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Delårsrapport 
JANUARI – MARS 2012 

 

Fortsatt tillväxt trots svagare 
licensförsäljning 

 
 Omsättningen för januari-mars ökade med 11 procent till 156,9 (141,8) Mkr  
 Rörelseresultatet EBITDA för perioden blev -11,7 (-2,6) Mkr  
 Resultat efter skatt per aktie för perioden blev -0,27 (-0,04) kr 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev 39,2 (52,2) Mkr  
 ReadSoft har under kvartalet förvärvat foxray AG 

 
 

Nyckeltal 2012 2011 2010 Rullande 2011
jan-mar jan-mar jan-mar 12 månader Helår

Nettoomsättning, Mkr 156,9 141,8 135,9 678,2 663,0
Rörelseresultat EBITDA*, Mkr -11,7 -2,6 -5,1 65,4 74,5
Resultat före skatt, Mkr -10,8 -1,1 -4,5 70,1 79,8
Resultat efter skatt, Mkr -7,9 -1,3 -5,7 51,8 58,4
Rörelsemarginal EBITDA*, % -7,4 -1,8 -3,8 9,6 11,2
Resultatmarginal före skatt, % -6,9 -0,8 -3,3 10,3 12,0
Resultatmarginal efter skatt, % -5,0 -0,9 -4,2 7,6 8,8
Resultat efter skatt per aktie, kr -0,27 -0,04 -0,18 1,74 1,97
Kassaflöde, löpande verksamhet, Mkr 39,2 52,2 20,8 113,4 126,4  

* Rörelseresultat före aktiveringar av kostnader för egenutvecklade programvaror, av- och nedskrivningar, räntor  
  och skatt.  

http://www.readsoft.com/
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VD och koncernchef 
Under 2010 har vi successivt uppvisat ett allt bättre resultat och det fjärde kvartalet blev årets bästa 
kvartal. Vårt EBITDA-resultat ökade med 73 procent under det fjärde kvartalet. Licensförsäljningen och 
den totala försäljningen ökade med 17 respektive 13 procent räknat i lokala valutor. Det är glädjande att 
kunna visa tillväxt på samtliga våra marknader under det fjärde kvartalet. Starkast tillväxt ser vi i 
Centraleuropa, Asien och Stillahavsområdet. 
resultatet EBITDA ökade med starka 93 procent. Vårt resultat före och efter skatt förbättrades också 
avsevärt för 2010 trots den svaga marknaden under inledningen av året. Vi påverkades under året av en 
stark svensk valuta som gör att tillväxten ser lägre ut än vad den är i realiteten.  
 Vår bedömning är att marknaden kommer fortsätta att förbättras och vi fokuserar nu helt på att 
utveckla vår affär, på att öka vår tillväxt samt på att förbättra vår lönsamhet. Förutsatt att den positiva 
renden på marknaden håller i sig tror vi att 2011 kan bli ett starkt år för oss. Vi har världsledande och 
lösningar för att automatisera dokumentdrivna processer för de flesta kategorier av företag och 
organisationer. Vi verkar inom ett snabbt växande och mycket brett affärssegment som ännu är i en dig 
mognadsfas internationellt. 
 
 Andersson 
VD och koncernchef 
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VD och koncernchef: 
 
Förvärv i Tyskland stärker vårt erbjudande 
 
Första kvartalet, som normalt är årets svagaste period för ReadSoft, har varit ett intensivt kvartal med blandat utfall. Vår 
totala omsättning fortsätter att växa och vi levererade en stabil tillväxt på 11 procent, varav 6 procent organisk vilket är ett 
bevis på att vår globala verksamhet är fortsatt stark. Som ett led i vår strategi att vara aktiva i konsolideringen av vår 
marknad samt för att göra vårt erbjudande ännu starkare förvärvade vi i februari det tyska bolaget foxray AG. foxray är en 
teknikledande leverantör av plattformar och lösningar för automatisering av affärsprocesser. Deras produktsvit xbound 
passar utmärkt ihop med vår datafångstteknologi och kommer att stärka vår konkurrenskraft väsentligt. Därmed får vi ett 
än starkare erbjudande till BPO-segmentet (Business Process Outsourcing) och till bank- och försäkringsbranscherna.  
 Trots vår tillväxt hade vi ett antal affärer som försköts in i nästa kvartal, vilket framförallt påverkade våra 
licensintäkter och därmed även vårt EBITDA-resultat. Vi har även arbetat intensivt under kvartalet med att integrera vårt 
foxrayförvärv i vår befintliga verksamhet för att på bästa och snabbaste sätt kunna börja sälja vårt gemensamma 
erbjudande. I samband med denna process har vi i kvartalet tagit en del integrationskostnader, vilket också belastat vårt 
resultat. Vi ser att de affärer som förskjutits inte är förlorade affärer till konkurrenter utan det är företrädesvis 
förhandlingar som dragit ut på tiden på grund av våra potentiella kunders urvals- och utvärderingsprocesser. Vi kan även 
se att vissa av de förskjutna affärerna har stängts under det pågående andra kvartalet. 
 Det är glädjande att se vissa av våra mindre tillväxtmarknader, såsom Brasilien, Benelux och Asien, fortsätter att 
utvecklas positivt med starka tillväxtsiffror. Mogna marknader såsom Sverige och Norge visar också en god tillväxt. 
Bland flera viktiga händelser under kvartalet vill jag nämna det strategiska avtal som vi tecknade med ett världsledande 
outsourcingföretag samt ett framgångsrikt partnerarbete som möjliggör en bra positionering av våra lösningar mot 
Microsofts Dynamics NAV-kunder i Europa. Vi fortsätter även att generera ett starkt kassaflöde i vår löpande 
verksamhet. 
 Vi ser positivt på det nuvarande marknadsläget och vi är fortsatt optimistiska inför våra möjligheter att öka både vår 
tillväxt och vårt resultat under året jämfört med förra året. 

 
 
 
 
Per Åkerberg 
VD och koncernchef 
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KONCERNEN 

Viktiga händelser under första kvartalet 
 ReadSoft förvärvade det privatägda bolaget foxray AG som är en ledande leverantör av plattformar 

och lösningar för automatisering av affärsprocesser. foxray har 40 anställda och är främst verksamma 
på den europeiska marknaden.  

 ReadSoft tecknade ett strategiskt kontrakt med ett av världens största outsourcingföretag inom finans 
och administration. ReadSoft valdes efter en global och mycket konkurrensintensiv urvalsprocess som 
leverantör av lösningar för automatisering av finansiella och administrativa processer.  

 ReadSoft har lanserat en automatisk fakturahanteringslösning för Microsoft Dynamics NAV 
tillsammans med, en av sina platinumpartners, BCSYS. Lösningen kommer i första skedet att 
erbjudas på den franska marknaden och kan installeras på plats eller via molnet som en Software as a 
Service (SaaS) via ReadSoft Online.  

 Ett Fortune 500-listat livsmedelsföretag med bas i Nordamerika utökade sin användning av ReadSofts 
automatiska fakturahanteringslösning till deras division i Mexiko. Det nya avtalet är värt 2,3 Mkr.  

 Ett av de äldsta och mest respekterade tjänsteföretagen, med bas i USA, som specialiserat sig på 
förvaltning av naturresurser valde att effektivisera hela sin fakturahanteringsprocess med hjälp av 
ReadSofts SAP-certifierade lösning för automatisk fakturahantering. Avtalet är värt 3,4 Mkr.  

Nettoomsättning och resultat första kvartalet 2012 
Första kvartalets omsättning uppgick till 156,9 (141,8) Mkr. Rörelseresultatet EBITDA för kvartalet 
uppgick till -11,7 (-2,6) Mkr. Rörelsemarginalen EBITDA blev -7,4 (-1,8) procent. Resultatet efter skatt 
blev -7,9 (-1,3) Mkr. Periodens rörelseresultat EBITDA och resultat efter skatt har också påverkats av 
valutakursdifferenser om -2,0 (-3,0) Mkr, vilket återfinns i resultaträkningen under raden Övriga 
rörelsekostnader/intäkter. 

I samband med förvärvet av foxray AG har kostnader av engångskaraktär tagits och belastar 
rörelseresultatet EBITDA med -3,0 Mkr och resultatet efter skatt med -4,2 Mkr. 

Licensintäkterna uppgick under första kvartalet till 36,5 (41,0) Mkr, vilket utgjorde 23 (29) procent av de 
totala intäkterna. Intäkter från underhållsavtal uppgick till 58,5 (50,9) Mkr för kvartalet. Till detta 
kommer intäkter för produktrelaterade konsulttjänster om 50,4 (40,8) Mkr. Försäljningen av hårdvara 
(huvudsakligen skannrar) uppgick under kvartalet till 9,3 (6,4) Mkr. Övriga intäkter uppgick till 2,3 (2,6) 
Mkr. 

Bolagets försäljning på den nordiska marknaden uppgick till 40,3 (39,1) Mkr. På övriga europeiska 
marknader uppgick försäljningen till 68,8 (57,7) Mkr. Försäljningen i USA och övriga världen uppgick 
till 47,8 (45,0) Mkr. 
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Bra tillväxt och ökade 
intäkter från 
underhållsavtal och 
konsulttjänster 

Säsongsvariationerna i ReadSofts 
försäljning är tydliga och kan schematiskt 
betraktas i grafen till vänster. Ett 
karakteristiskt mönster för bolagets 
omsättning är att det första och tredje 
kvartalet är de något svagare kvartalen 
med det första som det svagaste. Det 
andra och det fjärde kvartalet är 
vanligtvis de starkaste kvartalen med det 
fjärde kvartalet som det enskilt starkaste. 

 

Förvärv av det tyska 
bolaget foxray AG 
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Nettoomsättning och resultat rullande 12 månader 
Omsättningen för perioden april 2011 till mars 2012 uppgick till 678,2 (624,0) Mkr. Rörelseresultatet 
EBITDA för perioden uppgick till 65,4 (57,8) Mkr. Rörelsemarginalen EBITDA blev 9,6 (9,3) procent. 
Resultatet efter skatt blev 51,8 (41,2) Mkr. Periodens rörelseresultat EBITDA och resultat efter skatt har 
påverkats av valutakursdifferenser om 0,5 (-1,8) Mkr, vilket återfinns i resultaträkningen under raden 
Övriga rörelsekostnader/intäkter. 

Licensintäkterna uppgick under perioden till 217,2 (197,0) Mkr, vilket utgjorde 32 (32) procent av de 
totala intäkterna. Intäkter från underhållsavtal uppgick till 232,8 (212,6) Mkr för perioden. Till detta 
kommer intäkter för produktrelaterade konsulttjänster om 190,3 (175,9) Mkr. Försäljningen av hårdvara 
(huvudsakligen skannrar) uppgick under perioden till 29,2 (28,2) Mkr. Övriga intäkter uppgick till 8,7 
(10,4) Mkr. 

Bolagets försäljning på den nordiska marknaden uppgick till 166,7 (157,5) Mkr. På övriga europeiska 
marknader uppgick försäljningen till 294,3 (277,1) Mkr. Försäljningen i USA och övriga världen uppgick 
till 217,2 (189,5) Mkr.  
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Balansräkning, finansiell ställning och investeringar 
Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2012 till 153,1 (121,1) Mkr. Beviljad checkräkningskredit var 58,6 
(55,6) Mkr, varav utnyttjad var 0,5 (2,5) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet blev 
39,2 (52,2) Mkr. 

Soliditeten uppgick den 31 mars 2012 till 42,1 (44,9) procent. 

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar för årets första kvartal uppgick till 1,1 (0,8) Mkr och 
utgjordes av anskaffning av dator- och kontorsutrustning samt affärs- och projektstyrningssystem. Avskrivningar av 
anläggningstillgångar har gjorts med 2,1 (1,7) Mkr för kvartalet. 

Av första kvartalets utgifter för egenutvecklade programvaror har 15,0 (13,2) Mkr aktiverats. Avskrivningar av 
aktiverade utgifter för egenutvecklade programvaror har gjorts med 9,6 (7,7) Mkr för kvartalet.  

Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 0,8 (2,2) Mkr för första kvartalet. 
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har, för koncernen, upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering, och Årsredovisningslagen. För 
moderbolaget har rapporten upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2. 

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de 
redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av årsredovisningen 2011. 

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsutlåtanden från IFRIC som beskrivs i årsredovisningen 2011, not 1.21, 
har inte haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller ställning. 

Personalutveckling 
Antalet anställda den 31 mars 2012 var 554 (467) personer.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2011 under avsnittet Risker och 
Riskhantering, i Förvaltningsberättelsen och i noterna 2 och 3.  

Aktieägarinformation  
Antalet aktieägare vid periodens slut var 4 905 (4 297). Av det totala aktiekapitalet ägde svenska och utländska 
institutioner 58 (54) procent, bolagets grundare 21 (25) procent, övriga, inklusive personal, 13 (12) procent och 
ReadSoft AB genom återköpta aktier 8 (9) procent. Vid periodens slut ägde svenska aktieägare 86 (91) procent 
och utländska aktieägare 14 (9) procent av det totala aktiekapitalet. 

Totalt antal aktier per 31 mars 2012 var 32 805 940 (32 487 940). Totalt antal aktier, exkluderande återköpta 
aktier, per 31 mars 2012 var 30 265 244 (29 630 780). Börskursen vid periodens slut var 22,20 (17,10) kronor. 

Förvärv av foxray AG 
Under första kvartalet förvärvade ReadSoft AB 100 procent av det tyska bolaget foxray AG. Bolagets omsättning 
under 2011 var cirka 7 MEUR och foxray beräknas bidra positivt till ReadSoft-koncernens resultat 2012. 
Köpeskillingen uppgick totalt till 58,7 Mkr, varav 5,8 Mkr bestod av återköpta ReadSoft aktier och 29,2 Mkr 
utgör en maximal tilläggsköpeskilling som kan utfalla under åren 2012-2014. Tilläggsköpeskillingen baseras på 
försäljningen av foxrays programvaror under motsvarande år. Bedömningen är att tilläggsköpeskillingen kommer 
att utfalla i sin helhet och har därmed tagits upp som lång- respektive kortfristig avsättning i koncernens 
balansräkning per 2012-03-31.  

I samband med förvärvet har kostnader av engångskaraktär, bland annat innehållande transaktionskostnader, 
tagits och belastar rörelseresultatet EBITDA med -3,0 Mkr. Utöver detta har finansiella engångskostnader om 1,2 
Mkr tagits varför resultatet efter skatt har påverkats med -4,2 Mkr. 

Konsolidering av foxray AG har skett från och med 1 mars 2012.  
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En preliminär förvärvsanalys har påvisat följande tillgångar och skulder: 

 

Tillgångar 

Goodwill   48,8 Mkr 
Övriga immateriella tillgångar  29,9 Mkr 
Kundfordringar   16,5 Mkr 
Övriga tillgångar    18,8 Mkr 

Skulder 

Lån till kreditinstitut  30,5 Mkr 
Övriga skulder      24,8 Mkr 

Slutlig förvärvsanalys beräknas vara färdigställd senast under tredje kvartalet 2012. 

Framtid 
Vi bedömer att den underliggande efterfrågan för våra lösningar är god och därmed är förutsättningarna för 
resultatförbättringar och fortsatt tillväxt goda. 
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Ekonomisk redovisning 

 
Koncernens resultaträkning jan-mar jan-mar jan-mar Rullande Helår
i sammandrag, Mkr 2012 2011 2010 12 månader 2011
Nettoomsättning 156,9 141,8 135,9 678,2 663,0
Aktiverade utgifter för produktutveckling 15,0 13,2 12,2 54,9 53,2

171,9 155,0 148,1 733,1 716,2

Handelsvaror -14,9 -11,4 -10,5 -45,7 -42,2
Personalkostnader -113,9 -98,3 -99,4 -426,2 -410,7
Övriga externa kostnader -37,5 -32,0 -31,3 -143,0 -137,5
Övriga rörelsekostnader/intäkter -2,0 -3,0 0,2 0,5 -0,4
Andel av resultat i intresseföretag -0,3 0,4 - 1,5 2,3
Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar -2,1 -1,7 -1,6 -8,2 -7,9
Avskrivningar på aktiverade utgifter
för produktutveckling -9,6 -7,7 -7,6 -35,4 -33,5
Avskrivning på övriga immateriella
anläggningstillgångar -0,8 -2,2 -2,1 -7,3 -8,7
Rörelseresultat (EBIT) -9,2 -0,9 -4,2 69,3 77,5

Finansiella intäkter och kostnader
Finansnetto -1,6 -0,2 -0,3 0,8 2,2
Resultat före skatt -10,8 -1,1 -4,5 70,1 79,7

Skatt 2,9 -0,2 -1,2 -18,3 -21,3
Resultat efter skatt -7,9 -1,3 -5,7 51,8 58,4

Koncernens rapport över jan-mar jan-mar jan-mar Rullande Helår
totalresultat, Mkr 2012 2011 2010 12 månader 2011
Periodens resultat -7,9 -1,3 -5,7 51,8 58,4

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens -1,6 -3,1 0,4 1,6 0,1
Kassaflödessäkringar, netto efter skatt 0,5 - 1,7 2,3 1,8
Övrigt totalresultat för perioden -1,1 -3,1 2,1 3,9 1,9

Summa totalresultat för perioden -9,0 -4,4 -3,6 55,7 60,3
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Koncernens balansräkning i sammandrag, Mkr 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Egenutvecklade programvaror 133,8 86,6 100,8
Goodwill 115,2 66,2 66,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar 9,3 12,8 9,0
Materiella anläggningstillgångar 17,9 17,5 17,3
Finansiella anläggningstillgångar 60,3 57,5 54,9
Summa anläggningstillgångar 336,5 240,6 248,2

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 189,2 150,3 229,5
Likvida medel 153,1 121,1 156,5
Övriga omsättningstillgångar 87,1 73,6 72,8
Summa omsättningstillgångar 429,4 345,0 458,8

Summa tillgångar 765,9 585,6 707,0

Eget kapital och skulder
Eget kapital 322,3 263,1 324,1
Långfristiga skulder 80,6 36,3 50,8
Leverantörsskulder 27,0 16,1 16,6
Övriga kortfristiga skulder 336,0 270,1 315,5
Summa eget kapital och skulder 765,9 585,6 707,0

Förändring av eget kapital, Mkr jan-mar jan-mar Helår
2012 2011 2011

Ingånde balans 324,1 267,5 267,5
Summa totalresultat för perioden -9,0 -4,4 60,3
Konvertering av konvertibelt lån 1,4 - 2,2
Utdelning - - -7,4
Försäljning av återköpta aktier - - 1,0
Förvärv genom återköpta aktier 5,8 - -
Kapitaldel i konvertibellån 0,0 0,0 0,5
Eget kapital vid periodens slut 322,3 263,1 324,1

Kassaflödesanalys i sammandrag, Mkr jan-mar jan-mar Helår
2012 2011 2011

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -5,3 6,4 120,8
Förändringar av rörelsekapital 44,5 45,8 5,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,2 52,2 126,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -31,8 -14,2 -56,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10,8 0,0 3,8
Förändring av likvida medel -3,4 38,0 73,4
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Flerårsöversikt och nyckeltal för jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar Helår
koncernen 2012 2011 2010 2009 2008 2011
Nettoomsättning, Mkr 156,9 141,8 135,9 146,5 129,1 663,0
Omsättningstillväxt, % 10,7 4,3 -7,2 13,5 18,1 7,2
Rörelseresultat EBITDA, Mkr -11,7 -2,6 -5,1 2,9 -3,3 74,5
Rörelseresultat EBIT, Mkr -9,2 -0,9 -4,2 -6,8 -8,8 77,6
Resultat efter finansiella poster, Mkr -10,8 -1,1 -4,5 -7,3 -9,0 79,8
Resultat efter skatt, Mkr -7,9 -1,3 -5,7 -8,8 -9,1 58,4
Rörelsemarginal EBITDA, % -7,4 -1,8 -3,8 2,0 -2,5 11,2
Rörelsemarginal EBIT, % -5,9 -0,7 -3,1 -4,6 -6,8 11,7
Resultatmarginal efter finansiella poster, % -6,9 -0,8 -3,3 -4,9 -6,9 12,0
Resultatmarginal efter skatt, % -5,0 -0,9 -4,2 -6,0 -7,0 8,8
Soliditet, % 42,1 44,9 43,5 44,1 44,9 45,8
Sysselsatt kapital, Mkr 341,4 278,9 278,7 290,0 288,5 344,1
Räntabilitet på eget kapital, % -2,7 -0,5 -2,3 -3,4 -3,7 19,8
Räntabilitet på totalt kapital, % -1,4 -0,2 -0,7 -1,2 -1,6 12,3
Nettoskuldsättninggrad, ggr -0,42 -0,40 -0,22 -0,30 -0,04 -0,42
Netto räntebärande skulder, Mkr -134,0 -105,4 -54,2 -78,9 -10,2 -136,5

Antal anställda vid periodens slut 554 467 463 441 450 506

Antal aktier vid periodens slut, tusental 32 806 32 488 32 488 32 488 32 488 32 680
Eget Kapital per aktie, kr 10,84 8,88 7,84 8,06 7,68 10,93
Resultat efter finansnetto per aktie, kr -0,36 -0,04 -0,14 -0,22 -0,27 2,69
Resultat efter skatt per aktie, kr -0,27 -0,04 -0,18 -0,27 -0,28 1,97
Börskurs vid periodens slut, kr 22,20 17,10 12,40 9,25 13,90 18,70
Samtliga mått per aktie är beräknade på genomsnittligt antal aktier exklusive återköp av egna aktier.
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Kvartalsöversikt Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
2012 2011 2010

Nettoomsättning, Mkr 156,9 199,8 159,4 162,0 141,8 179,5 143,2 159,6 135,9
Omsättningstillväxt, % 1) 10,7 11,3 11,3 1,5 4,3 7,2 -0,1 -0,6 -7,2
Rörelseresultat EBITDA, Mkr -11,7 41,3 16,8 18,9 -2,6 37,6 10,1 14,0 -5,1
Rörelseresultat EBIT, Mkr -9,2 42,2 15,0 21,4 -0,9 35,6 5,8 11,8 -4,2
Resultat efter f inansiella poster, Mkr -10,8 43,4 16,1 21,4 -1,1 36,8 5,6 11,5 -4,5
Resultat efter skatt, Mkr -7,9 32,0 12,7 15,1 -1,3 29,6 2,9 10,0 -5,7
Rörelsemarginal EBITDA, % -7,4 20,7 10,5 11,7 -1,8 20,9 7,1 8,8 -3,8
Rörelsemarginal EBIT, % -5,9 21,1 9,4 13,2 -0,7 19,8 4,1 7,4 -3,1
Resultatmarginal efter f inansiella poster, % -6,9 21,7 10,1 13,2 -0,8 20,5 3,9 7,2 -3,3
Resultatmarginal efter skatt, % -5,0 16,0 8,0 9,3 -0,9 16,5 2,0 6,3 -4,2
Soliditet, % 42,1 45,8 48,0 45,8 44,9 43,9 42,8 42,6 43,5
Sysselsatt kapital, Mkr 341,4 344,1 301,1 283,9 278,9 283,0 272,5 278,5 278,7
Räntabilitet på eget kapital, % 2) 17,5 19,8 21,4 18,2 16,3 14,2 12,2 10,8 4,0
Räntabilitet på totalt kapital, % 2) 10,4 12,3 12,6 10,7 9,3 8,6 6,4 5,4 2,6
Nettoskuldsättninggrad, ggr -0,42 -0,42 -0,34 -0,33 -0,40 -0,25 -0,20 -0,24 -0,22
Netto räntebärande skulder, Mkr -134,0 -136,5 -97,3 -89,8 -105,4 -67,6 -47,9 -58,4 -54,2

Eget kapital per aktie, kr 10,84 10,93 9,70 9,16 8,88 9,00 7,94 7,98 7,84
Kassaflöde, löpande verksamhet per aktie, kr 1,32 1,57 0,75 0,19 1,76 0,75 0,05 0,92 0,67
Resultat efter f inansnetto per aktie, kr -0,36 1,46 0,54 0,72 -0,04 1,24 0,18 0,37 -0,14
Resultat efter skatt per aktie, kr -0,27 1,08 0,43 0,51 -0,04 1,00 0,10 0,32 -0,18
Antal aktier vid periodens slut, tusental 32 806 32 680 32 488 32 488 32 488 32 488 32 488 32 488 32 488
Antal aktier vid periodens slut 
(exkl. återköpta aktier), tusental 30 265 29 877 29 631 29 631 29 631 29 631 29 631 29 631 29 631
Börskurs vid periodens slut, kr 22,20 18,70 14,95 15,10 17,10 12,50 12,30 9,45 12,40

Antal anställda vid periodens slut 554 506 493 478 467 465 461 463 463
1) Omsättningstillväxt jämfört med motsvarande kvartal 12 månader tidigare

2) Beräknat på rullande 12 månaders resultat
Samtliga mått per aktie är beräknade på genomsnittligt antal aktier exklusive återköp av egna aktier.
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MODERBOLAGET 

Moderbolagets resultat 
Moderbolagets nettoomsättning för januari-mars 2012, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 49,2 
(47,4) Mkr. Resultat före dispositioner och skatt var -13,1 (-2,7) Mkr. 

Moderbolagets balansräkning, finansiell ställning 
och investeringar 
Investeringar i moderbolaget i immateriella och materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,7 (0,2) 
Mkr under första kvartalet 2012. Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 mars 2012 till 45,9 
(19,7) Mkr. Beviljad checkräkningskredit var 50,0 (50,0) Mkr, varav utnyttjad var 0,0 (0,0) Mkr. Det 
egna kapitalet (inklusive kapitalandel av obeskattade reserver) uppgick till 252,3 (213,2) Mkr, vilket ger 
en soliditet om 51,5 (54,0) procent. 

 

Moderbolagets resultat i sammandrag, Mkr jan-mar jan-mar Helår
2012 2011 2011

Nettoomsättning 49,2 47,4 234,5
Handelsvaror -11,6 -9,8 -59,8
Personalkostnader -32,5 -28,5 -124,8
Övriga externa kostnader -16,4 -10,1 -46,7
Övriga rörelsekostnader/intäkter -2,0 -2,1 29,0
Avskrivningar på anläggningstillgångar -1,3 -1,1 -4,8
Rörelseresultat (EBIT) -14,6 -4,2 27,4
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från andelar i koncernföretag - - 10,6
Finansnetto 1,5 1,5 6,7
Resultat före dispositioner och skatt -13,1 -2,7 44,7
Bokslutsdispositioner - - 6,7
Skatt - - -2,1
Resultat efter skatt -13,1 -2,7 49,3  
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 6,6 5,6 6,5
Materiella anläggningstillgångar 5,2 5,7 5,9
Andelar i koncernföretag 123,4 93,6 93,9
Fordringar hos koncernföretag 232,1 195,7 185,1
Övriga finansiella anläggningstillgångar 7,2 6,8 7,2
Summa anläggningstillgångar 374,5 307,4 298,6

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 9,1 11,5 8,4
Fordringar hos koncernföretag 49,7 39,6 41,1
Likvida medel 45,9 19,7 71,6
Övriga omsättningstillgångar 11,0 16,5 11,0
Summa omsättningstillgångar 115,7 87,3 132,1

Summa tillgångar 490,2 394,7 430,7

Eget kapital och skulder
Eget kapital 242,7 198,8 252,1
Obeskattade reserver 13,0 19,6 13,0
Långfristiga skulder 19,5 8,3 19,3
Långfristiga skulder till koncernföretag 36,9 39,0 14,6
Leverantörsskulder 5,0 3,2 4,1
Kortfristiga skulder till koncernföretag 121,9 71,8 79,2
Övriga kortfristiga skulder 51,2 54,0 48,4
Summa eget kapital och skulder 490,2 394,7 430,7
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Finansiell information 
Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB,  
Södra Kyrkogatan 4, 252 23 Helsingborg, via telefon 042-490 21 00, e-post: info@readsoft.com eller på 
www.readsoft.se. 

Finansiell kalender 
Delårsrapport januari-mars, 2011   3 maj, 2011 
Årsstämma   3 maj, 2011 
Delårsrapport januari-juni, 2011   19 juli, 2011 
Delårsrapport januari-september, 2011   24 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ReadSoft-aktien 
 

ReadSoft-aktien per den 31 mars 2012

Börsvärde 728 MSEK

Börskurs 22,20 SEK

Antal aktier 32 805 940

Genomsnittligt antal handlade aktier/dag 64 220

Högsta börskurs under kvartalet 24,50 SEK

Lägsta börskurs under kvartalet 18,10 SEK

Kursutveckling under kvartalet 19%  
 

 

 

Finansiell information 
Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från 
ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan 4, 252 23 Helsingborg, via telefon 042-490 21 00, 
e-post: info@readsoft.com eller på www.readsoft.com. 

 

Finansiell kalender 

Delårsrapport januari-juni, 2012 18 juli, 2012 
Delårsrapport januari-september, 2012 23 oktober, 2012 
Bokslutet för januari-december, 2012 15 februari, 2013 
Delårsrapport januari-mars, 2013 25 april, 2013 
Årsstämma 2013 25 april, 2013 

 
 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Helsingborg den 26 april 2012 

Styrelsen i ReadSoft AB (publ) 

 
Kontakt 

Per Åkerberg, VD och koncernchef 
Telefon: 042-490 21 00  
Johan Holmqvist, Informationschef 
Telefon:  042-490 21 98 alt. 0708- 37 66 77 
Jan Bertilsson, CFO 
Telefon: 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16  
 
e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com 

 

 

 

Kursutveckling och antalet omsatta aktier  
april 2011- mars 2012 
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Om ReadSoft  
 

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det 
möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering, 
e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens 
överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande 
koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala 
partners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. 
För mer information, besök www.readsoft.se.  
 
Marknad  
ReadSoft är ett av världens ledande bolag inom dokument- och transaktionshantering. För automatisk 
fakturahantering är ReadSoft världens i särklass största aktör med fler installationer än alla våra konkurrenter 
tillsammans. Den totala marknaden för automatisk datafångst har en förväntad tillväxttakt om cirka 13,5 procent per 
år och 2015 beräknas den totala marknaden att ha växt till 4,1 miljarder USD. Det största segmentet, Batch 
Transaction, där ReadSoft framförallt verkar, kommer enligt Harvey Spencer Associates att ha en tillväxttakt 2011-
2015 om cirka 8,6 procent och globalt beräknades segmentet omsätta cirka 985 miljoner USD. ReadSoft har 
dotterbolag i 16 länder på fem kontinenter och under det första kvartalet är det regionen ”Övriga europeiska 
marknader” som hade den starkaste tillväxten med +19 procent jämfört med motsvarande period föregående år.  
 
Affärsidé  
ReadSofts affärsidé är att utveckla, sälja och hyra ut programvaror som gör det möjligt att automatisera kunders 
dokumenthantering.  
 
Affärsmodell  
Våra intäktskällor är:  
 

 Försäljning och uthyrning av programvara Licensförsäljning har hög resultatmarginal och är därför önskvärd att 
öka. Utgör idag cirka en tredjedel av ReadSofts totala intäkter.  

 Underhållsavtal Gör att kunden får support och uppgraderingar. Normalt sett förnyas mer än 95 procent av alla 
underhållsavtal och dessa utgör cirka en tredjedel av de totala intäkterna.  

 Tjänster Exempelvis installation, utbildning och kundspecifik utveckling. Även dessa utgör cirka en tredjedel av 
intäkterna.  

 Hårdvara Framförallt scanners som återförsäljs i samband med licensförsäljning. Utgör cirka fem procent av 
ReadSofts intäkter.  

 

 
 
 
Argument för att välja ReadSoft  

 ReadSoft har en ledande position på en växande marknad och är en av de obestridliga marknadsledarna inom 
dokumentprocess- och dokumenttransaktionshantering. Vad gäller automatisk fakturahantering är ReadSoft 
världens överlägset ledande aktör med fler installationer än alla konkurrenter tillsammans.  
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 ReadSoft har egenproducerade kompletta lösningar för hantering av affärsdokument inuti affärssystemen SAP 
och Oracle.  

 ReadSofts har en global sälj- och serviceorganisation med erkänt god förmåga att förstå kundens verksamhet och 
processer.  

 ReadSoft har en effektiv marknadstäckning med hjälp av partners som har kompletterande produkter och är 
återförsäljare på marknader där ReadSoft inte har egen säljverksamhet. Detta ger ReadSoft närvaro i cirka 70 
länder.  

 Global närvaro, ReadSoft har dotterbolag i 16 länder på fem kontinenter. 
 
 
Värdedrivande faktorer för ReadSoft  

 Företag investerar i beprövad teknik för att öka effektiviteten.  
 Behovet av att kunna lägga in information från inkommande pappersdokument i datasystem kommer att öka. Det 

blir allt viktigare att snabbt fånga dokumentet då det anländer.  
 Ökade regleringar på marknaden skapar ett behov av bättre dokumenthantering.  
 Teknologin för datafångst utvecklas och ger fördelar inom fler områden med större möjligheter till integration.  
 Integrationen av datafångst med grundläggande affärsprocesser som faktura- och orderhantering möjliggör en i 

det närmaste helautomatisk hantering av fakturor. Detta ökar värdet, minskar kostnaderna och förbättrar cash 
management. 

 
 
Företagsinformation  
Från och med denna delårsrapport kommer ReadSoft varje kvartal att presentera olika slags information om bolaget 
och dess verksamhet. Detta kvartal blir det en produktinformation där ReadSofts molnbaserade lösning - ReadSoft 
Online - presenteras. Vänligen se nästa sida. 
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Produktinformation – ReadSoft Online  
 
Under 2011 introducerade ReadSoft en banbrytande teknologi som gör det möjligt för våra partner och kunder att 
fånga data – på molnet. Det betyder bland annat att man inte längre behöver installera någon programvara för att 
nå affärsnyttan i våra lösningar för datafångst och automatisering av processer.  
 
 
Även om det här är en teknisk revolution så är slutresultatet raka 
motsatsen – enkelt att lära sig, enkelt att använda och enkelt för 
våra kunder att köpa. 
  
Användare loggar in till våra system med hjälp av sina 
webbläsare. Det liknar sättet man idag gör bankaffärer via 
Internet och använder till och med samma säkerhetsprotokoll. 
Genom vårt partnerskap med Microsoft kan vi tillhandahålla en 
lösning som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. 
Molnlösningen är alltid tillgänglig, oavsett var i världen du 
befinner dig.  
 
ReadSoft Online baseras på precis samma datafångst som redan 
används hos våra mer än 7000 kunder över hela världen. 
Lösningen hjälper företag i alla marknadssegment att bli mer 
effektiva i framförallt sin fakturahantering, även om de inte kan 
investera i de IT-projekt och resurser som typiskt sett krävs för en 
traditionell installerad lösning. 
 
 
 
 

 
 
Det är en del av ReadSofts långsiktiga strategi att göra 
vår teknologi tillgänglig för alla, överallt. Därför behöver 
vi vara nyskapande och ta fram lösningar som är extremt 
lättillgängliga. Ett spännande exempel på hur en 
molnlösning hjälper till är hos en kund som har 
verksamhet i Europa för att skanna och outsourcar 
kontrollen av tolkat data till Indien. Allt de behöver för 
att åstadkomma detta är sina webbläsare och en 
anslutning till Internet. 
 

 
 
 
 
 
-Våra molnlösningar ökar ReadSofts 
räckvidd till ännu fler företag, både nya 
kunder och nya partner. Lösningarna stärker 
också vår dominans på marknaden för 
datafångst av fakturor och hjälper till att 
minska onödigt användande av papper, säger 
ReadSofts VD och koncernchef Per 
Åkerberg. 
 


