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Viktiga affärshändelser 
Under fjärde kvartalet 

 Softronic har fått förtroendet att leverera SIAM-tjänster till 
FASAB6F 

 Softronic har utvecklat T1D-appen, en helt unik typ-1 
diabetes-app 

 Softronic har utvecklat RPA-robotar till IF Metalls a-kassa  

 Softronic har tecknat ramavtal med Folkhälsomyndigheten 

 Softronic har blivit kvalitetsdiplomerade enligt Svensk 
Kvalitetsbas 

 

Tidigare under året 

 Softronic har tecknat ramavtal med Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) 

 Den digitala medarbetaren Kommun-Kim har lanserats i 
fem västsvenska kommuner 

 Softronic har tecknat samarbetsavtal med AB Sjömat om 
leverans av affärssystem och kringliggande IT-lösningar  

 Softronic har tecknat avtal med Saltå Kvarn gällande 
affärssystemsimplementation, applikationsdrift och 
applikationsförvaltning 

 Softronic har fått förlängt förtroende från Skatteverket i 
utvecklingsprojektet (TAIS) 

 Softronic har tecknat ramavtal med Statens 
Institutionsstyrelse (SIS) 

 Softronics styrelse har beslutat att dra tillbaka tidigare 
kommunicerat förslag om aktieutdelning 

 Softronic har blivit helhetsleverantör och IT-partner till 
FASAB6F 

 

Efter periodens utgång 

 Procon Digital har inlett ett samarbete med Softronic 
gällande Kommun-Kim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjärde kvartalet 2020 
 Omsättningen ökade till 193,3 Mkr (187,8 Mkr)  

 EBITDA ökade till 29,0 Mkr (27,4 Mkr) 

 Resultat före skatt ökade till 23,2 Mkr (21,4 Mkr) 

 Vinstmarginalen före skatt ökad till 12,0 % (11,4 %) 

 Periodens resultat efter skatt ökade till 17,8 Mkr (16,4 Mkr) 

 Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter 
utspädning ökade till 0,34 kr (0,31 kr)  

 Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till     
45,6 Mkr (41,4 Mkr) 

 

 

Helåret 2020 
 Omsättningen ökade till 728,5 Mkr (720,0 Mkr)  

 EBITDA   ökade till 110,7 Mkr (97,0 Mkr) 

 Resultat före skatt ökade till 85,8 Mkr (72,1 Mkr) 

 Vinstmarginalen före skatt ökade till 11,8 % (10,0 %) 

 Periodens resultat efter skatt ökade till 66,9 Mkr (55,8 Mkr) 

 Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter 
utspädning ökade till 1,27 kr (1,06 kr)  

 Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till     
103,3 Mkr (76,4 Mkr) 

 Totala likviditetsutrymmet uppgick till 223 Mkr 

 Soliditeten ökade till 66 % (60 %) 

 Styrelsen föreslår en utdelning med 1,25 kr per aktie 
jämte 1,75 kr extra utdelning, totalt 3,00 kr per aktie (0,00 
kr) 
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Q4 2020 – rekordsiffror mitt i pandemin
 
Jag tror att uttrycket ”ett märkligt år” kommer att bli ganska hårt 
slitet under en tid framöver. Trots den upprepningsrisken tycker 
jag det är svårt att sammanfatta 2020 på ett bättre sätt, det har 
ur de flesta synvinklar varit just märkligt.  
 
En pandemi som orsakat stort lidande över hela världen. Ett 
förändrat resemönster som gör att man förvånat tittar upp mot 
himlen när det kommer ett vanligt flygplan. Stängda gränser 
mellan länder där gränsområdena historiskt flutit ihop till en 
gemenskap oberoende av nationstillhörighet. Hela branscher 
som drabbats oerhört hårt med ökad arbetslöshet som följd. 
Men på den positiva sidan en digitaliseringsvåg som gjort att en 
majoritet av människor i Sverige kunnat sköta sitt arbete på 
distans.  
 
Mot denna bakgrund är det svårt att beskriva situationen hos 
våra kunder på ett enhetligt sätt, variationerna är väldigt stora, 
men om vi tittar på huvuddelen av dem så har verksamheterna 
lyckats med mycket mera än att bara hålla saker flytande. Nya 
projekt och initiativ har startats och i många fall har man använt 
frigjord tid till att förbättra processer och verifiera att tidigare 
framtagna planer också fungerar i verkligheten.  
 
Det är i det här ljuset man bör se och bedöma de finansiella 
resultaten. Under det fjärde kvartalet växte Softronics 
omsättning med knappa tre procent, och på helåret 2020 uppgår 
tillväxten till 1,2%. Det låter kanske inte så imponerande, men 
det är en rent organisk tillväxt, och analytikernas prognoser har 
talat om en marknad som minskat betydligt, så jag tror att även 
en liten tillväxt framstår som relativt starkt i sammanhanget.  
 
Resultatmässigt landade fjärde kvartalet på 23,2 miljoner, upp 
med drygt åtta procent jämfört med föregående år (21,4). På 
helåret blev det ett nytt rekord för Softronic, 85,8 miljoner! Det 
kan jämföras med 72,1 för helåret 2019, en ökning med 
respektingivande 19 procent.  
 
Bakgrunden till det förbättrade resultatet har jag berört under 
tidigare rapporter under året. Det rör sig om en kombination av 
ökad effektivitet, omsättningstillväxten men också besparingar i 
resor, fysiska utbildningar och dessutom skattelättnader under 
perioder av året. Totalt sett är vi självklart mycket glada över 
dessa siffror, det är nästan svårt att nu föreställa sig att vi under 

mars månad gjorde krisplaner för hur vi skulle kunna överleva 
effekterna av Coronaviruset.  
 
På affärssidan gläds vi bland annat åt fler och större affärer 
inom AI och RPA, fyra nya kunder bland europeiska 
färjerederier och att vi landat flera projekt inom molntransition. 
Vi har också krönt det fleråriga samarbetet med FASAB med ett 
banbrytande SIAM-avtal kombinerat med personalövertagande 
som genomförts under december månad. Dessutom har vi 
under året tecknat flera nya ramavtal, som blir viktiga för de 
närmaste åren.  
 
Vi har också genomfört en total nyutveckling av 
faktureringsdelen av vårt medlemssystem MRM, där den första 
kunden gått i produktion under denna månad. Med detta 
tillsammans med en konsolidering av våra resurser inom CRM-
system, är vi redo att gå ut bredare på marknaden för 
verksamhetssystem byggda på CRM. Dessutom har vi under 
fjärde kvartalet, efter en rejäl kraftsamling, erhållit en 
diplomering för vårt kvalitetssystem från Svensk Kvalitetsbas. 
 
Likviditet 
Koncernen hade 200 Mkr i likvida medel per 31 december 2020. 
Det totala likviditetsutrymmet bestående av likvida medel samt 
beviljade ej utnyttjade krediter uppgick till 223 Mkr.  
 
Affärshändelser under 2020 
Softronic har fått förtroendet att leverera en s.k. SIAM-tjänst 
(Service integration and management). Tjänsten ska hjälpa 
FASAB6F med operativ och taktisk styrning av hela IT-
leveransen. Införandet innefattar även personalövergångar från 
Fasab6 till Softronic. Softronic har utvecklat T1D-appen, en helt 
unik typ-1diabetes-app. som lanserades den 27 oktober för att 
ge professionellt kvalitetssäkrad information och funktionalitet. 
Softronic och IF Metalls a-kassa har inlett ett samarbete som 
innefattar bland annat utveckling och drift av RPA-robotar för att 
hantera standardiserad kommunikation och därigenom avlasta 
handläggare. Softronic har tecknat ramavtal med 
Folkhälsomyndigheten avseende IT-konsulttjänster inom två 
anbudsområden: Systemutveckling och förvaltning samt 
Leveransledning. Softronic har blivit kvalitetsdiplomerad enligt 
Svensk Kvalitetsbas. 
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Tidigare under året har Softronic tecknat ramavtal med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) avseende ”IT-konsulttjänster 
2019” som ger SKR och Inera AB möjlighet att avropa 
konsulttjänster. Den digitala medarbetaren Kommun-Kim har 
lanserats på kommunerna Härryda, Partille, Mölndal, 
Stenungsund och Tjörns webbplatser. 
Softronic har tecknat avtal med AB Sjömat om implementation 
av en ny modern affärssystemslösning i form av Microsoft 
Dynamics 365 Business Central. Affären omfattar även andra 
Microsoft 365-produkter, integrationer mot externa system, drift 
samt applikationsförvaltning. Softronic har tecknat avtal med 
Saltå Kvarn gällande affärssystemsimplementation, 
applikationsdrift, och applikationsförvaltning. Softronic har åter 
fått förlängt förtroende från Skatteverket i utvecklingsprojektet 
TAIS. 
 
Softronic har tecknat ramavtal med Statens Institutionsstyrelse 
(SIS) gällande Episerver. Softronic har fått förtroende att bli 
helhetsleverantör och IT-partner till FASAB (Facklig 
Administration i Samverkan).  
 
Efter periodens utgång har Procon Digital har inlett ett 
samarbete med Softronic gällande Kommun-Kim. Genom 
Procons digitala självbetjäningslösningar placerade på olika 
platser där många av kommunens invånare dagligen vistas får 
kommunen ett effektivt informationsfönster. Samtidigt som 
kommunens digitala medarbetare, chatboten Kommun-Kim kan 
svara på frågor dygnet runt. 
 
Händelser efter periodens utgång 
Det föreligger inga väsentliga händelser efter periodens utgång. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
De risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 
koncernen kan stå inför är främst relaterade till förändringar i 
personalens beläggning, snittdebitering, personalomsättning 
samt lönekostnader som alla har en avgörande påverkan på 
lönsamheten. I övrigt finns förutom finansiella risker, som 
beskrivs i senaste årsredovisningen, osäkerheter i 
konjunkturbedömningar, förändringar i marknad och 
konkurrenssituation med som faktorer. Pandemin Covid-19 ger 
en osäkerhet i bedömningen av konjunktur och marknad. 
 
Utdelningsförslag 
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning 
om 1,25 kr per aktie, jämte 1,75 kr extra utdelning, totalt 3,00 kr 

per aktie (föregående års beslutade utdelning 
var 0,00 kr efter beslut om att dra tillbaka förslaget på om 1,00 
kr p.g.a. utbrottet av Covid-19). 
 
Styrelsen har till grund för beslutet utgått från 
utdelningspolicyn med koncernens likviditetsbehov och 
investeringsförmåga som underlag. Föreslagen utdelning 
är högre än utdelningspolicyns normalnivå men kan 
motiveras mot bakgrunden att bolagets höga likviditet 
och obefintliga skuldsättning ändå medger ytterligare 
kompletterande förvärv liksom fortsatt organisk tillväxt. 
 
Softronics starka finansiella ställning är en bidragande 
konkurrensfaktor i samband med upphandlingar från 
större företag och organisationer samt för införande av 
nya affärsmodeller som molntjänster 

 
Softronic 
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder 
innovativa digitala lösningar som hjälper företag och 
organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster 
inom IT och management spänner från rådgivning och 
nyutveckling till förvaltning och drift.  
 
Kunderna är främst medelstora och större företag och 
organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är 
börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 
430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och 
Arjeplog. www.softronic.se 
 
Övrigt 

Rapporter 2021 
• Årsredovisning 2020, 15 april 
• Delårsrapport (jan-mars), 22 april 
• Årsstämma 2021, 6 maj 
• Delårsrapport (april-juni), 16 juli 
• Delårsrapport (juli-sept), 20 oktober 
 
Revisorernas granskning 
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas 
granskning 
Upplysningar om bokslutskommunikén  
Per Adolfsson, Verkställande direktör  
E-post: per.adolfsson@softronic.se 
Telefon: 08-51 90 90 00 
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

 

Verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 
Stockholm 25 februari 2021 

 
 

Per Adolfsson, Verkställande Direktör, Softronic AB (Publ.) 
 

http://www.softronic.se/
mailto:per.adolfsson@softronic.se
mailto:.adolfsson@softronic.se
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Koncernens resultaträkning och övrigt 
totalresultat i sammandrag, Mkr

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
helår

2019
helår

Intäkter 193,3 187,8 728,5 720,0

Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader -64,6 -55,0 -227,1 -211,0
Övriga externa kostnader -8,0 -7,9 -29,8 -32,0
Personalkostnader -91,7 -97,5 -360,9 -380,0
Avskrivningar, anläggningstillgångar1 -5,7 -5,9 -23,9 -23,7

Rörelseresultat 23,3 21,5 86,8 73,3

Finansnetto not 2 -0,1 -0,1 -1,0 -1,2

Resultat före skatt 23,2 21,4 85,8 72,1

Skatt -5,4 -5,0 -18,9 -16,3
Periodens resultat 17,8 16,4 66,9 55,8

Övriga totalresultat
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalresultat för perioden 17,8 16,4 66,9 55,8
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 17,8 16,4 66,9 55,8
Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 17,8 16,4 66,9 55,8
Periodens resultat per aktie, före utspädning, kr not 1 0,34 0,31 1,27 1,06
Periodens resultat per aktie, efter utspädning, kr not 1 0,34 0,31 1,27 1,06
1varav avskrivning leasing Q4 2020 är -5 Mkr (-5 Mkr), jan-dec 2020 -20 Mkr och -19 Mkr helår 2019  
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Balansräkning i sammandrag 
Koncernen, Mkr 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Goodw ill 109,3 109,3
Övr. immateriella anl.tillgångar 0,9 2,2
Andra långfristiga fordringar 2,3 2,4
Nyttjanderättstillgång 25,3 38,8
Materiella anl.tillgångar 3,1 5,6
Summa anläggningstillgångar 140,9 158,3

Fordringar m.m. 174,9 178,5
Likvida medel 199,8 117,2
Summa omsättningstillgångar 374,7 295,7

Summa tillgångar 515,6 454,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 341,0 274,1
Uppskjuten skatteskuld 1,0 1,3
Övrig avsättning 3,4 3,8
Andra långfristiga skulder, leasing 2,6 20,3
Kortfristiga skulder1 167,6 154,5

Summa eget kapital och skulder 515,6 454,0
1varav kortfristig del av leasingskuld (ifrs 16) 2020-12-31  21 Mkr, 2019-12-31 19 Mkr  

 
 

Totalt Eget Kapital i sammandrag 2020 2019

Koncernen, Mkr helår helår
TOTALT EGET KAPITAL
Ingående balans 274,1 270,9
Periodens totalresultat 66,9 55,8
Utdelning - -52,6
Belopp vid periodens utgång 341,0 274,1
Allt eget kapital är hänförligt till aktieägare i moderbolaget eftersom minoritetsintresse inte f inns.  

 
 

 

Kassaflödesanalys i sammandrag 2020 2019 2020 2019

Koncernen, Mkr not 3 okt-dec okt-dec helår helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 33,2 28,6 91,5 78,4
Förändringar i rörelsekapital 12,4 12,8 11,8 -2,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,6 41,4 103,3 76,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 -0,6 -0,6 -0,8
Kassaflöde från f inansieringsverksamheten -5,1 -4,7 -20,1 -71,4
Årets/periodens kassaflöde 40,5 36,1 82,6 4,2

Likvida medel vid årets/periodens början 159,3 81,1 117,2 113,0
Likvida medel vid årets/periodens slut 199,8 117,2 199,8 117,2

Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, före utspädning, kr. not 1 0,87 0,79 1,96 1,45
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, efter utspädning, kr. not 1 0,87 0,79 1,96 1,45  
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Nyckeltal Koncernen, not 4 2020 2019 2020 2019

Resultat okt-dec okt-dec helår helår

Resultat per aktie, före/efter utspädning, kr not 1 0,34 0,31 1,27 1,06
EBITDA, Mkr 29,0 27,4 110,7 97,0
EBITDA marginal, % 15,0 14,6 15,2 13,5
Rörelsemarginal, % 12,1 11,4 11,9 10,2
Vinstmarginal, % 12,0 11,4 11,8 10,0
Räntabilitet, eget kapital, % 21,8 20,6 21,8 20,6

2020 2019 2020 2019

Omsättning okt-dec okt-dec helår helår

Nettoomsättning, Mkr 193 188 728 720
Försäljning konsulttjänster, Mkr 78 83 301 334
Försäljning avtal, Mkr 82 71 305 258
Vidarefakturerade tjänster, Mkr 15 14 53 57
Vidarefakturerat övrigt, Mkr 12 14 49 53
Försäljning licencer, Mkr 2 4 11 15
Försäljning hårdvara, Mkr 4 2 9 3
Övriga rörelseintäkter, Mkr 0 0 0 0
Omsättning per anställd, Tkr 464 424 1 718 1 625

Finansiell ställning 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital, Mkr 341 274
Soliditet, % 66 60
Likvida medel, Mkr 200 117
Outnyttjade krediter, Mkr 23 23

2020 2019 2020 2019

Anställda okt-dec okt-dec helår helår

Genomsnitt under perioden, antal 417 443 424 443
Antal vid periodens utgång, antal 422 437 422 437
Antal strukturavgångar perioden, antal 2 1 13 4  

 
 
 

Utveckling per kvartal Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20

Nettoomsättning, Mkr   193,1 183,6 191,6 157,0 187,8 180,6 194,5 160,1 193,3
Periodens resultat före skatt, Mkr         18,6 17,1 19,8 13,8 21,4 17,2 26 19,4 23,2
Vinstmarginal före skatt, %      9,6 9,3 10,3 8,8 11,4 9,5 13,4 12,1 12,0  
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Resultaträkning i sammandrag 2020 2019

Moderbolaget, Mkr helår helår
Intäkter 729 720
Kostnader -711 -709
Rörelseresultat 18 11
Finansnetto -1 -
Bokslutsdispositioner* 11 62
Resultat före skatt 28 73
Skatt -7 -16
Nettoresultat 21 57

*koncernbidrag netto lämnade/mottagna

Balansräkning i sammandrag 
Moderbolaget, Mkr 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 15 40
Långfristiga fordringar 2 2
Omsättningstillgångar 381 288
Summa tillgångar 398 330
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 187 167
Långfristiga skulder 3 4
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 208 159
Summa eget kapital och skulder 398 330

Kassaflödesanalys i sammandrag 2020 2019

Moderbolaget, Mkr helår helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten 84 57
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 -1
Kassaflöde från f inansieringsverksamheten - -53
Årest/periodens kassaflöde 83 3

Likvida medel vid årets/periodens början 116 113
Likvida medel vid årets/periodens slut 199 116  
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Noter
 
 
Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 

 
 
Softronic AB (publ) tillämpar IFRS-standarderna 
(International Financial Reporting Standards) 
såsom de antagits av EU. 
 
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med 
IAS 34, Delårsrapportering och 
årsredovisningslagen. Rapporten för moderbolaget 
har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 
samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
 
Koncernens verksamhet bedrivs som ett brett 
verksamhetsområde och rapporteras därför som ett 
segment. 
 
Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder som i årsredovisningen 
2019. 
 
Uppskattningar och bedömningar följer samma 
principer som i årsredovisningen 2019. 
 
Totalresultatet redovisas som en förlängd 
resultaträkning innehållande poster tidigare 
redovisade i eget kapital. 
 
Koncernens finansiella tillgångar och skulder består 
av kundfordringar, andra långfristiga fordringar, 
övriga kortfristiga fordringar, förutbetalda 
kostnader, upplupna intäkter, likvida medel, övrig 
avsättning leverantörsskulder, övriga kortfristiga 
skulder, upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter och där redovisade värden är lika med 
verkliga värden. 
 
Nya och ändrade IFRS med tillämpning från 2020 
bedöms inte ha väsentlig påverkan på de 
finansiella rapporterna. Avseende IFRS 16 per 31 
december 2020 var nyttjanderättstillgången 25 Mkr 
och leasingskulden 23 Mkr (redovisas under andra 
långfristiga skulder med 2 Mkr och kortfristig skuld 
med 21 Mkr). Amortering och avskrivning har skett 
med 5 Mkr fjärde kvartalet 2020 (ack 2020: 20 Mkr) 
och räntekostnaden var -0,2 Mkr (ack 2020: -1,1 
Mkr). Softronic har valt att nyttja lättnadsreglerna 
avseende korttidsleasingavtal samt avtal där den 
underliggande tillgången är av lågt värde. 
 
Utöver affärsmässiga transaktioner, som skett på 
marknadsmässiga villkor mellan bolag inom 
koncernen, har inga väsentliga transaktioner med 
närstående skett. 

 
I denna rapport särredovisas inte moderbolagets 
resultat- och balansräkning annat än översiktligt 
eftersom koncernens omsättning och balansposter 
till mycket stor andel återfinns i moderbolaget. 
 
Under första kvartalet 2020 har helägda 
dotterbolaget Softronic 1 AB fusionerats till 
moderbolaget Softronic AB och under fjärde 
kvartalet har två vilande utländska helägda 
dotterbolag likviderats, Softronic Danmark A/S och 
Softronic Inc. 
 
Not 1 
Resultat per aktie 
Antalet aktier före och efter utspädning vid 
beräkning av resultat och kassaflöde per aktie 
uppgick till 52 632 803 stycken aktier. 
 
 
Not 2 
Finansnetto 
Posten innehåller ränteintäkter och räntekostnader.
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Not 3 
Kassaflödesanalyser 
Fördelning av investeringar, 
Mkr

2020
helår

2019
helår

Nettoinvesteringar i inventarier -0,2 -0,4
Förvärv av rörelse -0,4 -0,4
Totalt investerat -0,6 -0,8  
 
 
 

Not 4 
Nyckeltal 
I Softronics finansiella rapporter finns alternativa 
nyckeltal angivna som kompletterar de mått som 
definieras i tillämpliga regler för finansiell 
rapportering såsom intäkter, vinst eller förlust eller 
vinst per aktie. Alternativa nyckeltal anges då de 
ger mer fördjupad information än de mått som 
definieras i regelverket. De alternativa nyckeltalen 
nedan redovisas för att de används av 
företagsledningen i bedömning av den finansiella 
utvecklingen och därmed anses ge analytiker och 
andra intressenter värdefull information för att 
utvärdera Softronics finansiella ställning och 
resultat. Nedan har vi definierat hur de alternativa 
nyckeltalen beräknas av Softronic. Definitioner av 
nyckeltalen 

 
 
kan avvika mot andra företags definitioner, trots att 
nyckeltalen har likartade namn. De alternativa 
nyckeltalen härleds från koncernredovisningen och 
är inte mått på vårt finansiella resultat eller likviditet 
i enlighet med IFRS varför de inte bör betraktas 
som alternativ till nettoresultat, rörelseresultatet 
eller andra nyckeltal enligt IFRS eller som ett 
alternativ till kassaflöde som ett mått på vår 
likviditet. 
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Nyckeltal Definition/förklaring av informationsvärde och syfte Beräkning helår 2020
Resultat Ger en nyanserad och fördjupad förståelse för resultatutvecklingen
Rörelsemarginal, % Rörelseresultat/intäkter (86,8/728,5)*100=11,9
Vinstmarginal, % Resultat före skatt/intäkter (85,8/728,5)*100=11,8
EBITDA marginal, % Rörelseresultat före avskrivningar/intäkter (110,7/728,5)*100=15,2
Räntabilitet, eget kapital, % Periodens resultat senaste 12 mån/snitt eget kapital 5 kvartal (66852/(1533494/5))*100=21,8
EBITDA, Mkr Rörelseresultat före avskrivningar 86,8+23,9=110,7

Omsättning, Mkr Ger en djupare insyn i omsättningens fördelning
Försäljning av konsulttjänster Intäkter avseende konsulttjänster 301
Försäljning av avtalstjänster Intäkter avseende avtalstjänster 305
Försäljning av vidarefakt. tjänster Intäkter avseende vidarefakturering tjänster 53
Försäljning av vidarefakt. övrigt Intäkter avseende vidarefakturering övrigt 49
Försäljning av licenser Intäkter avseende licenser 11
Försäljning av hårdvara Intäkter avseende hårdvara 9
Omsättning per anställd, Tkr Intäkter/antal anställda i genomsnitt (728,5/424)*1 000=1 718

Finansiell ställning Ger en bra översyn av totalt likviditetsutrymme och soliditet
Soliditet, % Totalt eget kapital/summa eget kapital och skulder 341,0/515,6*100=66
Outnyttjade krediter, Mkr Tillgänglig men ej utnyttjad checkräkningskredit 23
Totalt likviditetsutrymme, Mkr Likvida medel plus outnyttjade krediter 200+23=223

Anställda Ger en sammanfattande bild av personalförändringar
Genomsnitt under perioden, ant Antalet anställda i genomsnitt 424
Antal vid periodens utgång Antalet anställda 422
Antal strukturavgångar perioden Antal strukturavgångar 13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Per Adolfssons försorg för 
offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig 
på www.softronic.se. 
 

http://www.softronic.se/
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