
DELÅRSRAPPORT 
för perioden 

1 jan – 30 sep 2003 

JANUARI TILL SEPTEMBER 

 Omsättningen uppgick till 174 Mkr 
(204 Mkr) 

 Resultat före skatt förbättrades med  
7,8 Mkr till –13,3 Mkr (-21,1 Mkr) 

 Resultat efter skatt uppgick till  
–12,2 Mkr (-17,7 Mkr) och resultat per 
aktie uppgick till –0,26 kr (-0,38 kr) 

 Medeltal anställda uppgick till 263 (318) 

 Kassaflödet från den löpande 
verksamheten förbättrades med 22,5 
Mkr till 6,7 Mkr (-15,8 Mkr)  

 Det totala likviditetsutrymmet uppgick 
2003-09-30 till 57,4 Mkr  

 Soliditeten uppgick till 65% 

 

 
TREDJE KVARTALET 

 Kassaflödet från den löpande 
verksamheten var –1,1 Mkr  

 Omsättningen uppgick till 47,2 Mkr  
(60,0 Mkr) 

 Resultat före skatt uppgick till –14,6 Mkr
(-3,8 Mkr) 

 Kostnad för uppsagd personal uppgick 
till 6 Mkr, nedskrivning av goodwill till 
5,5 Mkr 

 Resultat efter skatt uppgick till  
–12,8 Mkr (-3,2 Mkr) och resultat per  
aktie uppgick till –0,27 kr (-0,07 kr) 

 



 

 

 
 

 
 
 

KOMMENTARER TILL VERKSAMHETEN 
 
Marknaden - Generellt 
Kunderna startar idag större förändringsprojekt 
endast om affärsnyttan är tydlig och bevisbar. Inte 
bara för att alla företag idag har ett kostnadsfokus 
utan också för att IT har blivit affärskritiskt. 
 
Marknaden kommer att vara fortsatt svår. Troligen 
kommer marknaden inte att förbättras långsiktigt 
förrän efter 2004 eftersom det fortfarande råder en 
mycket stor obalans mellan tillgång och efterfrågan 
framförallt i storstadsregionerna. 
 
På lång sikt kommer marknaden att förbättras bara 
för de konsultföretag som kan bevisa verksamhets- 
nytta för kunderna och leverera lösningar i tid och till 
utlovade kostnader. 
 
Marknaden - För Softronic 
I rådande läge sker urval av konsultföretag genom 
bevisad kvalitet och framgång i referensprojekt. 
Kunderna vänder sig också i hög utsträckning till 
befintliga leverantörer och efterfrågar åtaganden med 
högre grad av ansvar för leveransen.  
 
Softronic har under det senaste halvåret framgångs- 
rikt drivit projekt hos befintliga samt ett antal nya 
kunder.  
 
Softronic har nu kapacitet att vara ledande inom ett 
antal områden och branscher: Affärs/IT-strategier, 
strukturerat förändringsarbete (change management), 
omfattande projektåtaganden i affärskritiska projekt 
liksom specifik kunskap om nya teknikområden 
såsom web-services (t.ex Microsofts .net) samt inom 
IP-telefoniapplikationer och outsourcing. 
 
Verksamhetskunnandet inom branscherna Finans/ 
Försäkring, Medlemsorganisationer och Transport/ 
Spedition/Logistik är mycket stort. 
 
Affärshändelser 
Efter periodens utgång har bolaget Consultus  
Management Institute (CMI) startats. Bolaget CMI 
erbjuder generella och skräddarsydda program inom 
ledarskaps- organisations- och affärsutveckling, som 
levereras i form av separata program eller hela  
koncept. Startandet av CMI kommer också att leda 
till resultatförbättringar under 2004 inom Manage- 
mentpartnerområdet. 
 
Ledarskapsutvecklingsprogram inom Ericsson är 
CMIs första uppdrag. 
 
Resultatutvecklingen 
Ett antal stora projekt slutlevererades innan 
semesterperioden och förstärkte svårigheten att få 
beläggning under sommaren. Detta innebar sämre 

beläggningsgrad och lägre timpriser med minskad 
omsättning som följd. 
 
IT-Partnerområdet ITM (Försäkring) visar fortsatt 
goda resultat.  
 
Inom den övriga IT-Partnerverksamheten har stora 
resultatmässiga förbättringar skett under året men 
beläggningsproblem har därefter uppstått som 
åtgärdats med personalminskningar. 
 
Managementpartnerområdet har haft dålig lönsamhet 
på grund av verksamheten i Portugal som påverkat 
resultatet negativt med ca 7 Mkr under tredje 
kvartalet (varav nedskrivning av goodwill om 5,5 
Mkr), för perioden januari till september uppgår det 
negativa resultatet till ca 8 Mkr. Denna verksamhet 
skall nu avvecklas vilket kommer att leda till 
successiva förbättringar under fjärde kvartalet. CMI 
kommer också att leda till resultatförbättringar under 
2004 inom Managementpartnerområdet. 
 
Ompositionering 
Beroende på den fortsatt svåra marknaden kommer 
Softronic nu att koncentrera utbudet till sektorer 
med tydlig efterfrågan och relativt goda priser. Det 
gäller främst värdehöjande effektivitetsuppdrag som 
ger snabba resultat. Exempel på projekt är kostnads- 
besparande drift- och förvaltningsuppdrag (out- 
sourcing) samt integration av befintliga applikationer 
till fasta priser för att få ut mervärden i 
verksamheten. Dock bedöms efterfrågan på större 
nyutvecklingsprojekt lika låg som tidigare. Det finns 
ett mycket stort utbud av lågpriskonsulter med lägre 
kompetens och erfarenhet vilket resulterat i fortsatt 
prispress på relativt okvalificerat arbete. 
 
Detta innebär att ett antal systemutvecklare och  
tekniker utan kompletterande kompetenser nu sagts 
upp och kommer att lämna företaget under tredje 
och fjärde kvartalet. 
 
Förhandlingar har också inletts om avveckling av 
dotterbolaget Iberconsult i Portugal. Avsikten är att 
sälja bolaget till personalen i avsikt att ytterligare 
fokusera verksamheten. 
 
Sammantaget har detta resulterat i att tredje kvartalet 
har påverkats med ca 6 Mkr i kostnader för 
avvecklad personal samt ytterligare 5,5 Mkr i 
goodwillnedskrivning i Iberconsult. Vidare kommer 
kostnaden för avveckling av personal att påverka 
resultatet med ca 6 Mkr i fjärde kvartalet. 
 
Kapitalsituationen 
Den 30 september 2003 hade koncernen 37,4 Mkr i 
likvida medel vilket innebar en minskning med 0,8 
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Mkr sedan föregående kvartal. Det totala 
likviditetsutrymmet inklusive beviljade men ej 
utnyttjade krediter uppgick till ca 57,4 Mkr.  
 
Förutsättningar inför fjärde kvartalet 
och 2004 
Softronics bedömning är att denna justering av 
inriktning och generella kompetensfokusering 
kommer att leda till ett antal nya uppdrag. Orderläget 
från befintliga kunder är gott. Marknaden kommer 
att bli fortsatt svår under det närmaste året. Dock 
innebär det nya åtgärdsprogrammet att Softronic har 
som målsättning att lämna 5% EBITDA-marginal 
före avsättningar till åtgärdsprogram (ca 6 Mkr) 
under det fjärde kvartalet.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten  
beräknas, trots utbetalningar för uppsagd personal, 
att vara oförändrat under kvartal fyra. 
 
Softronics policy är dock att inte ge några prognoser 
men den tydliga målsättningen är att under 2004 
uppnå 5% vinstmarginal. De genomförda åtgärderna 
innebär att kostnaderna inför 2004 kommer att ha 
minskat med ca 3 Mkr per månad.  
 
Strategin för Softronic är att hålla fortsatt låg 
kostnadsprofil genom att anpassa kostnaderna för 
olönsamma enheter samt att med hjälp av långa 
kundrelationer och styrkan inom respektive 
fokusområde öka vår marknadsandel. 
 
Stockholm den 28 oktober 2003 
 
Anders Eriksson, Verkställande direktör 
 

 

Softronic 

Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att 
erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre 
affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder.  

Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom 
spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och 
organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från 
behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva 
verksamhetslösningar till implementering och drift. 

Företaget grundades 1984 och har idag cirka 250 anställda 
fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Norge, Estland, 
Portugal och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens 
O-lista. 

 
 
ÖVRIGT 
 
Rapporter 2003 
Bokslutskommuniké 2003, 6 februari, 2004 
 
Revisorernas granskning 
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas 
granskning. 
 
Upplysningar om 
kvartalsrapporten 
Anders Eriksson, verkställande direktör  
E-post: (anders.eriksson@softronic.se)  
Telefon: 08-51 90 90 00 
 
 
 
Softronic AB (publ.), org.nr 556249-0192 
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RESULTATRÄKNINGAR
Tkr

2003
juli-sept

2002
juli-sept

2003
jan-sept

2002
jan-sept

2002
helår

Nettoomsättning 47 172 59 957 173 804 203 741 271 201

Handelsvaror och övriga fakturerade kostnader -11 961 -9 862 -23 250 -25 308 -33 269
Övriga externa kostnader -9 552 -12 337 -30 478 -43 641 -56 453
Personalkostnader -33 025 -37 987 -122 480 -137 163 -181 006
Avskrivningar, materiella tillgångar -1 191 -1 873 -3 732 -5 464 -6 472
Avskrivningar, goodwill -718 -861 -2 155 -3 191 -4 013
Nedskrivning, goodwill not 3 -5 506 - -5 506 -2 875 -12 875
Jämförelsestörande poster not 4 - - - -6 596 -6 596

Rörelseresultat -14 781 -2 963 -13 797 -20 497 -29 483

Finansnetto not 5 173 -862 516 -577 -2 661

Resultat ef ter f inansiella poster -14 608 -3 825 -13 281 -21 074 -32 144

Skatt på årets resultat 1 825 584 1 057 3 334 2 296
Minoritetens andel av årets resultat - - - - -11

NETTORESULTAT -12 783 -3 241 -12 224 -17 740 -29 859

Resultat per aktie, före utspädning, kr not 1 -0,27 -0,07 -0,26 -0,38 -0,64

Resultat per aktie, efter utspädning, kr not 1 -0,27 -0,07 -0,26 -0,38 -0,64

BALANSRÄKNINGAR
Tkr 2003-09-30 2002-09-30 2002-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar, goodwill 29 884 48 412 37 545
Materiella tillgångar 6 282 11 871 9 956
Finansiella tillgångar (varav uppskjuten skatt M kr; 7,3    7,1    6,2) 7 609 10 378 6 562
Summa anläggningst il lgångar 43 775 70 661 54 063

Omsättningstillgångar, exkl likvida medel 52 102 75 982 71 582
Kassa och bank 37 394 19 778 30 704
Summa omsättningst il lgångar 89 496 95 760 102 286

SUMMA TILLGÅNGAR 133 271 166 421 156 349

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital not 7 86 503 110 662 98 680
Minoritetsandel 0 72 73
Långfristiga skulder, räntebärande 783 1 526 808
Kortfristiga skulder, räntebärande 811 1 272 482
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 45 174 52 889 56 306

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 133 271 166 421 156 349
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KASSAFLÖDESANALYSER 2003 2002 2003 2002 2002
Sammandrag, Mkr not 6 jul i-sept juli-sept jan-sept jan-sept helår

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -5,2 -1,1 0,3 -8,2 -4,8
Förändringar i rörelsekapital 4,1 -8,2 6,4 -7,6 0,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,1 -9,3 6,7 -15,8 -4,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 -0,2 -0,3 -2,9 -2,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,3 0,2 0,3 -1,2 -2,7

SUMMA FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -0,8 -9,3 6,7 -19,9 -9,0

Kassaflöde från den löp. verksamheten per aktie, före utspädning, kr. Not 1 -0,02 -0,20 0,14 -0,34 -0,09
Kassaflöde från den löp. verksamheten per aktie, efter utspädning, kr. Not 1 -0,02 -0,20 0,14 -0,34 -0,09

NYCKELTAL
2003 2002 2003 2002 2002

Resultat juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept helår

Resultat per aktie, före utspädning, kr not 1 -0,27 -0,07 -0,26 -0,38 -0,64
Resultat per aktie, efter utspädning, kr not 1 -0,27 -0,07 -0,26 -0,38 -0,64
Vinstmarginal, %  * -19,3 -6,4 -4,5 -5,7 -9,4
Räntabilitet, eget kapital, %  * -13 -23 -13 -23 -14
Förädlingsvärde per anställd, Mkr 0,07 0,12 0,41 0,37 0,49
EBITDA, Mkr ** -7,4 -0,2 -2,4 -2,4 0,5
   *   Exklusive nedskrivningar och jämförelsestörande poster. Räntabiliteten avser rullande 12-månader.

   * * Resultat före avskrivningar och jämförelsestörande poster

2003 2002 2003 2002 2002
Omsättning juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept helår

Nettoomsättning, Mkr 47 60 174 204 271

Försäljning av konsulttjänster, Mkr 33 49 146 174 230
 Varav IT-Partner inom ITM , M kr 8 9 33 30 42

 Varav IT-Partner övriga, M kr 18 26 73 93 118

 Varav M anagement Partner, M kr 7 14 40 48 67

 Varav avvecklad verksamhet, Resurskonsulter, M kr - - - 3 3

Försäljning av ITM-licenser, Mkr 0 0 0 1 1
Försäljning av varor och övrigt, Mkr 14 11 28 29 40
Tjänsteomsättning per debiterande konsult, Tkr 145 191 606 604 824
Omsättning per anställd, Tkr 191 209 661 641 883

Finansiell ställning 2003-09-30 2002-09-30 2002-12-31

Eget kapital, Mkr 87 111 99
Soliditet, % 65 66 63
Likvida medel
inkl kortfristiga placeringar, Mkr 37 20 31
Räntebärande skulder, Mkr 2 3 1
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FORTS. NYCKELTAL 2003 2002 2003 2002 2002
Anställda juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept helår

Genomsnitt under perioden, antal 247 287 263 318 307
Varav debiterande konsulter, antal 227 257 241 288 279
Personalomsättning, tolvmånaders, % 19* 22* 12* 13* 11*
Antal vid periodens utgång, antal 245 280 245 280 275
Antal vid periodens utgång, antal * 208 278 208 278 274
 * Rensat för avgångar hänförliga till åtgärdsprogram

Debiteringsgrad, t impris

Debiteringsgrad, % not 2 36 43 49 51 52
Beläggningsgrad, % not 2 50 63 57 61 62
Timpris genomsnitt, kr 850 870 900 850 860

Känslighet, perioden

Debiteringsgrad, +/ - 5% -enheter, Mkr +/ -5 +/ -6 +/ -15 +/ -17 +/ -22
Timpris, +/ -50 kr, Mkr +/ -2 +/ -3 +/ -8 +/ -10 +/ -13

Rörelseresultat, 2003 2002 2003 2002 2002
verksamhetsområden juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept helår

IT-Partner inom ITM Förs   Res  Jmf* Förs   Res  Jmf* Förs    Res  Jmf* Förs   Res  Jmf* Förs   Res  Jmf*
   samt ITM Insurance 8       -0,9 9        0,9 33       5,1 31       3,0 43       5,4     
IT-Partner övriga, Mkr 18     -5,1 26     -3,7 73      -8,7 93     -17,6   -4,8 118   -20,1   -4,8
Management Partner, Mkr ** 7       -9,8 14     -1,7 40    -12,1 48     -2,9 67     -13,7 
Varor och övrigt, Mkr 14      1,0 11      1,6 28       1,9 29      3,6 40       5,7
Avvecklad verksamhet, Mkr* * *   -         - 0       -0,1   -         - 3       -6,6     -1,8 3       -6,8     -1,8

47    -14,8 60     -3,0 174  -13,8 204   -20,5   -6,6 271   -29,5   -6,6
* Varav jämförelsestörande poster (Jmf)    * * *  Avser Resurskonsulter

* * Kvartal 3, 2003 skedde en nedskrivning av goodwill om 5,5 M kr avseende verksamheten i Iberconsult (10,0 M kr skrevs ned kvartal 4 2002).  

Utveckling per kvartal Q4/ 01 Q1/ 02 Q2/ 02 Q3/ 02 Q4/ 02 Q1/ 03 Q2/ 03 Q3/ 03

Nettoomsättning   76,3 67,9 75,8 60,0 67,5 64,5 62,2 47,2
Resultat före skatt*     -17,3 -8,7 -8,5 -3,8 -11,1 1,1 0,2 -14,6
  Varav jmfstör post    - -4,1 -2,5 - - - - -

Vinstmarginal, %       -22,7 -12,9 -11,2 -6,4 -16,4 1,7 0,3 -30,9
* Kvartal 3, 2003 skedde en nedskrivning av goodwill om 5,5 M kr avseende verksamheten i Iberconsult (10 M kr skrevs ned kvartal 4 2002).
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NOTER 
 
Redovisningsprinciper och 
tilläggsupplysningar 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårs- 
rapportering. Ett antal redovisningsrekommenda- 
tioner från Redovsiningsrådet trädde i kraft fr.o.m. 
2003. Tillämpningen av dessa rekommendationer har 
ingen effekt på redovisningen. 
 
not 1  
Resultat per aktie 
Justering har gjorts för aktieuppdelningar, fond- 
emissioner och fondemissionselement vid ny-
emissioner. 
 
Antalet aktier vid beräkning av resultat och 
kassaflöde per aktie uppgår till följande: 
 

2003
jul-sep

2003
jul-sep

2003
jan-sep

2002
jan-sep

2002
helår

Genomsnittligt antal aktier
före utspädning, tusen st 46 714 46 714 46 714 46 714 46 714

Genomsnittligt antal aktier 
efter utspädning, tusen st 46 714 46 714 46 714 46 714 46 714

Antal aktier vid periodens slut 
före utspädning, tusen st 46 714 46 714 46 714 46 714 46 714

Antal aktier vid periodens slut 
efter utspädning, tusen st 46 714 46 714 46 714 46 714 46 714

 
 
not 2 
Debiteringsgrad, beläggningsgrad 
Debiteringsgrad avser andelen debiterade timmar av 
full arbetstid, d.v.s. samtliga periodens vardagar à ca 
8 tim (ca 1.400 tim under årets tre första kvartal 
2003). Vid beräkning av beläggningsgrad minskas full 
arbetstid med uttagen semester och sjukfrånvaro. 
Uppgifterna avser debiterande konsulter. 
 
not 3 
Nedskrivning av goodwill 
Under tredje kvartalet 2003 skrevs goodwillen 
avseende verksamheten i Iberconsult ned med 5,5 
Mkr. Utgående värde på goodwill avseende 
Iberconsult uppgår efter nedskrivningen till noll. 
Under 2002 skedde extra nedskrivningar av goodwill 
om 12 875 Tkr. Nedskrivningarna härrörde från 
verksamhet som berördes av åtgärdsprogram (2 875 
Tkr), samt prövning av goodwill som ledde till 
nedskrivning av verksamheten i Iberconsult (10 000 
Tkr). 
 
not 4 
Jämförelsestörande poster 
Under första kvartalet upplöstes 0,3 Mkr (3,1 Mkr) 
av reserveringarna för åtgärdsprogram, hela beloppet 
avser åtgärder beslutade 2001. 

Av reserveringar avseende åtgärdsprogram 
kvarstår 0,0 Mkr per 2003-09-30. (0,3 Mkr per 
2002-12-31) 
 
not 5 
Finansnetto 
Posten innehåller ränteintäkter och räntekostnader 
inklusive vinster och förluster från kortfristiga 
placeringar samt nedskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar. 
Under 2002 belastades finansnettot med 3,1 Mkr 
avseende avveckling av verksamheten i Softronic 
Ventures AB. 
 
not 6 
Kassaflödesanalyser 
Fördelning av investeringar, Mkr: 
 

Kassaflödesanalyser;
2003

jan-sep
2002

jan-sep
2002
helår

Netto investeringar i inventarier -0,2 -0,2 -0,3

So ftronic Ventures investeringar - - 0,5

Försäljning av do tterbo lag -0,1 - 0,4

Utbetalda tilläggsköpeskillingar - -2,7 -2,7

To talt: -0,3 -2,9 -2,1  
 
not 7 
Eget kapital 
Det egna kapitalet ser ut enligt följande i respektive 
period (Mkr): 
 

Eget Kapital
2003

jan-sep
2002

jan-sep
2002
helår

B elopp vid periodens ingång 98,7 128,7 128,7

Omräkningsdifferens 0,0 -0,3 -0,1

P eriodens resultat -12,2 -17,7 -29,9

B elopp vid periodens utgång 86,5 110,7 98,7  
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