
FÖRSTA KVARTALET 
Omsättningen uppgick till 67,9 Mkr 
(99,0) 

Nytt web-serviceprojekt åt Byggnads för 
40 Mkr 

Beläggningsgraden ökade till 59% från 
föregående kvartals 56% 

EBITDA förbättrades till –2,0 Mkr från 
föregående kvartals –5,1 Mkr 

Ett åtgärdsprogram har genomförts un-
der kvartalet till en kostnad av ca 4 Mkr. 
Ger besparingar på ca 15Mkr på årsba-
sis. 

Resultat före skatt uppgick till –8,7 Mkr  
(-26,9 Mkr) 

Soliditeten uppgår till 67% 

Totala likviditetsutrymmet uppgick 
2002-03-31 till 50 Mkr 
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KOMMENTARER TILL VERKSAMHETEN 
 
Marknaden 
Behovet av den typ av lösningar som Softronic er-
bjuder, det vill säga stora affärspåverkande IT-projekt 
med fokus på digitalisering av kundernas kärnverk-
samhet med hjälp av ny teknik är stort. Behovet ökar 
snarast i en lågkonjunktur när företagen behöver ra-
tionalisera.  
 
Behovet ökar också i och med de stora möjligheter 
som den nya standardiserade s k web-servicetekiken 
för med sig. Softronic är föregångare inom området 
och utvecklar för närvarande två stora verksamhets-
system helt och hållet baserade på web-serviceteknik. 
Det kommer inom de närmaste åren att finnas ett 
mycket stort behov av kunskap inom området. 
  
Besluts- och avtalsprocesserna gick tillfälligt snabbare 
under vintern men har nu åter bromsats upp p g a  
osäkerheten i Ericssons fortsatta problem. Andelen 
fastprisuppdrag fortsätter att öka. 
 
Sammantaget leder detta bl.a. till ökade försäljnings- 
och ställtider, vilket leder till relativt låg debiterings-
grad och ökade projektrisker.  
 
Antalet order har ökat under Q1 jämfört med tidigare 
kvartal. Undantaget den stora ordern till Byggnadsar-
betareförbundet har dock volymen på varje affär 
minskat. Softronics resurskonsulter har haft större 
delen av försäljningen inom telekom-området. I och 
med problemen i den branschen har lönsamheten 
inom resurskonsultförsäljnigen kraftigt försämrats 
genom allt sämre timpriser och kortare uppdrag. 
 
Läget i telekom-branschen kommer troligen att bli 
sämre innan det blir bättre och kommer att ytterligare 
påverka den redan svåra konkurrenssituationen för 
IT-konsultföretag. Det finns idag inget som tyder på 
en generell förbättring i IT-konsultbranshen. Hela 
2002 kommer att innebära fortsatt extrem konkur-
renssituation. 
 
Nya kunder 
Softronic behöver fortsatt flera stora projekt för att 
kunna optimera projektverksamheten. Under kvarta-
let tecknades Softronics hittills största avtal med 
Byggnadsarbetareförbundet om utveckling av ett helt 
nytt verksamhetssystem. Ordervärdet uppgick till ca 
40Mkr. Lösningen är helt baserad på web-
serviceteknik och blir helt unik i sitt slag. Den kom-
mer att ge medlemmar och förtroendevalda helt nya 
möjligheter att kommunicera. 
 
ITM  
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Det stora projektet till Danica Norge har nu fram-
gångsrikt driftssatts. Ett antal nya projekt baserade på 
Softronics försäkringssystem ITM är under införsälj-
ning.  

 
Åtgärdsprogram  
Under 2001 genomfördes två åtgärdsprogram Ett 
under våren och ett under hösten.  
Under första kvartalet 2002 genomfördes ett tredje 
åtgärdsprogram. 
 
Det har påverkat de delar av verksamheten med bris-
tande efterfrågan och fallande priser. Bl.a sker 
minskning av personalstyrkan inom resurskonsult-
verksamheten, i Göteborg och i Spanien samt inom 
infrastrukturtjänster. 
 
Sammanlagt har ca 100 anställda lämnat företaget 
som en följd av åtgärdsprogrammen under det senas-
te året. 
 
Nu har också avveckling av lokaler kunnat genomfö-
ras vilket ger lägre kostnader fr o m fjärde kvartalet. 
 
Även minskning av administrativa kostnader har 
genomförts och kommer att ge ytterligare effekt till 
hösten. 
  
Åtgärderna under Q1 har belastat resultatet med ca 4 
Mkr. Resultatet för Q2 kommer att belastas med ca 
2Mkr till följd av åtgärder som genomförs i april. 
 
Kostnadsbesparingar på ca 15 Mkr på årsbasis 
kommer att bli resultatet av det senaste åtgärdspro-
grammet. Effekterna kommer fullt ut att visa sig från 
och med Q3 2002. 
 
Omorganisation 
Som ett resultat av den nya marknadssituationen och 
de genomförda åtgärdsprogrammen genomförs en 
omorganisation. 
 
Samtliga röresledrivande verksamheter kommer att 
drivas i separata dotterbolag med starkt lönsamhets-
fokus. 
 
Resultatutvecklingen 
Den fortsatt försämrade marknaden har under 2001  
ätit upp resultatet av de tidigare åtgärdsprogrammen. 
Först nu kan effekterna av åtgärdsprogrammen mär-
kas genom en förbättring av rörelseresultatet under 
Q1 
 
Debiteringsgraden har ökat under perioden jämfört 
med föregående kvartal. Trots lägre timpriser har 
EBITDA-resultatet ökat främst tack vare lägre kost-
nader. 
 



  
 

Positivt resultat för helåret 2002 
I rådande extrema obalans i marknaden kommer de 
flesta IT-konsultföretag att ha lönsamhetsproblem 
under lång tid framåt.  
 
Strategin är att hålla låg kostnadsprofil samt att med 
hjälp av långa kundrelationer sälja mer än konkurren-
terna. Det gäller att övervintra till marknaden kom-
mer i bättre balans. 
 
Den övergripande målsättningen för 2002 är att rela-
tivt konkurrenterna ha en resultatnivå bland de bätt-
re. Den hårda konkurrensen på marknaden leder 
troligen till en fortsatt svår marknadssituation hela 
2002. Trots det är den tydliga målsättningen att Sof-
tronic skall visa ett positivt resultat före skatt för hel-
året 2002.  
 
Kapitalsituationen 
Den 31 mars 2002 hade koncernen 30 Mkr i likvida 
medel. Det totala likviditetsutrymmet inklusive bevil-
jade men ej utnyttjade krediter uppgick till ca 50 Mkr.  
 
Stockholm den 6 maj 2002 
 
 
Anders Eriksson 
Verkställande direktör 
 

 
Softronic 

Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kun-
dernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets 
grundidé är att leverera IT för bättre affärer.  

Genom att  kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjut-
spets- och internetteknik med kompetens inom strategi och af-
färsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys 
och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till 
implementation och drift.  

Företaget grundades 1984 och har idag cirka 300 anställda 
fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Estland, 
Frankrike, Portugal, Spanien och USA. Softronic är noterat på 
Stockholmsbörsens O-lista. 
 
ÖVRIGT 
 
Rapporter 2002 
Halvårsrapport, jan-juni: 22 augusti 2002 
Kvartalsrapport, juli-sept:  29 oktober 2002 
 
Upplysningar om 
kvartalsrapporten 
Anders Eriksson, verkställande direktör  
E-post: (anders.eriksson@softronic.se)  
Telefon: 08-51 90 90 00 
 
                        
 
Softronic AB (publ.), org.nr 556249-0192 
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KASSAFLÖDESANALYSER 2002 2001 2001

Sammandrag, Mkr not 7 jan-mars jan-mars helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -2,4 -3,6 -30,7

Förändringar i rörelsekapital -7,4 5,0 13,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,8 1,4 -17,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 -15,7 -19,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,3 - 52,8

SUMMA FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -10,1 -14,3 16,2
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RESULTATRÄKNINGAR
Tkr

2002
jan-mars

2001
jan-mars

2001
helår

Nettoomsättning 67 944 99 075 328 686

Handelsvaror -3 918 -11 623 -32 286

Övriga externa kostnader -15 731 -18 018 -66 787

Personalkostnader -50 300 -62 475 -229 075

Avskrivningar, materiella tillgångar -1 848 -2 082 -8 559

Avskrivningar, goodwill -1 179 -1 248 -4 880

Jämförelsestörande poster not 3 -4 116 -30 222 -35 072

Rörelseresultat -9 148 -26 593 -47 973

Netto finansiella poster not 4 416 -331 -9 237

Resultat efter finansiella poster -8 732 -26 924 -57 210

Skatt på årets resultat 1 574 6 909 10 424

NETTORESULTAT -7 158 -20 015 -46 786

Resultat per aktie, före utspädning, kr not 1 -0,15 -0,74 -1,44

Resultat per aktie, efter utspädning, kr not 1 -0,15 -0,74 -1,44

BALANSRÄKNINGAR
Tkr 2002-03-31 2001-03-31 2001-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar, goodwill 53 308 64 716 54 433
Materiella tillgångar 15 413 23 577 17 437
Finansiella tillgångar 9 347 13 677 8 052

Summa anläggningstillgångar 78 068 101 970 79 922

Omsättningstillgångar, exkl likvida medel 73 974 86 660 72 406
Kortfristiga placeringar - - -
Kassa och bank 29 602 9 201 39 729

Summa omsättningstillgångar 103 576 95 861 112 135

SUMMA TILLGÅNGAR 181 644 197 831 192 057

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital not 7 121 190 95 290 128 732
Minoritetsandel 72 26 72
Avsättningar - 22 309 -
Skulder, tilläggsköpeskillingar not 6 2 693 18 100 2 693
Långfristiga skulder, räntebärande 2 672 - 3 768
Kortfristiga skulder, räntebärande 1 078 1 000 235
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 53 939 61 106 56 557

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 181 644 197 831 192 057



  
 

 
NYCKELTAL

2002 2001 2001
Resultat jan-mars jan-mars helår

Resultat per aktie, före utspädning, kr not 1 -0,15 -0,74 -1,44

Resultat per aktie, efter utspädning, kr not 1 -0,15 -0,74 -1,44

Vinstmarginal, % * -6,8 3,3 -6,7

Räntabilitet, eget kapital, % * -13 7 -20

Förädlingsvärde per anställd, Mkr 0,12 0,09 0,46

EBITDA, Mkr ** -2,0 7,0 0,5

   *  Exklusive jämförelsestörande poster

   **Resultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster

Omsättning

Nettoomsättning, Mkr 68 99 329

Försäljning av konsulttjänster, Mkr 64 84 290

 Varav projektkonsulter, Mkr 46 56 199

 Varav resurskonsulter, Mkr 2 9 23

 Varav managementkonsulter, Mkr 16 19 68

Försäljning av ITM-licenser, Mkr 1 3 3

Försäljning av varor, Mkr 3 12 36

Tjänsteomsättning per debiterande konsult, Tkr 204 223 805

Omsättning per anställd, Tkr 196 238 832

Finansiell ställning

Eget kapital, Mkr 121 95 129

Soliditet, % 67 48 67

Likvida medel

inkl kortfristiga placeringar, Mkr 30 9 40

Räntebärande skulder, Mkr 4 1 4

Anställda

Genomsnitt under perioden, antal 346 416 395

Varav debiterande konsulter, antal 316 376 360

Personalomsättning, tolvmånaders, %* 6 24 13

Antal vid periodens utgång, antal 346 415 353

Antal vid periodens utgång, antal * 316 347

 *Rensat för avgångar hänförliga till åtgärdsprogram

Debiteringsgrad, timpris

Debiteringsgrad, % not 2 52 55 49

Beläggningsgrad, % not 2 59 60 57

Timpris genomsnitt, kr 833 865 830

Känslighet, perioden

Debiteringsgrad, +/- 5%-enheter, Mkr +/-6,1 +/-8,1 +/-30

Timpris, +/-50 kr, Mkr +/-3,9 +/-5,2 +/-16
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FORTS. NYCKELTAL

Rörelseresultat, 2002 2001 2001
verksamhetsområden jan-mars jan-mars helår

Förs   Res  Jmf* Förs   Res  Jmf* Förs   Res  Jmf*

Projektkonsulter, Mkr 46      -4,2   -4,1 56    -23,2   -28,3 199  -43,3   -32,8

Resurskonsulter, Mkr 2        -1,8 9        -0,2     -0,6 23      -2,1     -0,8

Managementkonsulter, Mkr 16      -1,6 19      -2,3     -1,3 68      -2,7     -1,5

Varor, Mkr 3         0,2 12       1,1 36       5,8

ITM Insurance, Mkr 1        -1,7 3        -2,0 3        -5,7

68      -9,1   -4,1 99    -26,6   -30,2 329   -48,0   -35,1
*Varav jämförelsestörande poster, Jmf, se not 3

Utveckling per kvartal Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01 Q1/01 Q4/00 Q3/00 Q2/00

Nettoomsättning   67,9 76,3 68,9 84,4 99,1 108,1 82,3 82,0

Resultat före skatt         -8,7 -17,3 -9,5 -3,5 -26,9 2,8 2,8 -0,8

  Varav jmfstör post    -4,1 - -4,8 - -30,2 - - 0,3

Vinstmarginal, %, inkl jmf stör. poster      -12,9 -22,7 -13,8 -4,1 -27,2 2,6 3,4 -1,0
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NOTER 
 
 
Redovisningsprinciper och tilläggs-
upplysningar 
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårs-
rapportering. Ett antal redovisnings-
rekommendationer från Redovisningsrådet trädde i 
kraft fr.o.m. 2002. Tillämpningen av dessa rekom-
mendationer har ingen effekt på redovisningen.  
 
not 1  
Resultat per aktie 
Justering har gjorts för aktieuppdelningar, fondemis-
sioner och fondemissionselement vid nyemissioner. 
Utspädningseffekt av 1 120 000 teckningsoptioner 
med lösen i juni 2002 (lösenpris 28,75 kr) samt 231 
600 teckningsoptioner med lösen i juni 2003 (lösen-
pris 76,50 kr), har beaktats. Optionerna har tecknats 
av personalen under 1999 och 2000. Lösenpriset har 
omräknats efter genomförda nyemissioner. 
 
Antalet aktier vid beräkning av resultat per aktie upp-
går till följande: 
 

2002
jan-
mars

2001
jan-
mars

2001
helår

Genomsnittligt antal aktier
före utspädning, tusen st 46 714 26 957 32 432

Genomsnittligt antal aktier
efter utspädning, tusen st 46 714 27 161 32 432

Antal aktier vid periodens slut 
före utspädning, tusen st 46 714 26 957 46 714

Antal aktier vid periodens slut 
efter utspädning, tusen st 46 714 27 430 46 816  
 
not 2 
Debiteringsgrad, beläggningsgrad 
Debiteringsgrad avser andelen debiterade timmar av 
full arbetstid, d.v.s. samtliga periodens vardagar à 8 
tim (ca 470 tim under första kvartalet 2002). Vid 
beräkning av beläggningsgrad minskas full arbetstid 
med uttagen semester och sjukfrånvaro. Uppgifterna 
avser debiterande konsulter. 
 
not 3 
Jämförelsestörande poster  
Under första kvartalet 2002 beslutades om åtgärds-
program vars kostnad är beräknad till 4,1 Mkr. Kost-
naderna består av personal-kostnader. Syftet med 
åtgärdsprogrammet är  att minska kostnaderna med 
15 Mkr på årsbasis. Under första kvartalet upplöstes 
3,1 Mkr av reserveringarna för åtgärdsprogram varav 
2,2 Mkr avser åtgärder beslutade 2001 och 0,9 mkr 
beslutade 2002. 
 
 
 

 
not 4 
Netto finansiella poster 
Posten innehåller ränteintäkter och räntekostna-
der inklusive vinster och förluster från kortfristi-
ga placeringar samt nedskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar.   
 
not 5 
Skulder, tilläggsköpeskillingar 
Avser tilläggsköpeskilling, för Iberconsult. 
Tilläggsköpeskillingen ska erläggas kontant i april 
2002.   
 
not 6 
Kassaflödesanalyser 
Fördelning av investeringar, Mkr: 
 

2002
jan-

mars

2001
jan-

mars

2001
helår

Nettoinvesteringar i inventarier - -3,9 -4,2

Softronic Ventures investeringar - -5,0 -5,0

Investeringar i dotterbolag - - -

Utbetalda tilläggsköpeskillingar - -6,8 -9,9

Totalt: 0,0 -15,7 -19,1

 
not 7 
Eget kapital 
Det egna kapitalet ser ut enligt följande i respek-
tive period (Mkr):  

2002
jan-

mars

2001
jan-
mars

2001
helår

Belopp vid periodens ingång 128,7 115,5 115,5

Nyemission - - 59,5

Emission av teckningsoptioner - - -

Omräkningsdifferens -0,4 -0,2 0,5

Utdelning - - -

Periodens resultat -7,1 -20,0 -46,8

Belopp vid periodens utgång 121,2 95,3 128,7

 
 
 

ÖVRIGT 
 
 
Revisorernas granskning 
Denna rapport har ej varit föremål för revisorer-
nas granskning. 
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