året har inga förändringar skett av aktiekapitalet.

Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Totalt antal röster Andel i % av 
rösterna 

Andel i % av 
kapitalet

Anders Eriksson inkl. bolag och fam. 1 875 400 8 493 160 10 368 560 27 247 160 35,37% 22,20% 
Stig Martín 891 600 3 245 600 4 137 200 12 161 600 15,79% 8,86% 
AB Traction 0 9 198 688 9 198 688 9 198 688 11,94% 19,69% 
Björn Janberger inkl. bolag och fam. 589 000 2 465 000 3 054 000 8 355 000 10,84% 6,54% 
Nexans IKO Sweden 0 3 057 600 3 057 600 3 057 600 3,97% 6,54% 
SEB Sverige Småbolagsfond 0 1 416 460 1 416 460 1 416 460 1,84% 3,03% 
Hyresgästernas Riksförbund 0 909 091 909 091 909 091 1,18% 1,95% 
Benny Lachmann inkl. fam. 2 000 589 860 591 860 609 860 0,79% 1,27% 
Mats-Olof Ekberg 8 000 400 000 408 000 480 000 0,62% 0,87% 
Andra AP-fonden 0 334 106 334 106 334 106 0,43% 0,71% 
Övriga aktieägare 4 000 13 234 703 13 238 703 13 274 703 17,23% 28,34% 

Summa antalet aktier 3 370 000 43 344 268 46 714 268   100,00% 

Summa antalet röster 33 700 000 43 344 268  77 044 268 100,00%  
 
 
 

År Transaktion Ökning av antalet 

aktier 

Antal aktier Aktiens nominella 

belopp, kr 

Ökning av 

aktiekapitalet kr 

Totalt aktiekapital kr 

1984 Bolagets bildande 1 500 1 500 100 150 000 150 000 

1985 Nyemission 500 2 000 100 50 000 200 000 

1988 Nyemission 300 2 300 100 30 000 230 000 

1989 Nyemission 500 2 800 100 50 000 280 000 

1990 Nyemission 900 3 700 100 90 000 370 000 

1992 Fondemission 3 700 7 400 100 370 000 740 000 

1996 Fondemission 88 800 96 200 100 8 880 000 9 620 000 

1996 Split 10:1 865 800 962 000 10 - 9 620 000 

1996 Nyemission 24 700 986 700 10 247 000 9 867 000 

1998 Split 5:1 3 946 800 4 933 500 2 - 9 867 000 

1998 Nyemission 400 000 5 333 500 2 800 000 10 667 000 

1999 Nyemission 203 000 5 536 500 2 406 000 11 073 000 

1999 Nyemission 30 300 5 566 800 2 60 600 11 133 600 

2000 Fondemission - 5 566 800 8 33 400 800 44 534 400 

2000 Split 4:1 16 700 400 22 267 200 2 - 44 534 400 

2000 Nyemission 91 400 22 358 600 2 182 800 44 717 200 

2001 Nyemission 909 091 23 267 691 2 1 818 182 46 535 382 

2001 Nyemission 89 443 23 357 134 2 178 886 46 714 268 

2001 Nyemission 23 357 134 46 714 268 2 46 714 268 93 428 536 
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SOFTRONICAKTIEN

Aktiens utveckling
Aktiekursen var vid ingången av 2002 3:30 kronor och vid
utgången av året 2:00 kronor. Högsta respektive lägsta
betalkurs under året var 4:08 kronor respektive 1:44 kr.

Antalet aktier omsatta under året uppgick till 4 793 830,
eller i genomsnitt 19 099 per dag. Kursnedgången under
året på 39 procent skedde successivt från januari till
oktober då aktien nådde årets lägsta nivå. Denna utveckling
följer mönstret för övriga bolag enligt Affärsvärldens in-
dex för IT-företag, dock med en betydligt lägre nedgång
för Softronicaktien. Från denna bottennivå fördubblades
värdet på aktien under november månad för att sedan
falla tillbaka under december. En relativt stark rapport
för tredje kvartalet förstärkte aktiens kraftiga uppgång
under november. Aktiens rörelse under året har till stor
del följt branschens aktieutveckling.

Optionsprogram
Softronic har ett optionsprogram som tecknades av
personalen under 2000. Vid utgivandet erlades marknads-
mässig premie för optionerna.Vid full teckning av
optionsprogrammet skulle antalet aktier öka med 1 procent.

Konverteringsperiod Antal optioner Antal aktier per option Lösenpris 

Juni 2003 463 200 1 76,50 kr 

 Optionsprogram



16

EkEkEkEkEkonomisk övonomisk övonomisk övonomisk övonomisk övererererersiktsiktsiktsiktsikt

Definitioner
Andel riskbärande kapital: summan av eget kapital och
uppskjuten skatteskuld samt minoritet i procent av balansom-
slutningen.

Avkastning på totalt kapital: rörelseresultat plus finansiella
intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på sysselsatt kapital: rörelseresultat plus finan-
siella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital: årets resultat enligt resultat-
räkningen i procent av genomsnittligt eget kapital.

Beläggningsgrad: andel debiterade timmar av full arbetstid,
minskad med uttagen semester och sjukfrånvaro. Uppgiften avser
debiterande konsulter.

Bruttomarginal: rörelseresultat före avskrivningar och jäm-
förelsestörande poster i procent av omsättningen.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Debiteringsgrad: andel debiterade timmar av full arbetstid,
d v s samtliga årets vardagar à 8 timmar (c:a 1 900). Semester
har således ej beaktats. Uppgiften avser debiterande konsulter.

Eget kapital per aktie: eget kapital dividerat med antal aktier
vid periodens slut.

Förädlingsvärde: resultat efter avskrivningar plus arbetskraftskost-
nader. Arbetskraftskostnader beräknas som lönekostnader
med tillägg för 50 procent schablon för sociala avgifter m.m.

Kapitalomsättningshastighet: omsättning dividerad med
genomsnittlig balansomslutning.

Likviditet: omsättningstillgångar dividerade med kortfristiga
skulder.

(Mkr) 1998 1999 2000 2001 2002 

Intäkter      

Konsulttjänster 157,6 270,8 308,5 290,0 230,0 

Licenser (ITM) 3,8 8,7 1,3 3,0 1,0 

Varor 32,0 31,5 47,4 35,7 40,2 

Summa intäkter 193,4 311,0 357,2 328,7 271,2 

Rörelsens kostnader -162,6 -258,7 -345,3 -328,3 -270,7 

Avskrivningar enligt plan - 5,1 -8,4 -12,6 -13,4 -10,5 

Jämförelsestörande poster, inkl 
nedskrivningar 

- - 3,8 -35,0 -19,5 

Rörelseresultat 25,7 43,9 3,1 -48,0 -29,5 

Finansnetto 1,5 5,3 6,2 -9,2 -2,6 

Resultat efter finansnetto 27,2 49,2 9,3 -57,2 -32,1 

Skatt -8,3 -15,2 -4,2 10,4 2,2 

Minoritetsandelar - - - - - 

ÅRETS RESULTAT 18,9 34,0 5,1 -46,8 -29,9 
 
 
 
 

(Mkr) 1998 1999 2000 2001 2002 

Tillgångar      

Goodwill 11,3 48,2 66,0 54,5 37,5 

Materiella anläggningstillgångar 10,0 16,7 21,7 17,4 10,0 

Finansiella anläggningstillgångar - 0,1 8,7 8,1 6,6 

Omsättningstillgångar 33,3 61,5 87,1 72,4 71,5 

Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar) 67,6 87,2 30,2 39,7 30,7 

Summa tillgångar 122,2 213,7 213,7 192,1 156,3 

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 63,8 113,5 115,5 128,7 98,7 

Ej räntebärande skulder 58,4 100,2 97,2 59,4 56,3 

Räntebärande skulder  - - 1,0 4,0 1,3 

Summa eget kapital och skulder 122,2 213,7 213,7 192,1 156,3 
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Resultat per aktie: årets resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Antalet aktier har omräknats med hänsyn till
split, fondemissioner och fondemissionselement vid
nyemissioner.

Rörelsemarginal: rörelseresultat i procent av omsättningen.

Skuldsättningsgrad: räntebärande skulder dividerade med
eget kapital.

Soliditet: eget kapital i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital: balansomslutning minskad med icke
räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld.

Totalt kapital: balansomslutning.

Vinstmarginal: resultat före skatt i procent av omsättningen.

Nyckeltal 1998 1999 2000 2001 2002 

Totalt kapital, Mkr 122,2 213,7 213,7 192,1 156,3 

Sysselsatt kapital, Mkr 63,8 113,5 116,5 132,8 100,0 

Eget kapital, Mkr 63,8 113,5 115,5 128,7 98,7 

Avkastning på totalt kapital, % 34,6 30,5 5,0 -23,7 -15,6 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 57,9 53,1 8,5 -41,2 -23,5 

Avkastning på eget kapital, % 38,5 36,7 4,5 -42,6 -25,8 

Bruttomarginal, % 16,1 16,8 3,3 0,2 0,2 

Rörelsemarginal, % 13,3 14,1 0,9 -14,6 -10,9 

Vinstmarginal, % 14,1 15,8 2,6 -17,4 -11,9 

Likviditet, ggr 1,9 1,6 1,3 1,8 1,8 

Soliditet, % 52,2 53,1 54,1 67,0 63,1 

Andel riskbärande kapital, % 55,4 56,8 58,0 67,0 63,1 

Skuldsättningsgrad, % - - 0,9 3,1 1,3 

Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 

Egen finansierad utveckling ITM, Mkr - - 16,0 6,2 - 

Anställda i medeltal 190 277 382 395 307 

Omsättning per anställd, Mkr 1,0 1,1 0,9 0,8 0,9 

Förädlingsvärde per anställd, Mkr 0,69 0,77 0,61 0,46 0,49 

Andel konsultförsäljning och licenser, % 84 90 87 89 85 

Löner och ers. exkl. soc. avg., Mkr 70,8 115 152 161 121 

Debiteringsgrad, %  60 52 49 52 

Beläggningsgrad, %  65 60 57 62 

Timpris, genomsnitt, kr  900 890 830 860 

Data per aktie 1/ 1998 1999 2000 2001 2002 

Antal aktier vid periodens slut 25 600 800 26 720 640 26 830 320 46 714 268 46 714 268 

Eget kapital per aktie, kr 2,49 4,25 4,26 2,76 2,11 

Vinst efter skatt per aktie, kr 0,76 1,27 0,19 - 1,44 - 0,64 

Utdelning per aktie, kr 0,21 0,32 - - - 

Börskurs vid periodens slut, kr 19,25 51,25 24,33 3,30 2,00 

1/ Samtliga värden är omräknade med hänsyn till split, fondemissioner och fondemissionselement vid nyemissioner. 

Kassaflödesanalys i sammandrag  (Mkr) 1998 1999 2000 2001 2002 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 37,3 42,3 -9,5 -17,5 -4,2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,0 -36,8 -29,2 -19,1 -2,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20,4 -0,3 -7,5 52,8 -2,7 

Förändring av likvida medel 51,7 5,2 -46,2 16,2 -9,0 

 

Vinst per aktie: årets resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Antalet aktier har omräknats med hänsyn till
split, fondemissioner och fondemissionselement vid ny-

emissioner.
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Väsentliga händelser
Under året har en omorganisation genomförts. Samtliga
rörelsedrivande verksamheter drivs nu i separata dotter-
bolag med starkt lönsamhetsfokus.

Ett flertal viktiga avtal har tecknats under året såsom avtal
om leverans av IP-telefonilösning till Tjänstemanna-
förbundet HTF, heltäckande verksamhetssystem baserat
på Web service-teknik till Svenska Byggnadsarbetare-
förbundet, leverans av ITM till Danica Norge och till
VitalLink i Norge. Vidare har ramavtal tecknats med
AstraZeneca och med FMV. Ett strategiskt samarbete har
inletts med Ericsson. Efter periodens utgång har ram-
avtal tecknats med SAS.

Till följd av den fortsatta obalans som råder på konsult-
marknaden för IT-tjänster med ett större utbud än
efterfrågan, har Softronic under våren genomfört ytterligare
åtgärdsprogram för att minska kostnaderna. Syftet med
åtgärdsprogrammen både 2001 och 2002 var att dels
möjliggöra en ökad marknadssatsning genom att renodla
kärnverksamheterna management och IT, dels att reducera
kostnaderna. Resurskonsultverksamheten, som bedrevs i
Softronic Konsult AB, avvecklades under andra kvartalet.

Samtliga åtgärder i kostnadsbesparande syfte, som
aviserades i åtgärdsprogram 2001 och 2002, har genom-
förts under året. Effekterna av dessa åtgärdsprogram är
att antalet medarbetare har minskat med cirka 120 och
att kostnaderna har reducerats avseende administration
och lokaler. Kostnaderna för åtgärdsprogrammen under
2002 uppgår till totalt 7 Mkr vilka består av personal-
kostnader. Besparingarna av dessa åtgärdsprogram uppgår
till 21 Mkr på årsbasis. Vid årsskiftet 2002 kvarstod 0,3
Mkr i upplupna kostnader avseende åtgärdsprogrammen,
vilka redovisades som en skuld i balansräkningen.

Riskkapitalverksamheten som tidigare bedrevs i Softronic
Ventures AB har under året avyttrats, vilket belastar
resultatet med 3,1 Mkr.

Efter räkenskapsårets utgång har en ny chef utsetts för
Consultus AB.

Styrelsens bedömning är att det på kort sikt kommer att
vara en fortsatt svår marknad, åtminstone under 2003.
Målsättningen är att trots detta uppnå en högre lönsamhet
än branschens genomsnitt. Målsättningen är att fortsätta
hålla den låga kostnadsprofil som åtgärdsprogrammen

Styrelsen och verkställande direktören för Softronic AB (publ) 556249-0192 får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002.

inneburit samt att vårda de långa kundrelationerna och
genom styrkan inom respektive fokusområde vinna nya
affärer.

Omsättning och resultat
Omsättningen för 2002 uppgick till 271 Mkr (329), vilket
är en minskning med 18 procent jämfört med föregående
år. Omsättningsminskningen beror på att antalet med-
arbetare i genomsnitt har minskat från 395 till 307. Netto-
omsättningen per konsult har ökat med 6 procent (- 7),
vilket beror både på en högre debiteringsgrad och ett högre
genomsnittligt timpris. Detta är det andra året med en
lägre omsättning än året före, vilket kan jämföras med att
Softronic under åren 1996 till 2000 ökade omsättningen
från 116 Mkr till 357 Mkr. Försäljning av konsulttjänster
och licenser uppgår till 85 (89) procent av omsättningen.

Rörelseresultatet före avskrivningar och jämförelse-
störande poster (EBITDA) för 2002 uppgick till 0,5 Mkr,
vilket är oförändrat mot 2001. Rörelseresultatet belastas
med en extra nedskrivning av goodwill med 12,9 Mkr varav
10 Mkr avser verksamheten i Iberconsult och 2,9 avser
resurskonsultverksamheten i Softronic Konsult AB som
påverkades av bolagets åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram
för att minska kostnaderna belastar bolagets resultat un-
der rubriken jämförelsestörande poster med 6,6 Mkr,
motsvarande kostnad föregående år var 35,1 Mkr. Med
beaktande av avskrivningar, nedskrivningar och åtgärds-
program blev rörelseresultatet en förlust på 29,5 Mkr
jämfört med en förlust på 48,0 Mkr 2001.

Bolagets kostnader, före jämförelsestörande poster och
avskrivningar, har minskat med 17 procent till 271 Mkr
(328). Personalkostnaderna har som en följd av åtgärdspro-
grammen minskat från 229 Mkr till 181 Mkr eller med 21
procent. Beaktas även jämförelsestörande poster och av-
skrivningar har kostnaderna minskat med 20 procent från
år 2001.

Managementkonsulternas omsättning är oförändrad 67
Mkr (68), samtidigt som dess andel av Softronics totala
omsättning har ökat till 25 procent (21). Övertagandet av
managementkonsulter från Ericsson University genom-
fördes den 1 januari 2003. Managementkonsultverksam-
heten genererade en förlust på 14 Mkr (- 2), inklusive
goodwillnedskrivningen om 10 Mkr. Konsulttjänster
övriga projekt minskade i omsättning med 24 procent
jämfört med föregående år till 118 Mkr (155). Andelen av
den totala omsättningen var i princip oförändrad
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43 procent (47). Rörelseresultatet har förbättrats från en
förlust på 54 Mkr till en förlust på 20 Mkr 2002, med
beaktande av bland annat åtgärdsprogram. IT-resurskon-
sultverksamheten inom Softronic Konsult AB avvecklades
under andra kvartalet, som en följd av detta minskade
omsättningen till 3 Mkr (23) och resultatet  inklusive
åtgärdsprogram uppgick till - 7 Mkr (- 2). Konsulttjänster
kring försäkringssystemet ITM har minskat till 44 Mkr
(47), rörelseresultatet för denna verksamhetsgren är dock
oförändrat 5 Mkr.

Moderbolagets omsättning uppgick till 218 Mkr (255) och
årets rörelseresultat uppgick till - 10 Mkr (- 29).

Finansiell ställning, investeringar mm
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgår till 30,7
Mkr vilket är en minskning med 9,0 Mkr jämfört med
utgången av föregående år. Det totala likviditetsutrymmet
den 31 december 2002, inklusive ej utnyttjade krediter,
uppgick till 50,7 Mkr (59,7).

Det totala kassaflödet 2002 uppgick till - 9 Mkr (16,2).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
- 4,2 Mkr (- 17,5). Investeringsverksamheten gav ett kassa-
flöde på - 2,1 Mkr (- 19,2), till största delen beroende på
utbetald tilläggsköpeskilling för Iberconsult. Finansierings-
verksamheten har påverkat kassaflödet med - 2,7 Mkr
(52,8). Föregående år förstärktes bolagets finansiella ställ-
ning via två nyemissioner, under 2002 har en amortering
av ett lån upptaget av dotterbolaget Iberconsult betalats.

Bolaget har vidareutvecklat en programvaruprodukt för
fond- och försäkringsbranschen, ITM Insurance. ITM
söker aktivt externt kapital för att ytterligare vidareutveckla
och marknadsföra denna programvaruprodukt.

Styrelsens arbete
På den ordinarie bolagsstämman i maj 2002 omvaldes sex
ledamöter utsedda av bolagsstämman. I styrelsen ingår
dessutom två ledamöter utsedda av personalen. Koncern-
chefen tillika VD i moderbolaget utgör tillsammans med
styrelseordförande och Stig Martín ett ”Executive Board”
som löpande hanterar övergripande koncernfrågor.

Företaget har en nomineringskommitté bestående av tre
personer, varav en är tillsatt av Aktiespararna. Kommittén
skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare får en
kanal för att kommunicera sina förslag till sammansättning
av styrelsen och att dessa förslag blir behandlade i god tid
före bolagsstämman. I kommittén ingår förutom styrelsens
ordförande tidigare styrelseledamoten Folke Åberg samt
John Örtengren, utsedd av Aktiespararna.

Företaget har vidare utsett en ersättningskommitté
bestående av styrelsens ordförande och två externa
ordinarie styrelseledamöter. Kommitténs ansvar skall vara
att det upprättas väl genomtänkta avtal med verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare.

I styrelsearbetet deltar förutom ledamöterna en suppleant
och som adjungerade ekonomichefen, den operative
chefen och affärsutvecklingschefen. Åtta styrelsemöten
hölls under 2002.

Styrelsen har under året behandlat strategiska frågor
angående organisation och företagsförvärv. Därutöver har
stort utrymme givits för att följa upp de åtgärdsprogram,
som har genomförts under verksamhetsåret.

Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbets-
fördelning mellan styrelsen, ”Executive Board” och
verkställande direktören fastställes av styrelsen för ett år i
sänder från ordinarie bolagsstämma till nästa.

Förslag till vinstdisposition
Koncernens ansamlade förlust uppgår till 22 742 Tkr.
Till bolagsstämmans förfogande står (kr):

Balanserade vinstmedel 2 444 234
Årets resultat - 20 847 545

- 18 403 311

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen
utdelning lämnas och att förlusten 18 403 311 kronor
avräknas mot överkursfonden.
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RESULTATRÄKNINGAR

  KONCERNEN MODERBOLAGET 

(Tkr) Not 2002-01-01 2001-01-01 2000-01-01 2002-01-01 2001-01-01 2000-01-01 

  2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 

Rörelsens intäkter        

Nettoomsättning 1 271 201 328 686 357 178 218 397 254 834 278 396 

        

Rörelsens kostnader        

Handelsvaror & övriga fakturerade 
kostnader 

 - 33 269 - 32 286 - 41 789 
 

-31 412 - 30 682 - 36 740 

Övriga externa kostnader 5, 6 - 56 453 - 66 787 - 73 441 -59 446 - 55 735 - 61 085 

Personalkostnader 2 - 181 006 - 229 075 - 230 054 -128 434 - 162 338 - 162 679 

Jämförelsestörande poster 4 - 6 596 - 35 072 3 800 -4 783 - 29 528 3 800 

Avskrivningar/Nedskrivningar 12, 13 - 23 360 - 13 439 - 12 622 -4 229 - 5 654 - 6 219 

        

Rörelseresultat 1 - 29 483 - 47 973 3 072 -9 907 - 29 103 15 473 

        

Resultat från andelar i koncernföretag 7 - - - -14 444 - 21 056 - 2 202 

Nettoresultat värdepappershandel  - - 174 5 784 - - 174 5 784 

Resultat från övriga värdepapper 8 - 3 144 - 9 000 - - - - 

Ränteintäkter  1 513 1 750 785 931 988 575 

Räntekostnader  - 1 030 - 1 790 - 325 -565 - 314 - 23 

        

Resultat efter finansiella poster  - 32 144 -57 187 9 316 -23 985 - 49 659 19 607 

        

Bokslutsdispositioner 9 - - - 990 3 393 - 15 592 

Skatt på årets resultat 10 2 296 10 424 - 4 229 2 147 9 302 - 1 716 

Minoritetens andel av årets resultat  - 11 - 23 - - - - 

        

ÅRETS RESULTAT 3 - 29 859 - 46 786 5 087 -20 848 - 36 964 2 299 

        

Resultat per aktie, före utspädning, kr 11 - 0,64 - 1,44 0,19 - - - 

Resultat per aktie, efter utspädning, kr 11 - 0,64 - 1,44 0,19 - - - 
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BalansräkningarBalansräkningarBalansräkningarBalansräkningarBalansräkningar

  KONCERNEN MODERBOLAGET 

(Tkr) Not 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 
TILLGÅNGAR        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
Immateriella anläggningstillgångar        
Goodwill 12 37 545 54 433 65 964 - - - 
Materiella anläggningstillgångar        
Inventarier 13 9 956 17 437 21 713 5 788 10 308 14 396 
Finansiella anläggningstillgångar        
Aktier i dotterföretag 19 - - - 64 480 75 780 82 432 
Uppskjuten skattefordran 10 6 209 3 659 - 11 679 10 305 - 
Övriga värdepapper 20 353 4 393 8 677 - - - 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  54 063 79 922 96 354 81 947 96 393 96 828 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
Varulager        
Handelsvaror  226 81 332 226 81 273 
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar  39 404 43 264 55 340 27 137 28 756 35 238 
Fordringar hos koncernföretag  - - - - 45 222 14 805 
Övriga fordringar  1 518 1 195 3 831 672 451 2 843 
Skattefordringar  3 609 2 623 - 2 265 182 - 
Förutbetalda kostnader och uppl. intäkter 14 26 825 25 243 27 601 21 945 18 420 20 927 

Kortfristiga placeringar 15 - - 6 698 - - 6 698 
Kassa och bank  30 704 39 729 23 517 17 581 32 494 10 537 
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  102 286 112 135 117 319 69 826 125 606 91 321 

SUMMA TILLGÅNGAR  156 349 192 057 213 673 151 773 221 999 188 149 

  KONCERNEN MODERBOLAGET 

 Not 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

        
Eget kapital 21       

Bundet eget kapital        

Aktiekapital (46 714 268 aktier à nom. värde 2 kr)  93 429 93 429 44 717 93 429 93 429 44 717 
Överkursfond  15 112 26 239 12 890 21 512 32 639 19 290 
Bundna reserver/reservfond  12 881 16 781 19 369 904 904 904 
Fritt eget kapital        

Fria reserver/balanserad vinst  7 117 39 069 33 478 2 443 25 837 26 116 
Årets resultat  - 29 859 - 46 786 5 087 -20 848 - 36 964 2 299 
SUMMA EGET KAPITAL  98 680 128 732 115 541 97 440 115 845 93 326 

        
Obeskattade reserver 9 - - - 14 204 15 194 18 587 

Minoritetsintresse  73 72 26 - - - 

        
Avsättningar        

Latent skatt 10 - - 8 335 - - - 
Långfristiga skulder        

Låneskulder  808 3 768 - - - - 
Kortfristiga skulder        

Leverantörsskulder  11 439 20 157 20 607 8 661 17 113 13 164 
Skulder till koncernföretag  - - - 12 704 45 981 10 475 
Skatteskulder  - - 1 693 - - 2 017 
Övriga skulder  13 925 9 372 16 483 307 5 563 11 581 
Tilläggsköpeskillingar  - 2 693 24 700 - 2 693 24 700 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 31 424 27 263 26 288 18 457 19 610 14 299 
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  56 788 59 485 89 771 40 129 90 960 76 236 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  156 349 192 057 213 673 151 773 221 999 188 149 

        
STÄLLDA PANTER        
Företagsinteckningar för checkräkningskredit och 
hyresavtal 

 23 125 23 125 5 000 23 125 23 125 5 000 

Aktier (för fullgörande av konsortialavtal)  - - 5 000 - - 5 000 
Bankmedel (för hyresavtal)  - 600 - - 600 - 
Summa ställda säkerheter  23 125 23 725 10 000 23 125 23 725 10 000 
ANSVARSFÖRBINDELSER  Inga Inga Inga Inga Inga Inga 
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KKKKKassafassafassafassafassaflödesanalyserlödesanalyserlödesanalyserlödesanalyserlödesanalyser
 KONCERNEN MODERBOLAGET 

(Tkr) 2002 2001 2000 2002 2001 2000 

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster - 32 144 - 57 188 9 316 - 23 985 - 49 659 19 607 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:       

Strukturprogram - 4 119 - - - - 

Avskrivningar,  nedskrivningar och realisationsresultat  27 600 22 439 12 622 19 083 26 922 16 834 

 - 4 544 - 30 630 21 938 - 4 902 - 22 737 36 441 

       

Betald inkomstskatt - 254 - - 3 766 - - - 1 716 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital - 4 798 - 30 630 18 172 - 4 902 - 22 737 34 725 

       

Förändringar av rörelsekapital       

Förändring av varulager - 145 251 33 - 145 192 - 140 

Förändring av kortfristiga fordringar 969 14 447 - 17 982 - 4 316 - 19 212 - 32 407 

Förändring av kortfristiga placeringar - 6 698 10 811 - 6 698 10 811 

Förändring av kortfristiga skulder 1/ - 251 - 8 237 - 20 597 - 3 093 15 676 - 29 227 

Kassaflöde från den löpande verksamheten - 4 225 - 17 471 - 9 563 - 12 456 - 19 384 - 16 238 

       

Investeringsverksamheten       

Förvärv av dotterbolag, Not 17 - - - 7 460 - 100 - - 10 045 

Avyttring av dotterbolag, Not 18 356 - - 456 - - 

Nettoförvärv av materiella tillgångar - 291 - 4 224 - 10 712 - 120 - 1 566 - 7 644 

Softronic Ventures investeringar 500 - 5 000 - 8 000 - - - 

Utbetald tilläggsköpeskilling - 2 693 - 9 927 - 3 000 - 2 693 - 9 927 - 3 000 

Övrigt 41 - 23 - - - 2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 2 087 - 19 151 - 29 149 - 2 457 - 11 493 - 20 691 

       

Finansieringsverksamheten       

Nyemissioner 1/ - 52 834 - - 52 834 - 

Emission av teckningsoptioner 2/ - - 907 - - 8 085 

Skuld till kreditinstitut - 2 713 - - - - - 

Utbetald utdelning - - - 8 350 - - - 8 350 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 2 713 52 834 - 7 443 - 52 834 - 265 

       

Ökning/minskning av likvida medel 3/ - 9 025 16 212 - 46 155 - 14 913 21 957 - 37 194 

Likvida medel vid årets början 39 729 23 517 69 672 32 494 10 537 47 731 

Likvida medel vid årets slut 30 704 39 729 23 517 17 581 32 494 10 537 

 
1/ Tillkommande köpeskillingar som erlagts genom nyemitterade aktier har ej beaktas då de inte har likviditetspåverkande effekt. 
 
2/ Emission av teckningsoptioner. 
Teckningsoptionerna tecknades av ett dotterbolag till kursen 35,50 kr per option. När dotterbolaget sedan sålde optionerna till de anställda 
uppgick marknadsvärdet till 4,52 kr per option. 
 
3/ Likvida medel avser banktillgodohavanden. 
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NOTER

Redovisnings- och värderingsprinciper
Softronics årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt
Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Ett
antal redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet trädde i kraft
från och med 2002. Tillämpningen av dessa rekommendationer har inte
inneburit någon påverkan på redovisningen. Vid prövning av koncernens
goodwillvärden har RR 17, nedskrivningar, tillämpats, se vidare not 12.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar förutom moderbolaget Softronic AB (publ)
också de bolag där moderbolaget innehar mer än 50 procent av röstetalet.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket
innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som
skillnad mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i
sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av
dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp
avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har
inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för
avyttringen.

Softronics samtliga utländska dotterbolag klassificeras som självständiga
dotterbolag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras
bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och
skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultat-
räkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser
förs direkt till koncernens egna kapital.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat.
Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i
koncernens balansräkning.

Intäktsredovisning
Konsulttjänster utförs huvudsakligen på löpande räkning, varvid intäkterna
redovisas i den takt arbetet utförs och där hänsyn tas till eventuella
förlustrisker. Utfört ej fakturerat arbete redovisas som upplupen intäkt.
Arbete till fast pris intäktsförs genom successiv vinstavräkning efter
reservering för förlustrisker. Intäkter från hårdvaruförsäljning redovisas
vid leverans. Intäkter från ITM-licenser periodiseras i de fall de är en del
av större konsulttjänstprojekt över hela projekttiden.

Skatter
Avsättning sker för aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt baserar sig
på respektive bolags deklaration. Uppskjuten skatt i koncernredovisning-
en beaktar skatteeffekten av skillnaden mellan i redovisningen intagna
värden och skattemässiga värden, samt värdet av skattemässiga
underskott i den utsträckning de beräknas kunna utnyttjas i framtiden.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas
bli betalt.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens
kurs. Inga terminssäkringar finns per 2002-12-31.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens
avistakurs.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde respektive
verkligt värde.

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar sker enligt plan baserade på bedömd ekonomisk livslängd
om fem år. Hem-PC som samtliga tillsvidareanställda har rätt att hyra
beräknas ha en ekonomisk livslängd på tre år och avskrivs över denna

period. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade
återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt åter-
vinningsvärde.

Forskning och utveckling
Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utveckling av programvaror
och rättigheter förekommer främst i samband med kunduppdrag varvid
kostnadsföring sker i samband med att uppdragen resultatavräknas.
Egenfinansierad utveckling balanseras och blir föremål för avskrivning om
den är av väsentlig omfattning och den leder till framtida intäkter. Under
2002, när RR 15, Immateriella tillgångar första gången tillämpats, har
egenfinansierad utveckling ej varit av väsentlig omfattning och ingen
balansering har skett. Före år 2002 kostnadsfördes all utveckling av
programvaror och rättigheter löpande.

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det
verkliga värdet på koncernens andel i det förvärvade dotterföretagets
nettotillgångar vid förvärvstillfället. Vid de tillfällen tilläggsköpeskilling
har avtalas tas den med då beloppet med viss säkerhet låter sig beräknas.
Goodwill avskrivs över en period mellan 5 och 20 år. Längre avskrivningstid
än 5 år används i de fall Softronic genom förvärven tillförs särskild
kompetens, långsiktiga och inarbetade kundrelationer samt värdefull
marknadskännedom. I fall då förvärven är av särskild strategisk betydelse
på nya marknader eller inom nya tjänster kan goodwill, om det förvärvade
bolaget uppvisar stabil verksamhet och god tillväxt, avskrivas under upp
till 20 år. I de fall redovisat värde av goodwill överstiger dess beräknade
återvinningsvärde skrivs goodwillen omedelbart ner till sitt återvinnings-
värde.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas i moderbolaget efter sin ekonomiska innebörd.
Koncernbidrag lämnade för förlusttäckning i dotterbolag redovisas i
resultaträkningen som resultat av andelar i koncernföretag. 2000
redovisades koncernbidragen i moderbolagets resultaträkning som
bokslutsdisposition. Jämförelsetalen har ej omräknats.

not 1 Nettoomsättning och rörelseresultat

Intäkter (M kr) KONCERNEN M OD ER BOLA GET 

 2002 2001 2000 2002 2001 2000 

Konsulttjänster ino m  

ITM  sam t ITM  

Insurance 

43,7 46,5 38,9 42,5 44,0 38,9 

Konsulttjänster övriga 

projekt 
117,8 154,6 167,0 137,8 176,0 197,9 

Konsulttjänster 

enskilda uppdrag 
3,3 23,0 38,9 - - - 

Konsulttjänster, 

m anagem ent 
66,5 68,1 65,0 - - - 

Varo r och övrigt 39,9 36,5 47,4 38,1 34,8 41,6 

 271,2 328,7 357,2 218,4 254,8 278,4 

 

Rörelseresultat (M kr) KONCERNEN M OD ER BOLA GET 

 2002 2001 2000 2002 2001 2000 

Konsulttjänster ino m  

ITM  sam t ITM  

Insurance 

5,4 5,4 - 6,2 4,6 11,1 9,4 

Konsulttjänster 

övriga pro jekt 

- 20,1 - 54,4 - 0,6 - 19,2 - 44,4 2,1 

Konsulttjänster 

enskilda uppdrag 

- 6,8 - 2,1 3,5 - - - 

Konsulttjänster, 

m anagem ent 

- 13,7 - 2,7 2,4 - - - 

Varo r och övrigt 5,7 5,8 4,0 4,7 4,1 4,0 

 - 29,5 - 48,0 3,1 - 9,9 - 29,2 15,5 

 

 

 



24

not 2 Uppgift om personal samt
ersättningar till styrelse och VD

NOTER

Intäkter per land (Mkr) 2002 2001 2000 

Sverige 246,3 288,1 328,9 

Danmark 2,7 1,7 3,1 

Estland 2,6 3,3 3,6 

Portugal 18,0 27,1 12,8 

USA 1,6 8,5 8,1 

England - - 0,7 

 271,2 328,7 357,2 

 

 

Medelantalet anställda  (varav män) 

 2002 2001 2000 2002 2001 2000 

Sverige, moderbolag 96 280 272 74 223 221 

Dotterbolag       

Sverige 167 64 75 130 45 58 

Estland 14 15 14 12 14 13 

USA 1 1 1 1 1 1 

England - - 1 - - 1 

Danmark 2 2 5 2 2 5 

Portugal 27 30 13 11 18 6 

Spanien - 3 1 - 1 1 

Summa koncernen 307 395 382 230 304 306 

 

 

Moderbolagets försäljning till koncernbolag uppgick till 11,7 Mkr (26,3).
Moderbolagets inköp från koncernbolag uppgick till 88,6 Mkr (11,2).
Försäljning mellan koncernbolag har skett till marknadsvärde.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

(Tkr) 2002 2001 2000 

 

Löner och 

ersätt-

ningar 

Sociala 

kostnader 

Löner och 

ersätt-

ningar 

Sociala 

kostnader 

Löner och 

ersätt-

ningar 

Sociala 

kostnader 

Moderbolaget 39 003 21 842 111 348 55 469 104 414 48 281 

(varav 

pensions-

kostnader) 

 (7 585)  (14 086)  (10 618) 

Dotterbolag 81 644 35 419 49 345 17 282 48 271 17 660 

(varav 

pensions-

kostnader) 

 (7 327)  (1 752)  (3 924) 

Koncernen 120 647 57 261 160 693 72 751 152 685 65 941 

(varav 

pensions-

kostnader) 

 (14 912)  (15 838)  (14 542) 

Av moderbolagets pensionskostnader avser 646 Tkr (746 Tkr) gruppen
styrelse och VD. Motsvarande belopp för koncernen är  1 229 Tkr
(1199 Tkr).

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m fl och anställda 
(Tkr) 2002 2001 2000 

 Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda 
Moderbolaget       
Sverige 2 353 35 898 3 507 107 841 3 046 101 368 
(varav tantiem o dyl) (-)  (-)  (-)  

Dotterbolag       
Sverige 4 107 66 430 3 195 30 555 2 792 32 332 
(varav tantiem o dyl) (932)  (145)  (217)  

Estland 194 1 370 197 1 533 175 1 380 
(varav tantiem o dyl) (-)  (-)  (-)  

Portugal 788 7 542 672 11 178 - 8 813 
(varav tantiem o dyl) (-)  (-)  (-)  

Övriga länder 594 1 371 699 1 316 643 2 136 
(varav tantiem o dyl) (-)   (-)   (-)   

Totalt i dotterbolag 5 683 76 713 4 763 44 582 3 610 44 661 
(varav tantiem o dyl) (932)   (145)  (217)  

Koncernen totalt 8 036 112 611 8 270 152 423 6 656 146 029 
(varav tantiem o dyl) (932)  (145)  (217)  

 

Styrelsearvoden har, enligt bolagsstämmobeslut, utgått med 200 Tkr
(varav 50 Tkr till ordföranden) fördelat på fyra ledamöter. Härutöver har
styrelsens ordförande Rolf Jinglövs konsultbolag fakturerat Softronic 255
Tkr i konsultarvode samt att styrelseledamoten Mats Runstens
konsultbolag fakturerat Softronic 40 Tkr i konsultarvode.

Löner och andra ersättningar för verkställande direktören, tillika
koncernchefen, Anders Eriksson uppgick till 1 296 Tkr, bilförmån för
tjänstebil uppgick till 125 Tkr, pensionskostnader uppgick till 286 Tkr.

Löner och andra ersättningar för anställde styrelseledamoten Stig Martín
uppgick till 860 Tkr, bilförmån för tjänstebil uppgick till 67 Tkr,
pensionskostnader uppgick till 360 Tkr.

Löner och andra ersättningar till andra ledande befattningshavare (3
stycken), uppgick till 3 156 Tkr (varav rörlig ersättning 752 Tkr), bilförmån
för tjänstebil uppgick till 144 Tkr, pensionskostnader uppgick till 486 Tkr.
För andra ledande befattningshavare, se sidan 30.

Rörlig ersättning för verkställande direktören, anställd styrelseledamot
och andra ledande befattningshavare baseras på verksamhetens resultat,
utveckling och uppfyllda personliga mål.

Ersättningskommittén har under året givit styrelsen rekommendationer
gällande principer för ersättning till ledande befattningshavare.
Ersättningar till verkställande direktören för 2002 har beslutats av styrel-
sen utifrån ersättningskommitténs rekommendation. Ersättningar till
andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören
efter samråd med styrelsens ordförande.

Pensionsförmåner för verkställande direktören, anställd styrelseledamot
och andra ledande befattningshavare utgår enligt ITP-plan. För VD och
anställd styrelseledamot är bonus pensionsgrundande. VDs uppsägningstid
uppgår till 6 månader, för övriga befattningshavare är uppsägningstiden
mellan 3 och 6 månader. För VD och anställd styrelseledamot uppgår
uppsägningstiden till 24 månader  vid uppsägning från bolagets sida. Utöver
lön under uppsägningstiden utgår inga avgångsvederlag.

Andra ledande befattningshavare innehar per 31 december 2002, 36 200
st teckningsoptioner från program 2000/2003. Teckningsoptionerna
förvärvades till marknadsvärdet eller erhölls vederlagsfritt och förmåns-
beskattades då till marknadsvärdet. Marknadsvärdet beräknades enligt
Black & Scholes värderingsmodell. Övriga program från tidigare år är
avslutade. Under året har inga nya optionsprogram genomförts.

Närstående transaktioner
Under året har Bengt Stillström, styrelseledamot i Traction, som äger 19,69
procent av Softronic, förvärvat Softronic Ventures AB från Softronic AB.
Förvärvet skedde till marknadspris. Se vidare not 18.

Kostnader för personal avseende
åtgärdsprogram ingår i jämförelsestörande
poster.
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NOTER

(Mkr) Kvarvarande verksamheter Verksamhet under  
avveckling 

KONCERNEN 

 2002 2001 2000 2002 2001 2000 2002 2001 2000
 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån
Försäljning 267,9 305,7 318,3 3,3 23,0 38,9 271,2 328,7 357,2
Rörelsekostnader - 275,8 - 316,5 - 322,5 - 5,4 - 25,1 - 35,4 - 281,2 - 341,6 - 357,9
Nedskrivningar - 10,0 - - - 2,9 - - - 12,9 - -
Jämförelsestörande poster - 4,8 - 35,1 3,8 - 1,8 - - - 6,6 - 35,1 3,8
Rörelseresultat - 22,7 - 45,9 - 0,4 - 6,8 - 2,1 3,5 - 29,5 - 48,0 3,1
Finansnetto - 2,6 - 9,2 6,2 - - - - 2,6 - 9,2 6,2
Resultat före skatt - 25,3 - 55,1 5,8 - 6,8 - 2,1 3,5 - 32,1 - 57,2 9,3
Skatt 2,4 10,4 - 3,2 - 0,2 - - 1,0 2,2 10,4 - 4,2
Årets resultat - 22,9 - 44,7 2,6 - 7,0 - 2,1 2,5 - 29,9 - 46,8 5,1
          
Kassaflöde från          
Den löpande verksamheten - 5,6 - 17,4 - 8,2 1,4 - 0,1 - 1,4 - 4,2 - 17,5 - 9,6
Investeringsverksamheten - 2,3 - 18,9 - 28,6 0,2 - 0,2 - 0,5 - 2,1 - 19,1 - 29,1
Finansieringsverksamheten - 2,7 52,8 0,9 - - - 8,4 - 2,7 52,8 - 7,5
Totalt kassaflöde - 10,6 16,5 - 35,9 1,6 - 0,3 - 10,3 -9,0 16,2 - 46,2
          
Materiella anläggningstillgångar 54,1 79,4 95,7 - 0,6 0,7 54,1 80,0 96,4
Omsättningstillgångar 100,6 103,1 108,7 1,6 9,0 8,6 102,2 112,1 117,3
Totala tillgångar 154,6 182,5 204,5 1,6 9,6 9,3 156,3 192,1 213,7
Totala skulder 57,5 59,8 93,1 0,1 3,6 5,1 57,6 63,4 98,2
Nettotillgångar 97,2 122,7 111,4 1,5 6,0 4,2 98,7 128,7 115,5
 

 

 

(Tkr) KONCERNEN MODERBOLAGET 
 2002 2001 2000 2002 2001 2000 

Alecta (SPP) - - 3 800 - - 3 800 
ÅP personalkostnader - 6 596 - 23 500 - - 4 783 - 21 000 - 
ÅP lokalkostnader - - 6 000 - - - 6 000 - 
ÅP övriga kostnader - - 5 572 - - - 2 528 - 
 - 6 596 - 35 072 3 800 - 4 783 - 29 528 3 800 
 

 not 5 Arvoden till revisorer
(Tkr) KONCERNEN MODERBOLAGET 

2002 2001 2000 2002 2001 2000 

Revision       
Ernst & Young AB 85 219 170 77 62 70 
Finnhammars Revisionsbyrå KB 531 708 563 394 508 375 
Övriga revisorer för utländska dotterbolag 24 16 130 - - - 
       
Andra uppdrag än revisionsuppdrag       
Ernst & Young AB 90 423 348 52 423 318 
Finnhammars Revisionsbyrå KB 51 228 - 51 228 - 
Övriga revisorer för utländska dotterbolag 36 24 - - - - 

 

not 6 Operationella leasingavtal
Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal, avser främst
lokalhyror, uppgick under året till följande:

 KONCERNEN MODERBOLAGET 

(Tkr) 2002 2001 2000 2002 2001 2000 

Leasingkostnader 23 990 25 100 17 000 17 202 19 500 13 152 

 
Framtida leasingavgifter fördelar sig enligt följande: 

 KONCERNEN MODERBOLAGET 
 2002 2001 2000 2002 2001 2000 

Förfaller till 
betalning inom  
ett år 

17 009 21 900 17 121 11 211 15 901 14 153 

Förfaller till 
betalning senare 
men inom fem år 

24 821 37 400 54 069 14 149 26 210 45 191 

Förfaller till 
betalning senare än 
fem år 

- - - - - - 

 

 

 

MODERBOLAGET (Tkr) 2002 2001 2000 

Utdelning från dotterbolag - - 8 413 

Realisationsresultat vid försäljning av 
dotterbolag 

-3 144 - - 

Nedskrivning av aktier i dotterbolag -11 300 - 11 352 - 10 615 

Koncernbidrag för förlusttäckning - - 9 704 - 

 -14 444 - 21 056 - 2 202 

 

 

not 7 Resultat från andelar i
koncernföretag

not 3 Verksamhet under avveckling
Den 6 maj 2002 offentliggjorde Softronic sin avsikt att minska verksamheten i rörelsegrenen konsulttjänster enskilda uppdrag. Verksamheten bedrevs i
dotterbolaget Softronic Konsult AB och avvecklingen var genomförd per den 30 juni 2002. Verksamheten redovisas i detta bokslut som verksamhet under
avveckling. Försäljning, resultat, kassaflöden och nettotillgångar i rörelsegrenen redovisas nedan.

not 4 Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster 2002 och 2001 avser åtgärdsprogram (ÅP) och motsvarande poster 2000 avser återbetalning från Alecta (SPP).
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MODERBOLAGET 

BOKSLUTSDISPOSITIONER (Tkr) 2002 2001 2000

Förändring av periodiseringsfond 990 2 359 - 658

Förändring av skatteutjämningsreserv - - 143

Lämnade koncernbidrag - - - 16 685

Erhållna koncernbidrag - - 1 380

Skillnad mellan bokförd avskrivning och 
avskrivning enligt plan 

- 1 034 228

 990 3 393 - 15 592

MODERBOLAGET 

OBESKATTADE RESERVER (Tkr) 2002 2001 2000

Periodiseringsfond, tax 1996 - - 2 359

Periodiseringsfond, tax 1997 - 990 990

Periodiseringsfond, tax 1998 110 110 110

Periodiseringsfond, tax 1999 2 954 2 954 2 954

Periodiseringsfond, tax 2000 9 185 9 185 9 185

Periodiseringsfond, tax 2001 1 955 1 955 1 955

Ackumulerade överavskrivningar - - 1 034

 14 204 15 194 18 587

 

Outnyttjade underskottsavdrag avser främst den svenska verksamheten
och utgör cirka 42 Mkr samt har en obegränsad livslängd.

Underskottsavdrag i utlandet uppgår till 5 656 Tkr, för dessa har ingen
uppskjuten skattefordran redovisats.

Efter avdrag för uppskjuten skatteskuld redovisas skatteeffekten av
outnyttjade underskottsavdrag med netto 6 209 Tkr bland finansiella
anläggningstillgångar. Softronics bedömning är att skattenyttan av
underskottsavdragen i den svenska verksamheten med stor sannolikhet
kommer att kunna återvinnas genom framtida överskott. Denna bedöm-
ning baseras på att den svenska verksamhetens skattemässiga underskott
uppkommit under en kortare period, räkenskapsåret 2001 och första
halvåret 2002, och bland annat på grund av kostnader för genomförda
åtgärdsprogram. Andra halvåret 2002 har den svenska verksamheten
uppvisat skattemässiga överskott och denna situation förväntas bestå
efter nu genomförda åtgärdsprogram.

not 11 Resultat per aktie
Justering har gjorts för aktieuppdelningar, fondemissioner och fond-
emissionselement vid nyemissioner. Utspädningseffekt av 463 200 teck-
ningsoptioner med lösen i juni 2003 (lösenpris  76:50 kr), har beaktats.
Optionerna har tecknats av personalen under 2000.

Antalet aktier vid beräkning av resultat per aktie uppgår till följande:

 

Skattekostnad, koncernen (Tkr) 2002 2001 2000

Aktuell skatt - 254 -381 - 3 766

Uppskjuten skatt 2 550 10 805 - 463

Skattekostnad 2 296 10 424 - 4 229

Redovisat resultat före skatt - 32 144 -57 187 9 316

 

Skillnad mellan koncernens gällande och 
effektiva skatt 

2002 2001 2000

Skatt enligt gällande skattesats, 28% 9 000 16 012 - 2 608

Skatteeffekt av kostnader som ej är  
avdragsgilla 

Goodwillavskrivning - 4 729 - 1 366 - 1 247

Nedskrivning av aktier - - 2 520 -

Realisationsförluster - 880 - -

Övriga ej avdragsgilla kostnader - 325 - 455 - 561

Underskott för vilken uppskjuten skatt ej 
beaktas 

- 754 - -

Övrigt - 16 - 1 247 187

 2 296 10 424 - 4 229

 

Uppskjuten skatt för år 2002 avser underskottsavdrag som beräknas 
kunna utnyttjas i framtiden. 

Uppskjuten skattefordran/skatteskuld (Tkr) 2002 2001 2000 

Obeskattade reserver - 5 470 - 7 075 - 8 335 

Underskottsavdrag 11 679 10 734 - 

 6 209 3 659 - 8 335 

 

not 9 Bokslutsdispositioner och
obeskattade reserver

NOTER

not 10 Skatter

 

 2002 2001 2000 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, 

tusen st 
46 714 32 432 26 875 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, 

tusen st 
46 714 32 432 26 875 

Antal aktier vid periodens slut före 

utspädning, tusen st 
46 714 46 714 26 830 

Antal aktier vid periodens slut efter 

utspädning, tusen st 
46 714 46 816 27 212 

 

Inventarier (Tkr) KONCERNEN 

 2002 2001 2000

Ingående anskaffningsvärde 68 637 75 288 53 075

Förvärv (reduktion köpeskilling) - - 6 651 22 213

Såld / Nedlagd verksamhet - 5 866 - -

Ackumulerat anskaffningsvärde 62 771 68 637 75 288

Ingående avskrivningar - 14 204 - 9 324 - 4 869

Årets avskrivningar - 4 013 - 4 880 - 4 455

Årets nedskrivningar - 12 875 - -

Såld / Nedlagd verksamhet 5 866 - -

Ackumulerade avskrivningar - 25 226 - 14 204 - 9 324

Utgående planenligt restvärde 37 545 54 433 65 964

 
 

not 12 Goodwill

Av utgående planenligt restvärde avser 28 488 Tkr Consultus, 5 760 Tkr
Iberconsult och 3 297 Tkr övriga bolag.

Nedskrivning av goodwill avseende managementkonsultverksamheten i
Portugal, Iberconsult, har skett med 10 000 Tkr. Nedskrivningen har skett
mot bakgrund av den för närvarande svaga efterfrågan på konsulttjänster
i Portugal. Nedskrivningen har skett till ett beräknat nyttjandevärde. Vid
beräkningen av nyttjandevärdet har en diskonteringsränta på 17,5 procent
före skatt använts.

Softronic Konsults verksamhet upphörde under andra kvartalet 2002
varvid kvarvarande goodwill om 2 875 Tkr skrevs bort i sin helhet.

Förvärvad goodwill 2000, 22,2 Mkr avser Iberconsult medan reduktionen
av anskaffningsvärdena 2001 avser reduktion av tidigare köpeskillingar,
varav 3,9 Mkr avser Iberconsult.

Not 8 Resultat från övriga värdepapper
 KONCERNEN MODERBOLAGET 
(Tkr) 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Realisationsresultat 
vid försäljningar -12 144 - - - - -

Nedskrivningar - -9 000 - - - -
Återföring av 
nedskrivningar vid 
avyttring 9 000 - - - - -

 -3 144 -9 000 - - - -
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Börsnoterade aktier, 

fondandelar (Tkr) 

KONCERNEN MODERBOLAGET 

 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Bokfört värde - - 6 698 - - 6 698

Marknadsvärde - - 6 698 - - 6 698

 
Värdering har skett till det lägsta av anskaffnings- och verkliga värdet.

NOTER

not 13 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier (Tkr) KONCERNEN MODERBOLAGET 

 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Ingående 
anskaffnings-
värde 54 351 53 674 36 247 33 559 32 827 26 113

Under året 
förvärvade bolag - - 7 884 - - -

Inköp 1 065 6 650 10 940 437 3 748 7 756

Försäljning och 
utrangering - 16 030 - 5 973 - 1 397 - 9 953 - 3 016 - 1 042

Ackumulerat 
anskaffnings-
värde 39 386 54 351 53 674 24 043 33 559 32 827

 

Ingående 
avskrivningar - 36 914 - 31 961 - 19 548 - 23 251 - 18 431 - 13 142

Under året 
förvärvade bolag - - - 5 641 - - -

Försäljning och 
utrangering 13 956 3 606 1 394 9 225 834 930

Årets 
avskrivningar - 6 472 - 8 559 - 8 166 - 4 229 - 5 654 - 6 219

Ackumulerade 
avskrivningar - 29 430 - 36 914 - 31 961 - 18 255 - 23 251 - 18 431

 

Utgående 
planenligt 
restvärde 9 956 17 437 21 713 5 788 10 308 14 396

 

not 15 Kortfristiga placeringar

not 16 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
 

 KONCERNEN MODERBOLAGET 

(Tkr) 2002 2001 2000 2002 2001 2000

Förutbetalda intäkter 10 686 3 951 1 284 10 379 2 849 1 284

Upplupna löner 170 295 4 592 - 100 2 474

Semesterlöneskuld 5 570 7 082 5 081 529 3 668 2 502

Sociala avgifter 8 039 6 643 9 359 2 391 4 709 7 173

Övrigt 6 959 9 292 5 972 5 158 8 284 866

 31 424 27 263 26 288 18 457 19 610 14 299

 

Not 17 Förvärv av dotterbolag
Under året har ett nytt dotterbolag – Softronic Premium Konsult AB
startats genom köp av ett lagerbolag.

För under året förvärvade dotterföretag var det totala värdet av förvärvade
tillgångar och skulder, köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida
medel enligt följande:

(Tkr) 2002 2001 2000

Goodwill - - 22 213

Materiella anläggningstillgångar - - 2 243

Finansiella anläggningstillgångar - - 638

Kortfristiga fordringar - - 7 636

Likvida medel 100 - 1 319

Kortfristiga skulder - - 8 476

Latent skatt - - -

Köpeskilling 100 - 25 573

 

Kontant erlagd köpeskilling 100 - 8 779

Likvida medel i förvärvade bolag 100 - - 1 319

Totalt kassaflöde hänförligt till 
investeringar i dotterföretag - - 7 460

 

Not 18 Avyttrade dotterbolag
Under 2002 avyttrades Softronic Ventures AB. Totala värdet av avyttrade
tillgångar och skulder, köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida
medel var enligt följande:

 

 KONCERNEN MODERBOLAGET 

(Tkr) 2002 2001 2000 2002 2001 2000 

Utfört, ej 
fakturerat 
arbete 

19 554 15 022 17 908 17 572 10 181 13 989 

Förutbetalda 
hyror 

2 883 5 491 5 503 1 852 5 357 5 419 

Övrigt 4 388 4 730 4 190 2 521 2 882 1 519 

 26 825 25 243 27 601 21 945 18 420 20 927 

not 14 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
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not 21 Eget kapital
 

KONCERNEN (Tkr) Aktiekapital 
Bundna reserver 

Överkursfond 
Bundna reserver 

Reservfond 
Fria reserver 

Balanserat resultat 
TOTALT 

Belopp vid årets ingång 93 429 26 239 16 781 - 7 717 128 732 

Omräkningsdifferens**   - 193  - 193 
Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma      
Avräkning mot överkursfond  - 11 127  11 127 0 

Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital   - 3 707 3 707 0 
Årets resultat    - 29 859 - 29 859 

Belopp vid årets utgång 2002 93 429 15 112 12 881 - 22 742 98 680 

 ** Ackumulerade omräkningsdifferensen som redovisats mot eget kapital uppgår till 532 Tkr. 

 

MODERBOLAGET Aktiekapital 
Bundna reserver 

Överkursfond 
Bundna reserver 

Reservfond 

Fria reserver 

Balanserat resultat 
TOTALT 

Belopp vid årets ingång  93 429 32 639 904 - 11 127 115 845 

Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma      
Avräkning mot överkursfond  - 11 127  11 127 0 
Erhållna / lämnade koncernbidrag    3 394 3 394 

Skatteeffekt på koncernbidrag    - 951 - 951 
Årets resultat    - 20 848 - 20 848 

Belopp vid årets utgång 2002 93 429 21 512 904 - 18 405 97 440 
 

 

NOTER

 

 

Företagets namn Organisationsnr Säte 

Antal  

aktier 

Anskaffningsvärde 

 (Tkr) 

Bokfört värde  

(Tkr) 

Softronic Drift AB (fd Softronic Systemintegration AB) 556073-3338 Stockholm 5 000 596 1 089 

Softronic Techsupport AB (fd Ljus & Kraft Data i Solna AB) 556310-7407 Stockholm 1 000 7 718 100 

Softronic ITM AB 556500-5948 Stockholm 1 000 106 106 

Softronic Väst AB (fd Softronic Kommunikation AB) 556525-6731 Stockholm 1 000 130 100 

Softronic Konsult AB 556530-9662 Stockholm 1 000 8 721 7 025 

Softronic Solution Partner AB (fd Softronic Advecta AB) 556339-8659 Stockholm 5 000 6 802 1 439 

Softronic Syd AB (fd Softronic Promestra AB) 556217-0067 Malmö 1 000 1 166 396 

Consultus Management AB 556257-7667 Stockholm 10 000 38 470 38 470 

   Consultus AB 556277-9388 Stockholm    

   Consultus International AB 556108-4616 Stockholm    

   Consultus Management A/S 979194579 Norge    

   Consultus SARL 345203100012 Frankrike    

Softronic Enterprise Partner AB (fd Softronic Bellatrix AB) 556478-8361 Stockholm 1 000 4 471 2 181 

Softronic Premium Konsult AB 556612-1165 Stockholm 1 000 100 100 

Softronic Danmark A/S 257.646 Danmark 15 000 1 761 1 761 

Softronic Baltic AS 10243040 Estland 1 000 1 293 1 293 

Stratiber SGPS, SA moderbolag till Iberconsult m.fl. bolag 06.503 Portugal 0 21 712 10 412 

American Softronic Inc. 77-0486374 USA 1 000 8 8 

Softronic UK Ltd 03719555 England 0 0 0 

    93 054 64 480 

 

not 19 Aktier och andelar i dotterföretag

Samtliga bolag ägs till 100 procent, utom Consultus SARL som ägs till 51 procent.

Förändringar 2002
I anskaffningsvärdena inkluderas aktieägartillskott men inte lämnade koncernbidrag. Under året har Softronic Premium Konsult AB anskaffats. Vidare
har Softronic Ventures AB avyttrats under året. Stratiber SGPS, SA har skrivits ned med 11,3 Mkr, se not 12, Goodwill.

not 20 Övriga värdepappersinnehav
 

Företagets namn Organisationsnr Säte Antal aktier Andel av kapitalvärdet Anskaffningsvärde Bokfört värde 

Norma Acores 512017271 Lissabon 2 000 2,5% 183 183 

Allied Consultants Europé S.A 567.756 Bryssel 375 15,0 % 85 85 

Övrigt     236 85 

     504 353 
 

Stockholm den 24 mars 2003

Rolf Jinglöv, Styrelsens ordförande

  Stig Martín Cecilia Nilsson Mats Runsten
              Anders Pettersson  Peter Svanlindh                Petter Stillström

Anders Eriksson, Verkställande direktör
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RRRRReeeeevisionsberättvisionsberättvisionsberättvisionsberättvisionsberättelseelseelseelseelse

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i Softronic AB (publ) för räken-
skapsåret 2002. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om års-
redovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen
på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte inne-
håller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den
samlade informationen i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Som underlag för vårt uttalande om

Till bolagsstämman i Softronic AB (publ) org nr 556249-0192

Stockholm den 25 mars 2003

Hans Bredberg Olof Cederberg
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed
en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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STYRELSE, ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER

Styrelse
Rolf Jinglöv, f 1939, ordförande sedan 1997.
Partner i BusinessPlan Stockholm AB. Övriga styrelseuppdrag:
Ekens Golv AB.
Aktieinnehav: 58 000 B-aktier.
Anders Eriksson, f 1956, VD och ledamot, anställd sedan 1984.
Aktieinnehav: 1 875 400 A-aktier, 8 493 160 B-aktier.
Stig Martín, f 1945, ledamot sedan 1984, anställd sedan 1990.
Övriga styrelseuppdrag: Thalamus Network AB (publ) och TurnIT
AB (publ).
Aktieinnehav: 891 600 A-aktier, 3 245 600 B-aktier.
Anders Pettersson, f 1950, ledamot sedan 1997.
Vice VD i Eneqvistbolagen AB. Aktieinnehav: 12 000 B-aktier.
Mats Runsten, f 1958, ledamot sedan 2001. VD i Glasholding
AB.
Aktieinnehav: 10 000 B-aktier.
Petter Stillström, f 1972, ledamot sedan 2001.
VD i AB Traction. Övriga styrelseuppdrag: Traction, Duroc, JC och
Biophausia.
Aktieinnehav: 165 000 B-aktier.

Suppleant i styrelsen
Björn Janberger, f 1951. Suppleant sedan 1996, anställd sedan
1985.
Aktieinnehav: 589 000 A-aktier, 2 465 000 B-aktier.

Arbetstagarrepresentanter
Cecilia Nilsson, f 1965, ledamot sedan 1994, anställd sedan
1993.
Aktieinnehav: 1 600 B-aktier, 4 000 teckningsoptioner juni 2003.
Peter Svanlindh, f 1955, ledamot sedan 1998, anställd sedan
1990.
Aktieinnehav: 3 200 teckningsoptioner juni 2003.

SSSSStyrelse, andra ledande befattningshatyrelse, andra ledande befattningshatyrelse, andra ledande befattningshatyrelse, andra ledande befattningshatyrelse, andra ledande befattningshavvvvvare ocare ocare ocare ocare och reh reh reh reh revisorervisorervisorervisorervisorer

Arbetstagarrepresentanter suppleanter
Tomas Högström, f 1963, suppleant sedan 2000, anställd sedan
1996.
Aktieinnehav: 1 800 B-aktier.
Gunilla Walldin Hansell, f 1963, suppleant sedan 2001, anställd
sedan 1998.

Andra ledande befattningshavare
Björn Frössevi, f 1969, affärsutvecklingschef.
Aktier i Softronic: 29 200 B-aktier.
Joachim Lundberg, f 1965, operativ chef.
Aktier i Softronic: 163 600 B-aktier, 4 000 teckningsoptioner juni
2003.
Hans Stén, f 1957, VD i Softronic Enterprise Partner AB.
Aktier i Softronic: 2 000 B-aktier, 32 200 teckningsoptioner
juni 2003.

Revisorer
Hans Bredberg, f 1954. Auktoriserad revisor, revisor i Softronic
sedan 1998, Finnhammars Revisionsbyrå.
Olof Cederberg, f 1949. Auktoriserad revisor, revisor i Softronic
sedan 1998, Ernst & Young.
Mikael Larsson, f 1963. Godkänd revisor, revisorssuppleant se-
dan 1998, Finnhammars Revisionsbyrå.
Anders Wiger, f 1951. Auktoriserad revisor, revisorssuppleant
sedan 1998, Ernst & Young.

Med aktieinnehav avses personligt och närståendes innehav enligt
VPC per 2002-12-30.

Björn Janberger, Peter Svanlindh, Mats Runsten, Rolf Jinglöv, Petter Stillström, Anders Eriksson, Anders Pettersson, Cecilia Nilsson och Stig Martín.
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STOCKHOLM  

Softronic AB (publ) Consultus AB 

Softronic ITM AB  Ringvägen 100 
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118 60 Stockholm tfn + 46 8 51 90 95 00  

tfn + 46 8 51 90 90 00 fax + 46 8 612 97 99  

fax + 46 8 51 90 91 00 info@consultus.se 
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GÖTEBORG  

Softronic Väst AB  

Stampgatan 15  

416 64 Göteborg  
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fax +46 31 758 19 01  
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MALMÖ  

Softronic Syd AB Consultus AB 

Drottninggatan 1D Drottninggatan 1D 

212 11 Malmö 212 11 Malmö 

tfn + 46 40 698 55 00 tfn +46 40 698 55 10 

fax + 46 40 698 55 01 fax +46 40 698 55 01 
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ESTLAND  

Softronic Baltic AS Softronic Baltic AS 

Ahtri 6  Ardla 15 

101 51 Tallinn 501 12 Tartu 

tfn +372 62 59860  tfn + 372 73 00600 

fax +372 62 59861  fax + 372 73 66644 

info@softronic.ee  

www.softronic.ee  

  

  

PORTUGAL  

Iberconsult  

Avenida da Republica 59  
PT-1050-189 Lisboa  

tfn +35 1 210 311 000  

fax +35 1 210 311 050  

geral@iberconsult.pt  

www.iberconsult.pt  

  

  

USA  

American Softronic Inc.  

504 Grand Street  

Santa Cruz, CA 95060  

tfn + 1 831 466 08 60  

fax + 1 831 466 08 61  

jduprez@softronic.com  

www.softronic.com  
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