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Mycket stark 
licensförsäljning 

 

• Licensintäkterna för januari-mars ökade med 27 procent till 53,4 (42,0) Mkr  

• Omsättningen för januari-mars ökade med 9 procent till 176,8 (162,6) Mkr  

• Rörelseresultatet EBITDA för januari-mars blev -9,3 (-17,6) Mkr  

• Resultat efter skatt per aktie för januari-mars blev -0,39 (-0,38) kr 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-mars blev 54,2 (30,4) Mkr  

Nyckeltal 2014 2013 2012 Rullande 2013
jan-mar jan-mar jan-mar 12 månader Helår

Nettoomsättning, Mkr 176,8 162,6 156,9 775,5 761,3
Rörelseresultat EBITDA*, Mkr -9,3 -17,6 -11,7 28,2 19,9
Resultat före skatt, Mkr -12,2 -15,3 -10,8 12,4 9,3
Resultat efter skatt, Mkr -11,8 -11,5 -7,9 3,2 3,5
Rörelsemarginal EBITDA*, % -5,3 -10,8 -7,4 3,6 2,6
Resultatmarginal före skatt, % -6,9 -9,4 -6,9 1,6 1,2
Resultatmarginal efter skatt, % -6,7 -7,1 -5,0 0,4 0,5
Resultat efter skatt per aktie, kr -0,39 -0,38 -0,27 0,10 0,11
Kassaflöde, löpande verksamhet, Mkr 54,2 30,4 39,2 97,1 73,3  

                           * 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: 

Mycket stark licenstillväxt 
ReadSoft tar nu steg i rätt riktning och vi följer upp det starka fjärde kvartalet med ett första kvartal som visar på tillväxt och 
förbättrade marginaler. Vår totala omsättning växte i lokala valutor jämfört med föregående år med 8 procent. Det är 
glädjande att se att den viktiga licensförsäljningen är mycket stark och den ökade i lokala valutor med 27 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt.  

Samtliga våra regioner har haft en god utveckling och tillväxten under kvartalet är inte baserad på någon enskilt stor affär. Vi 
ser redan positiva resultat från den förändring vi gjorde under det fjärde kvartalet i försäljningsorganisationen för XBOUND. 
XBOUND har haft en bra tillväxt under kvartalet och vi har gjort ett antal nya affärer på marknader där vi tidigare inte har 
haft någon XBOUND-försäljning, som till exempel i Australien. Fakturaportalen, vår e-fakturalösning, har också bidragit med 
en bra tillväxt och det är glädjande att konstatera att vi på ett bra sätt har kunnat utnyttja de merförsäljningsmöjligheter som 
våra existerande kunder utgör.  

Arbetet med att förbättra våra återkommande intäkter fortsätter att utvecklas positivt. De återkommande intäkterna under 
kvartalet ökade med 14 procent jämfört med motsvarande period ifjol och utgjorde mer än 50 procent av den totala 
omsättningen. Sett över rullande 12 månader har de återkommande intäkterna ökat med 13 procent och utgjorde cirka 47 
procent av den totala omsättningen. Den positiva utvecklingen av de återkommande intäkterna är väldigt viktig för vår 
framtida intäktsmix.  

Vårt EBITDA-resultat och våra marginaler har tagit tydliga steg i rätt riktning. Motsvarande period ifjol hade vi försämrade 
konsultintäkter, vilket påverkade vårt resultat och föranledde en del förändringar. Dessa förändringar har lett till att 
organisationen har effektiviserats och vi är färre konsulter detta kvartal jämfört med ifjol, men vi redovisar ändå ett förbättrat 
resultat. En successiv förändring av redovisningen av intäkterna från våra support- och underhållsavtal har påverkat kvartalets 
intäkter negativt i jämförelse med första kvartalet föregående år. Denna effekt innebär inga förlorade intäkter utan endast en 
förskjutning av dessa intäkter.  

Under det första kvartalet är det våra marknader i Tyskland, USA, Frankrike, Spanien och Sverige som visar vägen med god 
tillväxt och lönsamhet. På produktsidan presenterade vi, på den globala mässan Convergence 2014 i Atlanta, USA, att vår 
fakturahanteringslösning nu finns tillgänglig för alla Microsoft Dynamics användare, oavsett vilken plattform de använder. 
Därtill lanserade vi den senaste versionen av PROCESSIT (7.3.1), vår automatiska fakturahanteringslösning för Oracle, på 
den internationella konferensen COLLABORATE 14 i Las Vegas, USA.  

Vi har förbättrat vårt resultat och våra marginaler i kvartalet och vi kommer att fortsätta att arbeta för tillväxt och med att 
prioritera att förbättra vår vinstmarginal. Vi har en stark licenstillväxt vilket borgar för vidare intäkter för hela vår 
organisation, våra återkommande intäkter fortsätter att växa och våra tillväxtområden utvecklas positivt. Detta visar att 
ReadSoft står väl rustat för framtiden och det gör att vi är optimistiska inför våra möjligheter att skapa en fortsatt god 
utveckling. 

 
 

Per Åkerberg 
VD och koncernchef 
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KONCERNEN 

Viktiga händelser under första kvartalet 
 ReadSoft EMEA gjorde en stor affär under kvartalet med en ledande leverantör av kontorsmateriel och 

tillhörande tjänster. Affären är värd 5,8 Mkr. Kunden valde att gå från flera olika affärssystem till en 
servicecenterlösning där man kommer att använda ett SAP-system som hanterar företagets alla fakturor. 
Affären omfattar licenser, support- och underhåll samt tjänster. 

 ReadSoft lanserade, vid den globala Microsoft-konferensen Convergence 2014, i Atlanta, USA, sin 
molnbaserade automatiska fakturahanteringslösning ReadSoft Online integrerad med Microsofts 
affärssystem Dynamics. ReadSofts finansiella applikationer är nu kompatibla med alla Microsoft 
Dynamics-plattformar. ReadSoft lanserade och presenterade för första gången officiellt PROCESSIT 
7.3.1 på COLLABORATE 14-konferensen i Las Vegas, USA. PROCESSIT 7.3.1 är den senaste 
versionen av ReadSofts Oracle-validerade lösning och ger bland annat utökade användar- och 
anpassningsmöjligheter, samt är helt integrerad med Oracle WebCenter. 

 ReadSoft North America gjorde en stor affär under kvartalet, värd 2,5 Mkr, med ett globalt 
forskningsbolag verksamt inom vårdsektorn. Företaget kommer att använda ReadSofts automatiska 
fakturahanteringsteknologi för att kunna centralisera sin globala fakturahantering till regionala 
servicecenters. Denna förändring mot standardiserade fakturahanteringsprocesser stödjer företagets plan 
att konsolidera de olika affärssystem (ERPs) som de använder idag till ett enda system från SAP®. 

Nettoomsättning och resultat  
första kvartalet 2014 
Första kvartalets omsättning uppgick till 176,8 (162,6) Mkr vilket innebär en tillväxt om 9 procent i svenska 
kronor och om 8 procent i lokala valutor. Rörelseresultatet EBITDA för kvartalet uppgick till -9,3 (-17,6) Mkr. 
Rörelsemarginalen EBITDA blev -5,3 (-10,8) procent. Resultatet efter skatt blev -11,8 (-11,5) Mkr. Periodens 
rörelseresultat EBITDA och resultat efter skatt har påverkats av valutakursdifferenser om -2,1 (-0,9) Mkr, vilket 
återfinns i resultaträkningen under raden Övriga rörelsekostnader/intäkter.  

Årets första kvartal innehåller fulla intäkter och kostnader från den förvärvade bolaget ReadSoft Expert Systems 
AB medan första kvartalet föregående år inte innehöll några intäkter och kostnader då ReadSoft Expert Systems 
AB konsoliderades från 17 maj 2013.  

Licensintäkterna ökade med 27 procent i både svenska kronor och lokala valutor under första kvartalet och 
uppgick till 53,4 (42,0) Mkr, vilket utgjorde 30 (26) procent av de totala intäkterna. Intäkter från underhållsavtal 
uppgick till 66,4 (67,3) Mkr för kvartalet. Till detta kommer intäkter för produktrelaterade konsulttjänster om 
49,1 (47,1) Mkr. Försäljningen av hårdvara (huvudsakligen skannrar) uppgick under kvartalet till 6,3 (4,6) Mkr. 
Övriga intäkter uppgick till 1,5 (1,6) Mkr. En successiv förändring av redovisningen av intäkterna för 
underhållsavtal har påverkat kvartalets intäkter negativt med cirka 3 Mkr i jämförelse med första kvartalet 
föregående år. Denna effekt innebär inga förlorade intäkter utan endast en tidsförskjutning i 
intäktsredovisningen. 

ReadSofts intäktsmodell innehåller både intäkter av engångskaraktär och återkommande intäkter. De 
återkommande intäkterna består av licensintäkter från hyresmodell och molntjänster samt intäkter från löpande 
underhållsavtal. Dessa återkommande intäkter blir en allt viktigare intäktskälla. Under årets första kvartal var de 
återkommande intäkterna 90,7 (79,9) Mkr och utgjorde 51,3 (49,2) procent av den totala omsättningen. 

Bolagets försäljning på den nordiska marknaden uppgick till 47,2 (38,3) Mkr. På övriga europeiska marknader 
uppgick försäljningen till 80,0 (72,4) Mkr. Försäljningen i USA och övriga världen uppgick till 49,6 (51,9) Mkr. 
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Säsongsvariationerna i ReadSofts försäljning 
är tydliga och kan schematiskt betraktas i 
grafen till vänster. Ett karakteristiskt mönster 
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Nettoomsättning och resultat  
rullande 12 månader 
Omsättningen för perioden april 2013 till mars 2014 uppgick till 775,5 (787,4) Mkr. Rörelseresultatet 
EBITDA för perioden uppgick till 28,2 (57,0) Mkr. Rörelsemarginalen EBITDA blev 3,6 (7,2) procent. 
Resultatet efter skatt blev 3,2 (52,7) Mkr. Periodens rörelseresultat EBITDA och resultat efter skatt har 
påverkats av valutakursdifferenser om -2,4 (-0,7) Mkr, vilket återfinns i resultaträkningen under raden 
Övriga rörelsekostnader/intäkter. 

Licensintäkterna uppgick under perioden till 255,0 (253,8) Mkr, vilket utgjorde 33 (32) procent av de totala 
intäkterna. Intäkter från underhållsavtal uppgick till 278,0 (269,4) Mkr för perioden. Till detta kommer 
intäkter för produktrelaterade konsulttjänster om 205,9 (220,4) Mkr. Försäljningen av hårdvara 
(huvudsakligen skannrar) uppgick under perioden till 26,1 (35,1) Mkr. Övriga intäkter uppgick till 10,5 (8,6) 
Mkr. 

ReadSofts intäktsmodell innehåller både intäkter av engångskaraktär och återkommande intäkter. De 
återkommande intäkterna består av licensintäkter från hyresmodell och molntjänster samt intäkter från 
löpande underhållsavtal. Dessa återkommande intäkter blir en allt viktigare intäktskälla. För perioden april 
2013 till mars 2014 var de återkommande intäkterna 368,2 (324,6) Mkr och utgjorde 47,5 (41,2) procent av 
den totala omsättningen. 

Bolagets försäljning på den nordiska marknaden uppgick till 191,6 (173,5) Mkr. På övriga europeiska 
marknader uppgick försäljningen till 357,5 (380,8) Mkr. Försäljningen i USA och övriga världen uppgick 
till 226,4 (233,1) Mkr. 
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Balansräkning, finansiell ställning och 
investeringar 
Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2014 till 87,3 (124,6) Mkr. Beviljad checkräkningskredit 
var 97,0 (95,3) Mkr, varav utnyttjad var 12,0 (0,0) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten för 
första kvartalet blev 54,2 (30,4) Mkr. 

Soliditeten uppgick den 31 mars 2014 till 41,9 (45,9) procent. 

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar för årets första kvartal uppgick till 3,1 
(1,0) Mkr och utgjordes av anskaffning av dator- och kontorsutrustning samt affärs- och 
projektstyrningssystem. Avskrivningar av anläggningstillgångar har gjorts med 1,9 (1,9) Mkr för 
kvartalet. 

Av första kvartalets utgifter för egenutvecklade programvaror har 17,5 (18,2) Mkr aktiverats. 
Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade programvaror har gjorts med 13,7 (10,7) Mkr för 
kvartalet.  

Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar har gjorts med 4,1 (2,7) Mkr för första 
kvartalet. 
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Viktiga händelser efter periodens utgång 
Utbildningsdepartementet (Department of Education, DEC) i den australiensiska delstaten New South Wales, 
samt dess tillhörande kommuner, har valt ReadSofts SAP®-certifierade lösning PROCESS DIRECTOR för 
automatisk fakturahantering. DEC, som är den enskilt största arbetsgivaren i Australien, valde ReadSofts 
lösning för att förenkla och effektivisera sin fakturahanterings- och servicecenterverksamhet. Affären är av 
återkommande intäktskaraktär och DEC planerar att initialt hantera 4,7 miljoner fakturor under kontraktets 
tre första år. Avtalet tecknades under det andra kvartalet 2014 och inkluderar en option som innebär att DEC 
kan förlänga avtalet till tio år. 
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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 2013. 

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsutlåtanden från IFRIC som beskrivs i årsredovisningen 2013, 
not 1.1, har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller ställning. 

Per 2014-03-31 har koncernen endast derivat för säkringsändamål värderade till verkligt värde. De 
redovisade värdet uppgår till -0,3 (1,6) Mkr. Per 2013-12-31 uppgick värdet till -0,7 (0,9) Mkr. 
Värdering har gjorts enligt värderingsnivå 2. Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och används för 
säkringsändamål. Värderingen till verkligt värde för valutaterminerna baseras på publicerade 
terminskurser på en aktiv marknad. 

Bokfört värde på övriga finansiella tillgångar och skulder i koncernen överensstämmer i allt väsentligt 
med det verkliga värdet. 

Personalutveckling 
Antalet anställda den 31 mars 2014 var 629 (601) personer, varav 27 anställda kommer från förvärvet 
av ReadSoft Expert Systems AB som gjordes i maj 2013. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2013 under avsnittet Risker 
och Riskhantering, i Förvaltningsberättelsen och i noterna 2 och 3.  

 

Aktieägarinformation  
Antalet aktieägare vid periodens slut var 4 169 (4 374). Av det totala aktiekapitalet ägde svenska och 
utländska institutioner 59 (61) procent, bolagets grundare 21 (21) procent, övriga, inklusive personal, 12 (10) 
procent och ReadSoft AB genom återköpta aktier 8 (8) procent. Vid periodens slut ägde svenska aktieägare 
82 (84) procent och utländska aktieägare 18 (16) procent av det totala aktiekapitalet. 

Totalt antal aktier per 31 mars 2014 var 33 144 440 (33 135 440). Totalt antal aktier, exkluderande återköpta 
aktier, per 31 mars 2014 var 30 603 744 (30 594 744). Börskursen vid periodens slut var 17,90 (26,70) 
kronor. 

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 2014 2013 2012 12 månader 2013
Nettoomsättning 176,8 162,6 156,9 775,5 761,3
Aktiverade utgifter för produktutveckling 17,5 18,2 15,0 65,5 66,1

194,3 180,8 171,9 841,0 827,4

Handelsvaror -12,1 -12,9 -14,9 -57,0 -57,8
Personalkostnader -132,7 -125,6 -113,9 -519,6 -512,6
Övriga externa kostnader -39,3 -41,2 -37,5 -170,3 -172,1
Övriga rörelsekostnader/intäkter -2,1 -0,9 -2,0 -2,3 -1,2
Andel av resultat i intresseföretag 0,1 0,4 -0,3 2,0 2,2
Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar -1,9 -1,9 -2,1 -7,7 -7,8
Avskrivningar på aktiverade utgifter
för produktutveckling -13,7 -10,7 -9,6 -53,3 -50,2
Avskrivning på övriga immateriella
anläggningstillgångar -4,1 -2,7 -0,8 -16,5 -15,0
Rörelseresultat (EBIT) -11,5 -14,7 -9,2 16,3 12,9

Finansiella intäkter och kostnader
Finansnetto -0,7 -0,6 -1,6 -3,8 -3,6
Resultat före skatt -12,2 -15,3 -10,8 12,5 9,3

Skatt 0,4 3,8 2,9 -9,3 -5,8
Resultat efter skatt -11,8 -11,5 -7,9 3,2 3,5

Koncernens rapport över jan-mar jan-mar jan-mar Rullande Helår
totalresultat, Mkr 2014 2013 2012 12 månader 2013
Periodens resultat -11,8 -11,5 -7,9 3,2 3,5

Övrigt totalresultat:
Poster som inte ska återföras i
resultaträkningen - - - - -

Poster som senare kan återföras i
resultaträkningen
Omräkningsdifferens 0,5 -3,0 -1,6 5,9 2,4
Kassaflödessäkringar, netto efter skatt 0,3 1,1 0,5 -1,6 -0,8
Övrigt totalresultat för perioden 0,8 -1,9 -1,1 4,3 1,6

Summa totalresultat för perioden -11,0 -13,4 -9,0 7,5 5,1
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Koncernens balansräkning i sammandrag, Mkr 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Egenutvecklade programvaror 141,8 129,5 137,9
Goodwill 115,2 102,5 115,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar 49,8 25,2 53,3
Materiella anläggningstillgångar 15,2 15,2 14,0
Finansiella anläggningstillgångar 76,9 61,3 73,4
Summa anläggningstillgångar 398,9 333,7 393,8

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 235,4 214,6 279,4
Likvida medel 87,3 124,6 60,4
Övriga omsättningstillgångar 89,4 91,0 93,7
Summa omsättningstillgångar 412,1 430,2 433,5

Summa tillgångar 811,0 763,9 827,3

Eget kapital och skulder
Eget kapital 340,2 350,6 351,2
Långfristiga skulder 71,1 74,7 70,4
Leverantörsskulder 24,7 18,9 20,9
Övriga kortfristiga skulder 375,0 319,7 384,8
Summa eget kapital och skulder 811,0 763,9 827,3

Förändring av eget kapital, Mkr jan-mar jan-mar Helår
2014 2013 2013

Ingånde balans 351,2 360,9 360,9
Summa totalresultat för perioden -11,0 -13,4 5,1
Konvertering av konvertibelt lån - 3,1 3,2
Utdelning - - -18,3
Förvärv genom återköpta aktier - - -
Kapitaldel i konvertibellån - - 0,3
Eget kapital vid periodens slut 340,2 350,6 351,2

Kassaflödesanalys i sammandrag, Mkr jan-mar jan-mar Helår
2014 2013 2013

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 6,5 -9,0 55,2
Förändringar av rörelsekapital 47,7 39,4 18,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 54,2 30,4 73,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -21,1 -19,3 -100,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,2 0,0 -26,1
Förändring av likvida medel 26,9 11,1 -53,0
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Flerårsöversikt och nyckeltal för jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar Helår 
koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 2013
Nettoomsättning, Mkr 176,8 162,6 156,9 141,8 135,9 761,3
Omsättningstillväxt, % 8,7 3,6 10,7 4,3 -7,2 -2,6
Rörelseresultat EBITDA, Mkr -9,3 -17,6 -11,7 -2,6 -5,1 19,9
Rörelseresultat EBIT, Mkr -11,5 -14,7 -9,2 -0,9 -4,2 12,9
Resultat efter finansiella poster, Mkr -12,2 -15,3 -10,8 -1,1 -4,5 9,3
Resultat efter skatt, Mkr -11,8 -11,5 -7,9 -1,3 -5,7 3,5
Rörelsemarginal EBITDA, % -5,3 -10,8 -7,4 -1,8 -3,8 2,6
Rörelsemarginal EBIT, % -6,5 -9,0 -5,9 -0,7 -3,1 1,7
Resultatmarginal efter finansiella poster, % -6,9 -9,4 -6,9 -0,8 -3,3 1,2
Resultatmarginal efter skatt, % -6,7 -7,1 -5,0 -0,9 -4,2 0,5
Soliditet, % 41,9 45,9 42,1 44,9 43,5 42,4
Sysselsatt kapital, Mkr 395,2 374,6 341,4 278,9 278,7 412,5
Räntabilitet på eget kapital, % -3,6 -3,4 -2,7 -0,5 -2,3 1,0
Räntabilitet på totalt kapital, % -1,6 -1,9 -1,4 -0,2 -0,7 1,6
Nettoskuldsättninggrad, ggr -0,09 -0,29 -0,42 -0,40 -0,22 0,00
Netto räntebärande skulder, Mkr -32,3 -100,5 -134,0 -105,4 -54,2 0,8

Antal anställda vid periodens slut 629 601 554 467 463 614

Antal aktier vid periodens slut, tusental 33 135 33 135 32 806 32 488 32 488 33 144
Eget Kapital per aktie, kr 11,12 11,55 10,84 8,88 7,84 11,48
Resultat efter finansnetto per aktie, kr -0,40 -0,50 -0,36 -0,04 -0,14 0,30
Resultat efter skatt per aktie, kr -0,39 -0,38 -0,27 -0,04 -0,18 0,11
Börskurs vid periodens slut, kr 17,90 26,70 22,20 17,10 12,40 19,80
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
2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012

Nettoomsättning, Mkr 176,8 230,1 177,7 190,9 162,6 243,2 179,6 202,0 156,9
Omsättningstillväxt, % 1) 8,7 -5,4 -1,1 -5,5 3,6 21,7 12,7 24,7 10,7

Rörelseresultat EBITDA, Mkr -9,3 34,1 -1,4 4,8 -17,6 45,4 12,1 17,2 -11,7

Rörelseresultat EBIT, Mkr -11,5 31,1 -5,4 1,9 -14,7 45,7 8,6 20,4 -9,2

Resultat efter finansiella poster, Mkr -12,2 29,3 -5,9 1,3 -15,3 45,0 8,9 20,0 -10,8

Resultat efter skatt, Mkr -11,8 18,7 -4,7 0,9 -11,5 35,4 5,4 14,7 -7,9

Rörelsemarginal EBITDA, % -5,3 14,8 -0,8 2,5 -10,8 18,7 6,7 8,5 -7,4

Rörelsemarginal EBIT, % -6,5 13,5 -3,0 1,0 -9,0 18,8 4,8 10,1 -5,9

Resultatmarginal efter finansiella poster, % -6,9 12,7 -3,3 0,7 -9,4 18,5 5,0 9,9 -6,9

Resultatmarginal efter skatt, % -6,7 8,1 -2,6 0,5 -7,1 14,6 3,0 7,3 -5,0

Soliditet, % 41,9 42,4 43,6 42,0 45,9 44,6 43,3 41,5 42,1

Sysselsatt kapital, Mkr 395,2 412,5 377,9 378,0 374,6 397,5 357,7 357,3 341,4
Räntabilitet på eget kapital, % 2) 0,9 1,0 6,2 9,3 13,1 13,9 14,5 17,0 17,5
Räntabilitet på totalt kapital, % 2) 2,1 1,7 3,7 5,3 7,9 8,7 9,3 10,5 10,4

Nettoskuldsättninggrad, ggr -0,09 0,00 -0,06 -0,14 -0,29 -0,21 -0,21 -0,25 -0,42

Netto räntebärande skulder, Mkr -32,3 0,8 -19,6 -45,8 -100,5 -76,9 -66,1 -78,6 -134,0

Eget kapital per aktie, kr 11,12 11,48 10,82 10,97 11,55 11,92 10,60 10,64 10,84

Kassaflöde, löpande verksamhet per aktie, kr 1,77 0,55 -0,17 1,03 1,00 1,01 0,11 0,06 1,32

Resultat efter finansnetto per aktie, kr -0,40 0,96 -0,19 0,04 -0,50 1,49 0,30 0,67 -0,36

Resultat efter skatt per aktie, kr -0,39 0,61 -0,15 0,03 -0,38 1,17 0,18 0,49 -0,27

Antal aktier vid periodens slut, tusental 33 144 33 144 33 144 33 144 33 135 32 903 32 816 32 816 32 806

Antal aktier vid periodens slut 

(exkl. återköpta aktier), tusental 30 604 30 604 30 604 30 604 30 595 30 363 30 275 30 275 30 265

Börskurs vid periodens slut, kr 17,90 19,80 22,50 25,90 26,70 21,50 20,50 20,70 22,20

Antal anställda vid periodens slut 629 614 623 619 601 590 585 574 554

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 2014, inklusive koncerninterna poster, uppgick till  
58,1 (59,4) Mkr. Resultat före dispositioner och skatt var -27,5 (-29,0) Mkr. 

Moderbolagets balansräkning, finansiell 
ställning och investeringar 
Investeringar i moderbolaget i immateriella och materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,4 (0,7) Mkr 
under första kvartalet 2014. Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 mars 2014 till 3,2 (29,8) Mkr. 
Beviljad checkräkningskredit var 91,6 (90,0) Mkr, varav utnyttjad var 12,0 (0,0) Mkr. Det egna kapitalet 
(inklusive kapitalandel av obeskattade reserver) uppgick till 254,5 (254,8) Mkr, vilket ger en soliditet om 
51,9 (54,3) procent. 

 

Moderbolagets resultat i sammandrag, Mkr jan-mar jan-mar Helår
2014 2013 2013

Nettoomsättning 58,1 59,4 271,0
Handelsvaror -4,3 -4,5 -21,8
Personalkostnader -35,3 -36,7 -142,2
Övriga externa kostnader -44,4 -44,7 -180,8
Övriga rörelsekostnader/intäkter -0,6 -2,0 21,0
Avskrivningar på anläggningstillgångar -1,5 -1,3 -5,3
Rörelseresultat (EBIT) -28,0 -29,8 -58,1
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från andelar i koncernföretag - - 53,9
Resultat från andelar i intresseföretag - - 0,6
Finansnetto 0,5 0,8 1,6
Resultat före dispositioner och skatt -27,5 -29,0 -2,0
Bokslutsdispositioner - - -
Skatt 5,3 - 11,2
Resultat efter skatt -22,2 -29,0 9,2  
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 6,8 6,0 7,4
Materiella anläggningstillgångar 4,1 4,4 4,6
Andelar i koncernföretag 175,4 135,7 175,4
Fordringar hos koncernföretag 197,8 197,9 189,5
Övriga finansiella anläggningstillgångar 23,7 7,2 18,6
Summa anläggningstillgångar 407,8 351,2 395,5

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 9,1 5,8 10,1
Fordringar hos koncernföretag 51,2 65,5 59,0
Likvida medel 3,2 29,8 2,8
Övriga omsättningstillgångar 19,3 16,7 16,9
Summa omsättningstillgångar 82,8 117,8 88,8

Summa tillgångar 490,6 469,0 484,3

Eget kapital och skulder
Eget kapital 254,5 254,8 276,3
Långfristiga skulder 28,3 28,2 28,6
Långfristiga skulder till koncernföretag 13,2 10,1 13,2
Leverantörsskulder 5,8 5,0 4,3
Kortfristiga skulder till koncernföretag 110,0 111,7 69,8
Övriga kortfristiga skulder 78,8 59,2 92,1
Summa eget kapital och skulder 490,6 469,0 484,3  
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ReadSoft-aktien 
ReadSoft-aktien per den 31 mars 2014

Börsvärde, MSEK 593

Börskurs, SEK 17,90

Antal aktier 33 144 440

Genomsnittligt antal handlade aktier/dag 51 851

Högsta börskurs under kvartalet, SEK 21,00

Lägsta börskurs under kvartalet, SEK 16,80

Kursutveckling under kvartalet, % -10%
         

 

 

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, 2014 18 juli, 2014 
Delårsrapport januari-september, 2014 21 oktober, 2014 
Bokslutskommuniké 2014 12 februari, 2015 
Årsstämma 2015 april, 2015 

 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Helsingborg den 28 april 2014. 

 
Styrelsen i ReadSoft AB (publ) 

 

Kontakt 
Per Åkerberg, VD och koncernchef 
Telefon: 042-490 21 00 
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
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 2013-mars 2014 
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  →
 

ReadSoft på 2 minuter! 
Med verksamhet i 17 länder och partners i ytterligare 70 har ReadSoft det största 
supportnätverket i branschen →  omsättningen 2013 var 761 Mkr → cirka 14 procent 
investeras i forskning och utveckling →  vi har fler än 600 medarbetare  →  värdeord är 
hängivenhet, kreativitet, kompetens och glädje  →  ReadSoft är noterat på NASDAQ 
OMX Stockholm   

 

Vad vi gör 
Vi utvecklar och levererar applikationer för att automatisera affärsprocesser. Oavsett format eller 
media kan informationen tolkas, hanteras och integreras digitalt med olika typer av affärssystem. 
För kunden innebär det betydande besparingar och effektivitetshöjningar. 

 
 

 

Våra kunder 
Vi har cirka 12 000 kunder över hela världen. Vårt erbjudande är anpassat för företag av alla 
storlekar och branscher, men speciellt intressant för multinationella företag och andra kunder 
med stora dokumentflöden. 

 
 

 
 
Hur tjänar vi pengar? 
Våra intäktskällor är försäljning av licenser för rätten att använda vår programvara, support-  
och underhållsavtal, utbildning, kundspecifik utveckling samt viss hårdvara. Generellt strävar 
ReadSoft efter att öka andelen återkommande intäkter. Under 2013 ökade de återkommande 
intäkterna med sex procentenheter. 
 
 

 
 

Vi är världsledande 
ReadSoft är ledande inom segmentet för “Batch Transaction” och är störst i världen inom 
automatisk fakturahantering – det delsegment som förväntas växa mest de kommande åren. 
De fem största aktörerna står för ungefär 47 procent av marknaden. (Källa: Harvey Spencer 
Associates) 

 

 

 

 



  

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2014                    

ReadSoft AB (publ.) 556398-1066  Sida 15/15 

Produktinformation  

Automatisk fakturahantering - mindre krångel och tid över till annat 
Nu kan du byta försenade betalningar, försvunna fakturor och dålig översikt över manuella 
faktureringsprocesser mot en smidig och automatiserad lösning som förbättrar dina interna processer och 
relationer med leverantörer. 

Enkelt arbetsflöde som hjälper dig att snabbt bearbeta och betala fakturor i tid  

ReadSofts programvara för fakturahantering automatiserar skanning, tolkning och arkivering av 
fakturainformation. Oavsett hur ditt företag tar emot fakturorna – på papper eller elektroniskt – hämtar 
programvaran viktig information och kontrollerar den enligt en fördefinierad uppsättning regler. 
Uppsättningen kan förenklas genom ReadSofts landsspecifika profiler som är programmerade med 
regionspecifika kriterier som moms, datumformat och valutatecken. Vi erbjuder en färdig lösning som 
är enkel att installera, och som samtidigt anpassar sig efter just dina affärskrav.  

Viktiga funktioner och fördelar 

• Noggrann fakturahantering på kortare tid och med mindre personalinsatser   
• Inga försvunna eller dubbelbetalade fakturor   
• Möjlighet att få rabatter för tidig betalning från leverantörer  
• Du ser fakturastatus dygnet runt     
• Insamlingsteknik med självinlärningsförmåga ökar kontinuerligt igenkänningsförmågan  
• Punktliga och noggranna ekonomirapporter  
• Sömlös arbetsflödesintegrering med SAP, Oracle och andra ERP-system genom ReadSofts partners 
• Beprövad lösning som baseras på bästa metoder insamlade under många års erfarenhet av automatisering 
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