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•  Fokus på kärnverksamheten

•  Åtgärdsprogram initierat för ökad lönsamhet

•  Personalomsättning: markant färre uppsägningar

   i kvartal 1 2001 relativt kvartal 4 år 2000

•  Omsättningen uppgick till 99,1 MSEK en ökning med 14 MSEK

 jfrt med samma kvartal 1 år 2000

•  Rörelseresultat inklusive jämförelsestörande poster uppgår till

– 26,6 MSEK

•  EBITDA för kvartal 1 med beaktande av kvartalets kostnad för

     åtgärdsprogrammet uppgår till 6,9 MSEK

Kommentar till verksamheten                                                                             

Det turbulenta fjolåret påverkade hela branschen, så också Softronic. Den
underliggande marknaden för alla typer av kvalificerade IT-tjänster är dock fortfarande
stark och det strategiska behovet hos kunderna att effektivisera sina verksamheter med
hjälp av teknik ökar ständigt.

Många projekt är mer komplexa än tidigare och ett ökat intresse för IT-frågor hos
företagsledningarna gör att säljcyklerna har blivit längre. Dessutom har det skett stora
förändringar i hur man levererar och tar betalt, parallellt med att förtroendet för hela IT-branschen
har påverkats negativt.

Motivet till det åtgärdsprogram som initierades under Q1 är att fokusera på kärnverksamheten och
att reducera de kostnader som inte är relaterade till intäktssidan.

Kostnaderna för åtgärdsprogrammet i sin helhet uppgår till 30 MSEK för 2001 och genererar en
årlig kostnadsbesparing om drygt 35 MSEK.

Projektverksamheten som är inriktad på att leverera stora affärskritiska system är svåroptimerad
som renodlad affärsmodell och därmed riskfylld ur ett lönsamhetsperspektiv. Softronic har alltid
haft specialist/uppdragskonsultering vilket innebär timdebiterad försäljning som en viktig del av
verksamheten. Målet är att utöka andelen specialist/uppdragskonsultering för att hitta en bättre
balans och ökad lönsamhet. Som regel kan samma personal utföra arbete inom såväl projekt- som
individuell uppdragskonsulting.



Resultat första kvartalet
Under första kvartalet uppgick omsättningen till 99,1 MSEK. Rörelseresultatet för perioden blev
– 26,6 MSEK inklusive jämförelsestörande poster. Under mars månad sjösattes det åtgärdspaket
som förutom en ökad fokusering på försäljning innebär en kraftig åtstramning av de kostnader
som inte är intäktsrelaterade. Kostnaderna för åtgärdsprogrammet i sin helhet uppgår till 30
MSEK vilket belastat Q1s resultat till fullo. Målsättningen är att under fjärde kvartalet återskapa
den EBITDA- marginal om 10 procent.

Kärnverksamhet
Softronics kärnverksamheter är:

• Stora förändringsprojekt där IT utgör en viktig framgångsfaktor
• Specialist- och uppdragskonsulting inom Management och IT

Projektverksamhet
Pågående projekt går bra och de förstudier som inletts eller genomförts under perioden innebär en
god potential för framtida projektuppdrag.

Under denna period har IT-projekt genomförts mellan den svenska och spansk-portugisiska
verksamheten.

Uppdragskonsulting - IT
Ett antal aktiviteter har initierats, vilka ska resultera i en ökad uppdragsförsäljning. Bland
aktiviteterna märks en systematisk bearbetning av befintliga kunder såväl som av nya kunder med
identifierade behov av konsulttjänster.

Management
De svenska managementkonsulterna hade två svaga första månader, men under mars vände det
och Consultus har nu en mycket tillfredsställande orderingång. Verksamheten levererade i mars
månad ett av sina enskilt bästa resultat någonsin.

Det portugisiska dotterbolaget Iberconsult, med verksamhet på den Iberiska halvön, visade goda
resultat under första kvartalet.

Annan verksamhet
Kommunikation
Dotterbolaget för marknadskommunikation gav även under detta kvartalet negativa siffror, varför
reklamsatsningen, vilken adresseras i åtgärdspaketet, avvecklas.

Venture
I samband med åtgärdsprogrammet meddelades att inga ytterligare satsningar på
Ventureinvesteringar kommer att ske förrän resultatnivån är återställd.

Kunder
Ökad kundnärvaro tillsammans med en förbättrad systematik har lett till fler konkreta
förfrågningar. Inom ramen för Softronics partnerskapsamarbeten upplevs en ökad vitalitet.
Samarbetet med Manpower fördjupas, liksom med den mångåriga kunden Hyresgästernas
Riksförbund.

Softronic har levererat den första etappen av ITM till det norska försäkrings- och finansbolaget
ACTA. Parallellt med att ACTA byggde upp sin fondförsäkringsverksamhet skräddarsyddes och
anpassades ITM till företagets krav och marknad. Redan sex månader efter att ACTA började
bygga upp fondförsäkringsverksamheten är den nu i full gång. Kunden är mycket nöjd och
närmast väntar implementering av systemet på marknaderna för Sverige och Finland.



Exempel på en ny kund är Findus, där Softronic dels gör ett pilotprojekt för ett intranät och dels
har fått i uppdrag att utveckla den danska webbplatsen.

KF-fastigheter har valt Softronic som förändringspartner i ett uppdrag som löper under minst 18
månader. I ett första steg driver koncernens dotterbolag Consultus ett kombinerat strategi och
förändringsprojekt som involverar alla KF-fastigheters medarbetare.

För SBC, Sveriges Bostadsrätters Centralorganisation, ska Softronic utveckla ett affärskritiskt
system med en för verksamheten skräddarsydd kunddatabas.

Under det här kvartalet har Softronic, med SoftEstate, mött ett starkt gensvar hos kunder i
fastighetsbranschen.

ITM
På den amerikanska marknaden handlar det om att marknadsföra försäkringssystemet ITM.
Licensintäkterna för ITM har under Q1 uppgått till 2,6 MSEK och de totala
utvecklingskostnaderna  för ITM har belastat resultaträkningen med 1,7 MSEK under samma
period. USA-satsningen fortgår och tillsammans med partnern Scruggs och kunden AFI kommer
USA-versionen vara färdig till sommaren.

Personal
Som ett led i åtgärdsprogrammet har 18 anställda slutat under första kvartalet och totalt berörs 35-
45 anställda under 2001. Planerade strukturavgångar ställs mot en offensiv rekrytering inom
kärnverksamheterna i syfte att behålla nuvarande personalkapacitet under 2001. Målsättningen är
en 10-15 procentig tillväxt inom kärnverksamheterna.

Personalomsättning (oräknat strukturavgångar) har under Q1 uppgått till 24 % på årsbasis (25 %
helår 2000). Den höga personalomsättningen i Q1 beror på det stora antalet uppsägningar i Q4.
Den ojämförbart största gruppen utgörs av unga medarbetare med en branscherfarenhet av 1-2 år.
I den nyligen genomförda interna attitydundersökningen framgår vad som bör prioriteras för att
minska personalomsättningen och vi adresserade även detta i åtgärdsprogrammet. Vi ser en
positiv trend i att antalet oönskade uppsägningar sjönk från 34 i Q4 till 8 under Q1.

Försäljningsorganisationen har förstärkts genom rekryteringen av Björn Frössevi, som har en
koncernstrategisk affärsutvecklingsroll.

Framtiden
De aktiviteter som identifierades i åtgärdsprogrammet har främsta prioritet. Målsättningen för
verksamheten är återställd lönsamhet. För att åstadkomma det görs en renodling emot
kärnverksamheterna IT och Management. Parallellt sker ökad marknadssatsning för att höja
medvetandegraden om Softronic på marknaden och hos kund. Effektivisering av interna processer
i syfte att nå högre kvalitet och skapa synergieffekter mellan koncernens enheter fortgår.

- Det kunderna vill ha är kundnytta med kvalitet i alla led, säger Softronics VD Marianne
Arosenius.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Svenska Hyresgästföreningen har visat sitt förtroende genom att delta i en riktad nyemission om
10 MSEK, vilket motsvarar en ägarandel om 3,9 procent.

Samarbetet med Läkarnätet intensifierades, dels via samarbetsavtal för att gemensamt bearbeta
vårdsektorn och dels med vidareutvecklingen av ronden.se. Målet är att portalen, till vilken 22
0000 av landets 34 000 läkare är individuellt anslutna, blir ett verktyg i det dagliga arbetet för
läkarkåren.



Nyckeltal                                                                
2001 2000 2000

                                                                                      jan-mars     jan-mars           helår

Resultat                                                                                             
Resultat per aktie, före utspädning (kr) not 1 - 0,89 0,15 0,23
Resultat per aktie, efter utspädning (kr) not 1 - 0,89 0,14 0,22
Vinstmarginal (%)* 3,3 1,2 1,5
Räntabilitet, eget kapital (%)*  7 3 2
Förädlingsvärde per anställd (Mkr) 0,09 0,16 0,61

*Exklusive jämförelsestörande poster

Omsättning                                                                                       
Nettoomsättning (Mkr) 99 85 357

Försäljning av konsulttjänster (Mkr) 84 76 309
Varav projektkonsulter (Mkr) 56 51 205
Varav resurskonsulter (Mkr) 9 9 39
Varav managementkonsulter (Mkr) 19 16 65

Försäljning av ITM-licenser (Mkr) 3 0 1
Försäljning av hårdvaror (Mkr) 12 9 47

Omsättning per anställd (Tkr) 238 237 935

Finansiell ställning                                                                           
Eget kapital (Mkr) 95 117 116
Soliditet (%) 48 65 54
Likvida medel inkl kortfristiga
placeringar (Mkr) 9 49 30
Räntebärande skulder (Mkr) 1 0 1

Anställda                                                                                          
Genomsnitt under perioden (st) 416 357 382
Varav debiterande konsulter (st) 376 322 350
Personalomsättning, tolvmånaders (%) 24* 15 25
Antal vid periodens utgång (st) 415 357 413
   *Rensat för de avgångar som uppstod i samband med åtgärdsprogrammet

Debiteringsgrad, timpris                                                                  
Debiteringsgrad (%) not 2 55 54 52
Beläggningsgrad (%) not 2 60 59 60
Timpris, genomsnitt (kr) 865 880 890

Känslighet, perioden                                                                        
Debiteringsgrad, +/- 5%-enheter (Mkr) +/-8,1 +/-7,1 +/-31
Timpris, +/- 50 kr (Mkr)                            +/-5,2 +/-4,4  +/-18

Rörelseresultat, verksamhetsområden                                                                      
jan-mars/01 jan-mars/00 helår/2000

Förs Res Jmf* Förs Res Jmf* Förs       Res Jmf*
Projektkonsulter (Mkr) not 3 56 -23,2 -28,3 51 5,8 3,5 205 8,8 3,8
Resurskonsulter (Mkr) 9 -0,2 -0,6 9 1,2 39 3,5
Managementkonsulter (Mkr)  19 -2,3 -1,3 16 0,9 65 2,4
Hårdvaror (Mkr) 12 1,1 9 1,1 47 4,0
ITM Insurance (Mkr) 3 -2,0 0 - 4,9 1 -15,6

99    -26,6    -30,2 85       4,1       3,5 357       3,1       3,8
*Varav jämförelsestörande poster (Jmf)

Utveckling per kvartal                                                                                             
Q1/01 Q4/00 Q3/00 Q2/00 Q1/00 Q4/99 Q3/99 Q2/99 Q1/99 Q4/98

Nettoomsättning 99,1 108,1 82,3 82,0 84,8 100,3 70,4 71,4 68,9 60,6
Res före skatt  -26,9 2,8 2,8 - 0,8 4,5 13,6 10,1 11,3 14,2 11,8
Varav jmfstör post  - 30,2 - - 0,3 3,5 - - - - -
Vinstmarg. (%) - 27,2 2,6 3,4 - 1,0 5,3 13,6 14,3 15,8 20,6 19,5



Resultaträkningar                                                    
Tkr 2001 2000 2000
                                                                                                jan-mars             jan-mars                  helår

Nettoomsättning 99 075 84 766 357 178

Handelsvaror - 11 623 - 7 923 - 47 789
Övriga externa kostnader - 18 018 - 16 007 - 73 441
Personalkostnader - 62 475 - 57 756 - 230 054
Avskrivningar, materiella tillgångar - 2 082 -1 501 -8 166
Avskrivningar, goodwill - 1 248 -960 -4 456
Jämförelsestörande poster                      not 3                     - 30 222               3 500               3 800

Rörelseresultat - 26 593 4 119 3 072

Finansnetto not 4 - 331 400 6 244

Resultat efter finansiella poster - 26 924 4 519 9 316

Skatt på årets resultat                                                                 6 909             - 1 265             - 4 229

NETTORESULTAT                                                               - 20 015               3 254               5 087

Resultat per aktie, före utspädning (kr) not 1 - 0,89 0,15 0,23
Resultat per aktie, efter utspädning (kr) not 1 - 0,89 0,14 0,22

Balansräkningar                                                      
Tkr                                                                                       2001.03.31     2000.03.31     2000.12.31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar, goodwill 64 716 47 246 65 964
Materiella tillgångar 23 577 17 764 21 713
Finansiella tillgångar                                                               13 677                        -               8 677
Summa anläggningstillgångar 101 970 65 010 96 354

Omsättningstillgångar (exkl likvida medel) 86 660 65 480 87 104
Kortfristiga placeringar - 17 509 6 698
Kassa och bank                                                                            9 201             31 386             23 517
Summa omsättningstillgångar 94 861 114 375 117 319

SUMMA TILLGÅNGAR                                                        197 831           179 385           213 673

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital not 7 95 290 116 726 115 541

Minoritetsandel 26 26 26

Avsättningar not 3 22 309 7 872 8 335
Skulder, tilläggsköpeskillingar not 5 18 100 11 500 24 700
Kortfristiga skulder, räntebärande 1 000 - 1 000
Kortfristiga skulder, ej räntebärande                                     61 106             43 261             64 071

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                       197 831           179 385           213 673

not 6

Kassaflödesanalyser                                               
Sammandrag
Mkr 2001 2000 2000
                                                                                                 jan-mars                jan-mars                  helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital - 3,6 5,7 18,2

Förändringar i rörelsekapital 5,0 - 41,5 - 27,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,4 - 35,8 - 9,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 15,7 - 2,5 - 29,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - 7,5

SUMMA FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL                 -14,3                  - 38,3               - 46,2



Noter                                                                                                                                                                    

Redovisningsprinciperna och tilläggsupplysningar
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering.
Per den 1:a januari 2001 trädde ett antal redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet i kraft. Tillämpningen
av dessa rekommendationer har ej föranlett omräkning av redovisat resultat och eget kapital. Tillämpningen av
Redovisningsrådets rekommendation RR 18, Resultat per aktie, innebär att uppgifter om antal aktier och resultat per
aktie omräknats. Följande nya rekommendationer från Redovisningsrådet har ej börjat tillämpats från 1:a januari 2001;
RR 1:00, RR 15, RR 16, RR 17 samt RR 19.

not 1  Resultat  per aktie; Justering har gjorts för aktieuppdelningar och fondemissioner. Utspädningseffekt av 1 120
000 teckningsoptioner med lösen i juni 2002 (lösenpris 28:75 kr) samt 231 600 teckningsoptioner med lösen i juni 2003
(lösenpris 76:50 kr), har beaktats. Optionerna har tecknats av personalen under 1999 och 2000.
Antalet aktier vid beräkning av resultat per aktie uppgår till följande:

jan-mars/01 jan-mars/00 helår/2000
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusen st) 22 464 22 373 22 396
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusen st) 22 738 23 120 23 170
Antal aktier vid periodens slut före utspädning (tusen st) 22 464 22 373 22 464
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning (tusen st) 22 858 23 118 22 677

not 2  Debiteringsgrad, beläggningsgrad; Debiteringsgrad avser andel debiterade timmar av full arbetstid, d v s
samtliga periodens vardagar á 8 tim (c:a 500 tim under årets första kvartal). Vid beräkning av beläggningsgrad minskas
full arbetstid med uttagen semester och sjukfrånvaro. Utvecklingsarbetet med ITM ingår med 2,0 procent under 2001.
Uppgifterna avser debiterande konsulter.

not 3  Jämförelsestörande poster; Under kvartalet beslutades om ett åtgärdsprogram vars kostnad beräknats till 30
Mkr. Kostnaderna består till största delen av personalkostnader, 21 Mkr och lokalkostnader, 6 Mkr. Per den 31:a mars
2001 kvarstår 21 Mkr av dessa, vilka redovisas som en avsättning i balansräkningen. Syftet med åtgärdsprogrammet är
att på ett års sikt minska kostnaderna med 35 Mkr. Under första kvartalet 2000 och för helåret år 2000 redovisas
återallokerade SPP medel som jämförelsestörande poster.

not 4  Finansnetto; Inkluderar vinster och förluster från kortfristiga placeringar.

not 5  Skulder, tilläggsköpeskillingar; Avser villkorade tilläggsköpeskillingar, förutsatt uppfyllande av vissa villkor,
för Consultus (10,0 Mkr), för Bellatrix (1,5 Mkr) samt för Iberconsult (6,6 Mkr/0,75 M€). Av de beräknade
tilläggsköpeskillingarna skall 5,5 Mkr erläggas kontant, resterande i nyemitterade aktier. Fastställt antal uppgår till 105
600 st och resterande antal skulle vid rapportdagens aktiekurs 15 kr och uppfyllande av villkoren, uppgå till c:a 393 000
st.

not 6  Kassaflödesanalyser; Emissionslikvider har inte beaktats när dessa erlagts genom kvittning av skulder och
således ej har likviditetspåverkande effekt. Bokförda ej erlagda tilläggsköpeskillingar har av samma skäl ej heller
beaktats. Investeringarna fördelar sig enligt följande (Mkr):

jan-mars/01 jan-mars/00 helår/2000
Nettoinvesteringar i inventarier - 3,9 - 2,5 - 10,7
Softronic Ventures investeringar - 5,0 - - 8,0
Investeringar i dotterbolag - - - 7,5
Utbetalda tilläggsköpeskillingar - 6,8 - - 3,0
Totalt - 15,7 - 2,5 - 29,2

not 7  Eget Kapital; Det egna kapitalet ser ut enligt följande i respektive period (Mkr):
jan-mars/01 jan-mars/00 helår/2000

Belopp vid periodens ingång 115,5 113,5 113,5
Nyemission - - 4,2
Emission av teckningsoptioner - - 0,9
Omräkningsdifferens - 0,2 - 0,2
Vinstdispositionen enligt beslut vid årets bolagsstämma

Utdelning - - - 8,4
Periodens resultat - 20,0 3,2 5,1
Belopp vid periodens utgång 95,3 116,7 115,5

Övrigt                                                                                 
Rapporter 2001
Kvartalsrapport, jan-juni 2001.08.17
Kvartalsrapport. jan-sept 2001.10.26

Revisorernas granskning
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.
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