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Viktiga affärshändelser 
 
Under fjärde kvartalet 

 Softronic drabbades i början av december av en 
säkerhetsrelaterad incident och meddelade senare att 
system och tjänster öppnades och att resultatet för fjärde 
kvartalet kommer att påverkas negativt 

 Dotterbolaget Consultus och Domstolsverket har tecknat 
avtal om utbildning 

 Softronic och Huge Bostäder har tecknat avtal om IT-
drifttjänster 

 

Tidigare under året 

 Softronic på första plats i Radars 
leverantörskvalitetsgranskning för 2022 

 Avtal har tecknats med Inera AB 

 Avtal har tecknats med Riksidrottsförbundet (RF) 

 Cloud-partnerskap har inletts med Hifab 

 Nytt ramavtal har tecknats med Skatteverket 

 Charlotte Eriksson har anställts som ny VD med tillträde 2 
maj 2022 

 

 Efter periodens utgång 

 Dotterbolaget Consultus och Region Skåne har tecknat 
ramavtal om förändringsledarskap 

 Softronics har fått förnyat förtroende som 
ramavtalsleverantör till Finansinspektionen 

 Partnerskap har ingåtts med VALEGA inom CM1 

 Softronics grundare och huvudägare Anders Eriksson har 
överfört hela sitt ägande till sin son Andreas Eriksson och 
Softronic har genomfört omstämpling av 370 000 A-aktier 
till B-aktier 

 

 
Fjärde kvartalet 2022 
 

 Omsättningen uppgick till 195,8 Mkr (210,1 Mkr)  

 EBITDA uppgick till 15,8 Mkr (36,2 Mkr) 

 Resultat före skatt uppgick till 11,9 Mkr (30,3 Mkr) 

 Vinstmarginalen före skatt uppgick till 6,1 % (14,4 %) 

 Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,6 Mkr          
(23,9 Mkr) 

 Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter 
utspädning uppgick till 0,18 kr (0,45 kr)  

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till     
34,2 Mkr (48,6 Mkr) 

 

 

 

Helåret 2022 
 

 Omsättningen ökade till 797,1 Mkr (786,5 Mkr)  

 EBITDA uppgick till 105,2 Mkr (116,7 Mkr) 

 Resultat före skatt uppgick till 87,0 Mkr (93,6 Mkr) 

 Vinstmarginalen före skatt uppgick till 10,9 % (11,9 %) 

 Periodens resultat efter skatt uppgick till 68,2 Mkr       
(73,7 Mkr) 

 Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter 
utspädning uppgick till 1,30 kr (1,40 kr)  

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till     
80,6 Mkr (111,3 Mkr) 

 Totala likviditetsutrymmet uppgick till 140 Mkr 

 Soliditet uppgick till 58 % (60 %) 

 Styrelsen föreslår en utdelning med 1,00 kr per aktie  
(1,35 kr)  
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Säkerhetsangrepp belastar ett i övrigt starkt år för Softronic
 
Softronic har under 2022 levererat ett starkt resultat med 
leverans av flertalet omfattande kundprojekt. Efterfrågan 
har överlag inte påverkats av svagare konjunktur eller det 
osäkra världsläget i stort. 
 
Säkerhetsincident i december 
I december månad drabbades bolaget dock av en 
säkerhetsincident som påverkar fjärde kvartalet kraftigt. En 
konstaterad extern hotaktör angrep vissa av Softronics 
systemmiljöer. För att förebygga skada, för Softronics kunder 
och för Softronic, stängdes nätverkstrafik ned. Åtgärder vidtogs 
omgående vartefter systemen återstartades successivt för att 
garantera säkerhet och funktion. Incidenten är nu stängd, men 
Softronics säkerhetsarbete kommer att fortsätta och 
intensifieras under 2023. 
 
Resultatet belastas av extraordinära kostnader kopplade till 
arbete tillsammans med branschexperter i att analysera och 
hantera den externa hotaktören. Det succesiva öppningsarbetet 
har varit omfattade och tidskrävande. Dessutom påverkas 
resultatet av den lägre tillgänglighet som vi har kunnat 
erbjuda våra kunder under december månad. Marginalen i 
kvartalet uppgår till 6,1% (14,4%), omsättningen till 196 miljoner 
(210 Mkr) och resultatet till 12 miljoner (30 Mkr). Resultatet 
under kvartalet har sammantaget påverkats av engångsposter 
avseende säkerhetsincidenten uppgående till ca 25 Mkr. 
 
Stabilt år incident till trots 
Beaktat den påverkan som säkerhetsincidenten hade, 
får året som helhet betraktas som stabilt, med en ökad 
omsättning till 797 Mkr (787 Mkr), ett resultat på 87 Mkr (94 Mkr) 
och en marginal på 10,9% (11,9%). 
 

 
Framåt ser vi en fortsatt stabil efterfrågan. Vi märker emellertid 
att det finns tillgänglig kompetens på marknaden vilket inte 
har varit fallet på länge. Det ger en möjlighet till rekrytering av 
nya kollegor eftersom vår starka position inom paketerade 
tjänster och åtaganden avseende systemförvaltning och drift 
påverkas mindre av vikande konjunktur. Ambitionen är 
fortsatt expansion. Arbetet med att utveckla våra tjänster 
fortsätter, i synnerhet inom säkerhetsområdet där vi har 
påtaglig och handgriplig erfarenhet efter 
decemberincidenten. 
 
Softronic har återigen vunnit guldstatus i EcoVadis 
hållbarhetsutvärdering. Som bolag strävar vi efter att 
med teknik göra gott i samhället och att även 
framåt hålla en hög standard inom hållbarhetsområdet. 
 
Vi lämnar en intensiv avslutning på 2022 bakom oss samtidigt 
som vi planerar för ett spännande 2023!!    
 
Affärshändelser under 2022 
Softronic drabbades i början av december av en 
säkerhetsrelaterad incident och valde att i förbyggande syfte 
stänga ner all nätverkstrafik till Softronics driftmiljöer. 
Softronic meddelade senare att de system och tjänster som har 
påverkats av säkerhetsincidenten till största delen är öppna 
igen. Kostnader kopplade till incidenthantering och säkrande av 
våra och våra kunders miljöer kommer att påverka fjärde 
kvartalets resultat negativt. Resultatet för det fjärde kvartalet 
bedömdes understiga föregående års resultat för samma period. 
 
Domstolsverket och Consultus, dotterbolag till Softronic, har 
tecknat ett avtal avseende utbildning för chefer och medarbetare 
inom Sveriges Domstolar. Avtalet startar 1 januari 2023 och 
omfattar utbildning i förändringsledning. 
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Huge Bostäder och Softronic har tecknat ett avtal för de 
kommande 3 åren för leverans av IT-drifttjänster. 
Tjänsteområdena omfattar kapacitet-, nätverks-, arbetsplats- 
och servicedesktjänster.  
 
Softronic är enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning  
ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska  
värden hos sina kunder under 2022.  
 
Ramavtal med Inera har tecknats avseende 
applikationsförvaltning och applikationsutveckling. 
 
Avtal har tecknats med Riksidrottsförbundet (RF) gällande 
Applikationsförvaltning för verksamhetssystemet IdrottOnline.  
 
Avtal har tecknats med Hifab om IT-partner i transformationen 
från drift på marken till Azure. Detta för att uppnå Hifabs 
målsättning om en mer flexibel, säker och mobil IT-miljö. 
 
Softronic har fått förnyat förtroende av Skatteverket gällande 
ramavtal för uppdragstjänster inom IT. Avtalet avser ett 2-års 
ramavtal inom områdena: Teamuppdrag, Analys och utredning 
samt Utveckling. 
 
Styrelsen för Softronic har anställt Charlotte Eriksson som ny 
VD med tillträde 2 maj 2022.  
 
Affärshändelser i början av 2023 
Region Skåne och Consultus, dotterbolag till Softronic, har efter 
periodens utgång tecknat ett ramavtal om att Consultus ska 
träna regionens chefer och medarbetare i förändringsledarskap.  
 
Softronic har efter periodens utgång fått förnyat förtroende av 
Finansinspektionen som ramavtalsleverantör av IT-konsulter 
inom området Systemutveckling och Förvaltning.  
 
Partnerskap har tecknats med VALEGA Chain Analytics 
angående övervakning av kryptotransaktioner inom CM1.  
 
Likviditet 
Koncernen hade 117 Mkr i likvida medel per 31 december 2022. 
Det totala likviditetsutrymmet bestående av likvida medel samt 
beviljade ej utnyttjade krediter uppgick till 140 Mkr. 
Investeringar om -8,2 (-2,4) Mkr har under perioden januari till 
december skett i verksamhetssystem, inventarier och 
lokalanpassningar. 
 
Händelser efter periodens utgång 
Under januari 2023 har Softronic AB genomfört omstämpling av 
370.000 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. Efter 
omstämplingen uppgår antalet aktier till 52.632.803 varav 
3.000.000 av serie A och 49.632.803 av serie B.  
 
 
 

 
Det föreligger inga övriga 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, 
lönekostnader samt väsentliga säkerhetsrelaterade hot som alla 
kan ha 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.  
 
Utdelningsförslag 
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning 
om 1,00 kr per aktie (1,35 kr), totalt 52,6 Mkr (71,0 Mkr). 
 
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. 

Om 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 
415 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och 
Arjeplog. www.softronic.se 
 
Övrigt 

Rapporter 2023 
• Årsredovisning 2022, 5 april 
• Delårsrapport (jan-mars), 24 april 
• Årsstämma 2023, 24 april, kl 17:30, i bolagets lokaler 
• Delårsrapport (april-juni), 17 juli 
• Delårsrapport (juli-sept), 18 oktober 
 
Upplysningar om bokslutskommunikén 
Charlotte Eriksson, Verkställande direktör  
E-post: charlotte.eriksson@softronic.se 
Telefon: 08-51 90 90 00 
Softronic AB (publ), org.nr 556249-0192

 
 
 
Stockholm 22 februari 2023 
 
 
Charlotte Eriksson, Verkställande Direktör, Softronic AB (Publ) 
 
 
 
 
 

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

2022
okt-dec

2021
okt-dec

2022
helår

2021
helår

Intäkter 195,8 210,1 797,1 786,5

Aktiverade utvecklingsutgifter 0,0 0,7 1,7 1,0

Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader -71,4 -69,8 -285,5 -267,4
Övriga externa kostnader -15,4 -7,3 -39,0 -27,7
Personalkostnader -93,2 -97,5 -369,1 -375,7
Avskrivningar, anläggningstillgångar1

-3,9 -5,8 -17,3 -22,8

Rörelseresultat 11,9 30,4 87,9 93,9

Finansnetto not 2 0,0 -0,1 -0,9 -0,3

Resultat före skatt 11,9 30,3 87,0 93,6

Skatt -2,3 -6,4 -18,8 -19,9
Periodens resultat 9,6 23,9 68,2 73,7

Övriga totalresultat
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet
Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 -0,4
Totalresultat för perioden 9,6 23,9 68,2 73,3
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 9,6 23,9 68,2 73,7
Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 9,6 23,9 68,2 73,3
Periodens resultat per aktie, före utspädning, kr not 1 0,18 0,45 1,30 1,40
Periodens resultat per aktie, efter utspädning, kr not 1 0,18 0,45 1,30 1,40
1varav avskrivning leasing Q4 2022 är -3 Mkr (-5 Mkr), jan-dec 2022 -15 Mkr, -20 Mkr helår 2021 
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Balansräkning i sammandrag 
Koncernen, Mkr 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR
Goodwill 109,3 109,3
Övr. immateriella anl.tillgångar 3,4 2,0
Andra långfristiga fordringar 3,3 3,3
Nyttjanderättstillgång 45,9 9,4
Materiella anl.tillgångar 5,4 1,3
Summa anläggningstillgångar 167,3 125,3

Fordringar m.m. 149,6 172,1
Likvida medel 117,0 130,6
Summa omsättningstillgångar 266,6 302,7

Summa tillgångar 433,9 428,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 253,6 256,4
Uppskjuten skatteskuld 1,9 1,3
Övrig avsättning 3,3 4,1
Andra långfristiga skulder, leasing 30,1 2,5
Kortfristiga skulder1

145,0 163,7
Summa eget kapital och skulder 433,9 428,0
1varav kortfristig del av leasingskuld (IFRS 16) 2022-12-31 13 Mkr, 2021-12-31 4 Mkr

 
 

 

Totalt Eget Kapital i sammandrag 2022 2021

Koncernen, Mkr helår helår
TOTALT EGET KAPITAL
Ingående balans 256,4 341,0
Periodens totalresultat 68,2 73,3
Utdelning -71,0 -157,9
Belopp vid periodens utgång 253,6 256,4
Allt eget kapital är hänförligt till aktieägare i moderbolaget eftersom minoritetsintresse inte finns.  
 
 

 

Kassaflödesanalys i sammandrag 2022 2021 2022 2021

Koncernen, Mkr not 3 okt-dec okt-dec helår helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 15,1 47,8 63,0 108,6
Förändringar i rörelsekapital 19,1 0,8 17,6 2,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,2 48,6 80,6 111,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 -1,7 -8,2 -2,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,4 -5,2 -86,0 -178,1
Årets/periodens kassaflöde 30,8 41,7 -13,6 -69,2

Likvida medel vid årets/periodens början 86,2 88,9 130,6 199,8
Likvida medel vid årets/periodens slut 117,0 130,6 117,0 130,6

Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, före utspädning, kr. not 1 0,65 0,92 1,53 2,11
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, efter utspädning, kr. not 1 0,65 0,92 1,53 2,11  
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Nyckeltal Koncernen, not 4 2022 2021 2022 2021

Resultat okt-dec okt-dec helår helår

Resultat per aktie, före/efter utspädning, kr not 1 0,18 0,45 1,30 1,40
EBITDA, Mkr 15,8 36,2 105,2 116,7
EBITDA marginal, % 8,1 17,2 13,2 14,8
Rörelsemarginal, % 6,1 14,5 11,0 11,9
Vinstmarginal, % 6,1 14,4 10,9 11,9
Räntabilitet, eget kapital, % 27,1 26,3 27,1 26,3

2022 2021 2022 2021

Omsättning okt-dec okt-dec helår helår

Nettoomsättning, Mkr 196 210 797 787
Försäljning konsulttjänster, Mkr 67 79 276 293
Försäljning avtal, Mkr 85 89 349 340
Vidarefakturerade tjänster, Mkr 25 23 100 72
Vidarefakturerat övrigt, Mkr 8 10 34 44
Försäljning licenser, Mkr 6 5 27 15
Försäljning hårdvara, Mkr 5 4 11 23
Omsättning per anställd, Tkr 472 491 1 925 1 846

Finansiell ställning 2022-12-31 2021-12-31

Eget kapital, Mkr 254 256
Soliditet, % 58 60
Likvida medel, Mkr 117 131
Outnyttjade krediter, Mkr 23 23

2022 2021 2022 2021

Anställda okt-dec okt-dec helår helår

Genomsnitt under perioden, antal 415 428 414 426
Antal vid periodens utgång, antal 415 427 415 427
Antal strukturavgångar perioden, antal 1 1 9 5  

 

Utveckling per kvartal Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22

Nettoomsättning, Mkr   193,3 199,6 194,6 182,2 210,1 222,2 206,3 172,8 195,8
Periodens resultat före skatt, Mkr         23,2 19,9 20,3 23,1 30,3 29,8 21,4 23,9 11,9
Vinstmarginal före skatt, %      12,0 10,0 10,4 12,7 14,4 13,4 10,4 13,8 6,1  
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Resultaträkning i sammandrag 2022 2021

Moderbolaget, Mkr helår helår
Intäkter 797 786
Kostnader -781 -769
Rörelseresultat 16 17
Finansnetto* 0 44
Bokslutsdispositioner** 69 76
Resultat före skatt 85 137
Skatt -18 -20
Nettoresultat 67 117

*anteciperad utdelning mottaget från dotterbolag 2021 med 44 Mkr 
**koncernbidrag netto lämnade/mottagna

Balansräkning i sammandrag 
Moderbolaget, Mkr 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 17 13
Långfristiga fordringar 3 3
Omsättningstillgångar 254 304
Summa tillgångar 274 320
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 143 146
Långfristiga skulder 3 4
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 128 170
Summa eget kapital och skulder 274 320

Kassaflödesanalys i sammandrag 2022 2021

Moderbolaget, Mkr helår helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten 64 91
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 -1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -71 -158
Årets/periodens kassaflöde -14 -68

Likvida medel vid årets/periodens början 131 199
Likvida medel vid årets/periodens slut 117 131  
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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 
2021. 
 
Uppskattningar och bedömningar följer samma 
principer som i årsredovisningen 2021. 
 
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 2022 
bedöms inte ha väsentlig påverkan på de 
finansiella rapporterna. Avseende IFRS 16 per 31 
december 2022 var nyttjanderättstillgången 46 Mkr 
(9 Mkr) och leasingskulden 43 Mkr (6 Mkr) 
(redovisas under andra långfristiga skulder med 30 
Mkr och kortfristig skuld med 13 Mkr). Avskrivning 
har skett med 3 Mkr fjärde kvartalet 2022 (ack 
2022: 15 Mkr) och räntekostnaden var -0,3 Mkr 
(ack 2022: -1,2 Mkr). Nyttjanderättstillgången och 
leasingskulden har ökat 2022 beroende på 
omtecknat hyresavtal i Stockholm, där ytan 
reducerats med ca 40 %. Softronic har valt att 
nyttja lättnadsreglerna avseende 
korttidsleasingavtal samt avtal där den 
underliggande tillgången är av lågt värde. 
 

 
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten 
balanseras och blir föremål för aktivering om den är 
av väsentlig omfattning och bedöms leda till 
framtida intäkter eller kostnadsreduktioner. I 
moderbolaget kostnadsförs utgifter för forskning 
och utveckling löpande i den takt de uppstår. 
 
Utöver affärsmässiga transaktioner, som skett på 
marknadsmässiga villkor mellan bolag inom 
koncernen, har inga väsentliga transaktioner med 
närstående skett förutom utbetalning av 
styrelsearvoden enligt årsstämmans beslut samt 
försäljning till Hifab Group koncernen om 4,7 Mkr. 
Hifab Group är närstående då Softronics 
ordförande Petter Stillström även är 
styrelseledamot i Hifab Group samt indirekt genom 
sitt ägande i Traction storägare i såväl Softronic 
som Hifab. Stillström har inte deltagit i såväl 
affärsbeslutet som förhandlingen mellan parterna 
med anledning av det IT-partneravtal som har 
tecknats i mars 2022. 
 
I denna rapport särredovisas inte moderbolagets 
resultat- och balansräkning annat än översiktligt 
eftersom koncernens omsättning och balansposter 
till mycket stor andel återfinns i moderbolaget. 
 
 
Not 1 
Resultat per aktie 
Antalet aktier före och efter utspädning vid 
beräkning av resultat och kassaflöde per aktie 
uppgick till 52 632 803. 
 
 
 
Not 2 
Finansnetto 
Posten innehåller ränteintäkter och räntekostnader.
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Not 3 
Kassaflödesanalyser 
 
Fördelning av investeringar, 
Mkr

2022
helår

2021
helår

Nettoinvesteringar i inventarier -5,6 -0,5

Aktiverade utvecklingsavgifter -2,2 -1,5

Likvidflöde från tidigare års förvärv -0,4 -0,4
Totalt investerat -8,2 -2,4  
 
 

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 2022
Resultat Ger en nyanserad och fördjupad förståelse för resultatutvecklingen
Rörelsemarginal, % Rörelseresultat/intäkter (87,9/797,1)*100=11,0
Vinstmarginal, % Resultat före skatt/intäkter (87,0/797,1)*100=10,9
EBITDA marginal, % Rörelseresultat före avskrivningar/intäkter (105,2/797,1)*100=13,2
Räntabilitet, eget kapital, % Periodens resultat senaste 12 mån/snitt eget kapital 5 kvartal (68224/(1258570/5))*100=27,1
EBITDA, Mkr Rörelseresultat före avskrivningar 87,9+17,3=105,2

Omsättning, Mkr Ger en djupare insyn i omsättningens fördelning

Försäljning av konsulttjänster Intäkter avseende konsulttjänster 276
Försäljning av avtalstjänster Intäkter avseende avtalstjänster 349
Försäljning av vidarefakt. tjänster Intäkter avseende vidarefakturering tjänster 100
Försäljning av vidarefakt. övrigt Intäkter avseende vidarefakturering övrigt 34
Försäljning av licenser Intäkter avseende licenser 27
Försäljning av hårdvara Intäkter avseende hårdvara 11
Omsättning per anställd, Tkr Intäkter/antal anställda i genomsnitt (797,1/414)*1 000=1 925

Finansiell ställning Ger en bra översyn av totalt likviditetsutrymme och soliditet

Soliditet, % Totalt eget kapital/summa eget kapital och skulder 253,6/433,9*100=58
Outnyttjade krediter, Mkr Tillgänglig men ej utnyttjad checkräkningskredit 23
Totalt likviditetsutrymme, Mkr Likvida medel plus outnyttjade krediter 117+23=140

Anställda Ger en sammanfattande bild av personalförändringar

Genomsnitt under perioden, ant Antalet anställda i genomsnitt 414
Antal vid periodens utgång Antalet anställda 415
Antal strukturavgångar perioden Antal strukturavgångar 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen i denna boskutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för 
offentliggörande den 22 februari 2023 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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Goodtech – teknik som gör gott i samhället 
 
Softronics ambition är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa 
digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig 
samhällsnytta. 
 
Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar 
därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech.  
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