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Bolagsstämma 2001

Ordinarie bolagsstämma kommer att 
hållas torsdagen den 3 maj. Särskild 
kallelse sker tidigast sex, senast fyra 
veckor, före stämman. För att få delta i 
bolagsstämman måste aktieägare dels 
vara registrerade i den av Värdepap-
perscentralen VPC AB förda aktieboken 
senast den 19 april, dels anmäla sitt del-
tagande till oss på adressen: Softronic 
AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm 
eller per telefon 08-51 90 90 00 eller 
per fax 08-51 90 91 00 eller via e-post 
bolagsstamma@softronic.se, senast kl 
16.00 fredagen den 27 april. Aktieägare 
som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
genom banks notarieavdelning eller för-
valtare, måste i god tid före den 19 
april tillfälligt inregistrera aktierna i eget 
namn hos VPC för att ha rätt att delta i 
stämman.

Förslag till vinstutdelning

Ingen utdelning föreslås.

Rapporter och ekonomisk 
information 2001

Kvartalsrapport, jan – mar 27 apr
Halvårsrapport, jan – jun  17 aug
Kvartalsrapport, jan – sept 26 okt

Beställningsinformation

Rapporter och ekonomisk information 
publiceras på Softronics webbplats:
www.softronic.se. Beställning kan ske 
genom Softronics växel: 08-51 90 90 00 
eller via e-post till info@softronic.se.
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Ett händelserikt år

» Resultat före skatt minskade med 81 procent till 9,3 Mkr (49,2).

» Resultat före avskrivningar och goodwill (ebitda) uppgick till 
 15,7 Mkr (52,3).

» ebitda-marginalen uppgick till 4,4 procent (16,8).

» Omsättningen ökade med 15 procent till 357 Mkr (311) .

» Omsättningsökningen är till 72 procent organisk tillväxt.

» Antalet snittanställda ökade med 38 procent under året – från 277 till 
 382. Ökningen skedde både genom rekrytering (87 procent) och 
 förvärv (13 procent).

» 95 personer slutade, vilket ger en personalomsättning på 25 procent.

» De fem största kunderna under 2000 stod för 21 procent av intäkterna. 
 Av den totala kundbasen fakturerades 42 kunder 2 Mkr eller mer.

» Läkarnätet, Manpower, Jetpak, Kunskapsskolan, Stockholms 
 läns landsting och acta är exempel på nya kunder under 2000.

» Genombrott för itm i usa i samband med avtalet med Armed Forces 
 Insurance i november.

» Softronic förvärvade managementbolaget Iberconsult med verksamhet  
 i Portugal och Spanien som ett led i bolagets tillväxtstrategi. 
 Dessutom grundades ett kontor i Mälardalen och den helägda 
 reklambyrån Buckminster.

» Marianne Arosenius tillträdde som vd för Softronic den 20 november 
 2000. Därmed skapade styrelsen utrymme för bolagets koncernchef 
 Anders Eriksson att koncentrera sig på verksamhetens långsiktiga 
 strategier och internationaliseringen av itm.

» I juni genomfördes en split 4:1.

» Förändringsprocesser där det gäller att skapa maximal utväxling 
 mellan kundernas verksamhet, människorna och tekniken var 
 huvudsakligt fokus under 2000.

» Softronic utsågs av tidningen Forbes till ett av världens bästa 
 småbolag. 
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Affärsidé

Softronic erbjuder lösningar baserade på modern it, vilket idag innebär 
internetteknik, för att skapa bättre affärer för företagets kunder. Softronic 
arbetar mycket nära kunderna i långsiktiga partnerskap och är den kom-
pletta affärspartnern för förändringsprocesser.

Mission

Softronic gör verklighet av idéer genom att bygga digitala företag. På så 
sätt skapar företaget framtidens vinnare.

Utvecklar digitala företag

Softronic har de senaste åren fokuserat på att använda internetteknik 
för att hjälpa kunderna i den förändringsprocess som den nya ekonomin 
innebär. Med internetteknik kan oerhörda mervärden skapas inom och 
mellan företag, vilket är avgörande för att skapa nya möjligheter och 
framgång. Softronics lösning är att utveckla digitala företag. Den insikt 
och helhetskompetens som Softronic besitter skapar ett vinnande koncept 
för företagets kunder. 

Kort om företaget

Softronic grundades 1984 av Anders Eriksson som även var vd fram till 
den 20 november 2000 då han efterträddes av Marianne Arosenius. Soft-
ronic är ett expansivt konsultföretag inom it och management, med 413 
anställda på fyra orter i Sverige, Danmark, Estland, Portugal och Spanien. 
Försäljningskontor finns i England, Frankrike och usa.

Mål under 2001

»Förbättrad lönsamhet och försäljning får ett ökat fokus under året. 
Nyförsäljning ska skapas inom såväl befintliga segment som på nya 
marknader. Softronic ska skapa mervärde genom att överföra idéer och 
lösningar mellan olika branscher och kunder. 

»Försäkringsprogramvaran itm:s genombrott på den amerikanska mark-
naden under 2000 innebär en intensifiering av satsningen i usa som kom-
mer att genomföras parallellt med att säkerställa positionen på hemma-
marknaden. 

»Personalomsättningen som steg från 11,6 procent 1999 till 25 procent 
2000 ska åter stabiliseras på en acceptabel nivå på omkring 15 procent. 

»Lönsamhetstänkandet är grundläggande för verksamheten. Tillväxt be-
döms vara nödvändigt för att klara den framtida konkurrensen på mark-
naden. Samarbetet med det internationella nätverket för managementkon-
sulter, Allied Consultants Europe (ace), kommer därför att stärkas.

Vinnande koncept
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Med kundnyttan i fokus

Intervju med Marianne Arosenius, VD Softronic AB

– Det har talats alldeles för mycket teknik, säger Marianne Arosenius. 
it ska ses i ett större sammanhang. Vad det egentligen handlar om är 
företagens verksamhetsutveckling – att skapa maximal utväxling mellan 
människor, affärsverksamhet och teknik.

Det gör Softronic. Företaget är mer än en renodlad it-konsult och erbju-
der alltifrån affärsutveckling och organisationsförändring till systemut-
veckling, vidareutveckling, integration och ansvar för driften av system. 

– Vi ger ett komplett stöd åt kunden i verksamhetsutvecklingen och arbe-
tar alltid nära tillsammans under hela förändringsprocessen. 

Viktigt få med sig personalen

På frågan varför hon valde att lämna stora och välrenommerade abb för 
att leda Softronic svarar Marianne Arosenius:

– Softronic är ett gediget företag som hela tiden legat i framkanten av 
den tekniska utvecklingen. Dessutom upptäckte jag redan i de inledande 
samtalen med Softronics grundare Anders Eriksson att vi brann för samma 
sak, att skapa en helhetssyn på människorna, affärsverksamheten och tek-
niken. Genom att digitalisera företag möjliggörs helt nya affärsmodeller 
och arbetssätt, vilket påverkar allt som sker inom ett företag. 

Utgångspunkten är alltid kundens verksamhet.
– Vi måste förstå kundens verksamhet och hur kunden vill agera och kon-
kurrera på marknaden. Sedan använder vi den lämpligaste tekniken för att 
förverkliga kundens mål.

Enligt Marianne Arosenius räcker det inte med väl fungerande it-
lösningar. För framgång är det helt avgörande att få med sig människorna 
i en förändringsprocess, något som inte prioriteras tillräckligt högt idag. 
Här kan Softronics kunder dra nytta av erfarenheter och kompetens hos 
de två dotterbolagen Consultus och Iberconsult. Båda är välrenommerade 
managementkonsultföretag som har lång erfarenhet och väl beprövade 
arbetsmetoder inom området change management, det vill säga föränd-
ringsarbete i företag. 

”Tittskåp” mot informationen

Under år 2000 förändrades sättet att se på internet. Internet var inte längre 
enbart en informationskanal, utan ett arbetsverktyg som ökar förmågan 
att konkurrera och effektiviserar verksamheten. 

– Det räcker inte med att skapa internetlösningar där du publicerar infor-
mation och möjliggör affärstransaktioner. Det handlar om att knyta alla 
system i företaget till webbmiljön och därigenom skapa digitala företag. 

Marianne Arosenius ser it och internet som de främsta verktygen för att 
effektivisera och utveckla företagens verksamheter. 

– Vi har kommit till en punkt där företag får allt svårare att markant 



”Vi skapar maximal 

utväxling mellan 

människor, affärs-

verksamhet och teknik”
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effektivisera produktionen. De administrativa rutinerna kan däremot 
effektiviseras väsentligt och genom internet har företagen fått ett effektivt 
gränssnitt mot sina kunder, leverantörer och anställda. 

Ett enkelt exempel är att ett företags kunder själva ska kunna följa sta-
tus på sin order via internet. Man ska, med Marianne Arosenius egna ord, 
skapa ”tittskåp” mot informationen – information som ständigt är uppda-
terad och aktuell. Säljaren ska inte heller behöva ägna sig åt rutinärenden 
som kan skötas av tekniken, utan i stället få mer tid att blicka framåt och 
skapa merförsäljning.

– Våra lösningar frigör kapacitet och låter de anställda arbeta med frågor 
som kräver en dialog med deras intressenter. Där den mänskliga dialogen 
inte är nödvändig ska vi däremot låta processerna ske automatiskt. På så 
sätt skapas verklig affärsnytta för kunden.

Teknisk glöd

Marianne Arosenius understryker att kvaliteten på ledarskapet är avgör-
ande för bolagets utveckling.

– I en verksamhet som helt bygger på medarbetarnas insatser är ledar-
skapet oerhört viktigt. Utmaningen för oss ligger i att sammanlänka indi-
videns önskan att utvecklas med företagets affärsmål.

En annan ständig utmaning är att behålla kompetent personal och att 
attrahera nya medarbetare.

– Vi måste helt enkelt se till att individerna känner att de har större 
fördelar av att vara kvar hos Softronic än att gå någon annanstans. Det gör 
vi bland annat genom att hela tiden ligga i frontlinjen av teknikutvecklingen 
och ge de anställda möjlighet att arbeta med utmanande och roliga projekt. 

– Vi har märkt att vårt varumärke stärkts hos de arbetssökande under 
året. I en rekryteringskampanj som genomfördes under hösten kom 50 
procent av ansökningarna från individer med strategiskt viktig kompe-
tens, vilket är mer än en fördubbling jämfört med tidigare. 

Marianne Arosenius tycker att klimatet hos Softronic på många sätt är 
unikt.

– Ett kännetecken är att vi är ”doers” – de anställda kavlar upp ärmarna 
och ser till att leverera. Det finns också en teknisk glöd och en nyfikenhet på 
det nya, en vilja att hela tiden ta nya steg. Dessutom har vi modet att inte bara 
ifrågasätta traditionella lösningar, utan också vilken nytta nya lösningar ger. 

Ett turbulent år

Det är ingen överdrift att säga att det gångna året varit turbulent inom it-
branschen. Från att i våras ha varit en bransch som beskrevs med superlativer, 
drabbades den av en kris som skapade många negativa rubriker under hösten.

– I våras blev vi betraktade som ett företag med låg profil. Anledningen 
tror jag i mångt och mycket var att Softronic ingående granskade hur kun-
den skulle få maximal nytta av lösningarna. Vår egen analys stärkte bilden av 
att det inte bara går att publicera information på internet. Det måste skapas 
djupare kopplingar till kundens affärskritiska system – kopplingar som 
hanterar informationen i realtid. Vi talade också om vikten av lönsamhet, 
vilket få av våra konkurrenter gjorde vid den tidpunkten. Då var det inte 
många som lyssnade på oss, men med facit i hand tror jag alla håller med 

”Ett kännetecken är att vi 

är ”doers” – de anställda 

kavlar upp ärmarna och 

ser till att leverera”
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om att vi tog korrekta beslut. 
För att ta tillvara idéer och affärsmöjligheter bildades under våren dot-

terbolaget Softronic Ventures – ett drivhus för nya entreprenörsföretag. 
– För att verkligen kunna bedöma de affärsidéer som dyker upp krävs en 

kombination av djup teknisk kompetens och kunskap inom finansiering. 
Genom Softronic Ventures tillför vi kapital, managementresurser samt 
strategisk och teknisk kunskap för att hjälpa lovande utvecklingsföretag i 
startskedet. 

Genombrottsorder i USA

Rörelseresultatet under första halvåret var svagt för Softronic, -1,8 miljo-
ner kronor att jämföras med 24,7 miljoner kronor för motsvarande period 
förra året.

– I våras slutlevererade vi många projekt, samtidigt som kunderna avvak-
tade med att sätta igång nya. Det berodde till stor del på att den nya tekniken 
gjort att förändringstakten i företagen ökat. Det är helt enkelt påfrestande för 
många företag att orka med förändringsarbetet, vilket försenade besluten.

 Utvecklingen vände under hösten och rörelseresultatet för andra 
halvåret blev 4,9 miljoner kronor (19,2 miljoner kronor för 1999). 
Rörelseresultatet för helåret blev 3,1 miljoner kronor (43,9 miljoner kro-
nor). I rörelseresultatet ingår utvecklingskostnader för itm-produkten 
med 16 miljoner kronor.

– Vårens förstudier resulterade i flera viktiga kundkontrakt under hösten, 
exempelvis Jetpak och acta. Med försäkringsbolaget Armed Forces Insu-
rance, afi, fick vi en genombrottsorder för försäkringssystemet itm på den 
amerikanska marknaden.

itm är ett system för försäkringsbranschen som vid implementering 
skräddarsys enligt kundens behov. 

– En av fördelarna med itm är att systemet alltid kan levereras snabbt med 
bibehållen kvalitet, berättar Marianne Arosenius. Detta är möjligt efter-
som den grundläggande strukturen redan är kvalitetssäkrad, vi behöver 
inte bygga upp något från grunden. För oss är itm en klar konkurrensfördel 
när vi vänder oss till försäkringsmarknaden med vårt totalerbjudande.   

Utvecklar kundens verksamhet

Ett tecken i tiden är att allt fler kunder efterfrågar omfattande förstudier. 
– För det mesta har kunden redan gjort ett aktivt val när de går in i ett 

inledande samarbete med oss, även om några använder flera leverantörer 
parallellt. Förstudierna genererar inte så stora intäkter i sig, men ger en 
viktig signal om kundernas intresse och en indikation på framtida projekt. 
Under året har vi sett hur kundernas köpbeteende 
förändrats, vilket till stor del beror på att de ökat sin 
kompetens som beställare. Många kunder har insett 
att en it-upphandling är en strategisk fråga och att 
it-lösningar möjliggör helt nya affärsmodeller och 
arbetsprocesser. Det här synsättet är i linje med vårt 
sätt att arbeta, men har samtidigt lett till att kom-
plexiteten i upphandlingarna ökat.

Softronics positionering som en komplett leve-

”Vår positionering 

innebär att marknaden  

nu kommit till oss”
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rantör av lösningar för kundernas verksamhetsutveckling innebär att 
marknaden nu kommit till Softronic. 

– Numera efterfrågar kunderna avancerad funktion i kombination med 
integrerade informationsstrukturer och konkret affärsnytta. 

Den svenska verksamheten för ett av världens största bemanningsföretag, 
Manpower, är ett exempel där Softronics kompetensmix bidragit till kun-
dens affärsutveckling. 

– I ett gemensamt projekt såg vi över och effektiviserade Manpowers 
organisation och arbetsprocesser, samt utvecklade ett kandidathanterings-
system som administreras via webben. Sajten manpower.se är öppen för 
såväl kandidater som företagskunder.

Softronicaktien

Softronics aktiekurs har i likhet med många andra it-företag svängt kraf-
tigt under året. Efter en mycket stark utveckling under årets början föll 
aktiekursen tillbaka kraftigt.

– I jämförelse med branschen tycker jag att utvecklingen har varit accep-
tabel. För att få marknadens totala erkännande måste vi visa ett bättre 
resultat, vilket känns helt rimligt.

Ökar försäljningen

Att lönsamheten är i fokus under 2001 står helt klart när Marianne Arose-
nius svarar på frågan hur hon ser att företaget ska utvecklas framöver.

– Säljinsatserna kommer att öka under 2001. Vi har alltid varit duktiga 
på att skapa bra och långsiktiga relationer, däremot ska vi öka vår mark-
nadsbearbetning och närvaron ute hos kund. Därför stärker vi organisa-
tionen med affärskonsulter. Vi ska också öka andelen uppdragskonsulting 
för att balansera projektverksamheten.

Softronic har en uttalad strategi att växa i Europa genom ett utökat sam-
arbete med lokala aktörer, en strategi som bolaget kommer att fortsätta 
med under 2001. 

– Managementkonsulterna ger oss en ingång till företagens lednings-
grupper, vilket vi tror är avgörande för att få rätt typ av projekt. I och med 
förvärvet av Iberconsult har vi etablerat oss i både Portugal och Spanien. 

 Försäljningen av försäkringssystemet itm kommer främst att inriktas 
mot den nordiska och den amerikanska marknaden.

– På hemmamarknaden ska vi slå vakt om vår redan starka position. 
Det är naturligt att öka insatserna på den amerikanska marknaden efter-
som den utgör mer än 50 procent av den totala världsmarknaden för 
försäkringssystem.

 Marianne Arosenius är positiv när hon talar 
om framtiden. 

– Vi är väl positionerade för att möta efterfrågan 
från marknaden. Nu ska vi utnyttja det läge vi 
skapat. Framgångsreceptet är kombinationen av 
kompetenser, vår helhetssyn, våra starka kund-
referenser och vår leveransförmåga. Dessutom 
har vi lönsamhetstänkandet i botten och det är 
en avgörande parameter på dagens it-marknad.

”Nu ska vi utnyttja 

det läge vi skapat. 

Framgångsreceptet 

är kombinationen av 

kompetenser, vår 

helhetssyn, våra starka 

kundreferenser och 

vår leveransförmåga”
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En ”one-stop-shop”

Genom att fokusera på 
kundnytta och arbeta i 
partnerskap bygger Softronic 
ett starkt och långsiktigt 
marknadskapital. Företaget 
erbjuder flexibla, förändrings-
bara och framtidssäkra 
lösningar baserade på kreativ 
användbarhetsdesign, affärs-
utveckling och modern teknik. 
Hur Softronic hanterar och 
utvecklar sitt marknadskapital 
är avgörande för lönsamheten.

Med modern teknik kan företag och organisationer skapa helt nya affärs-
modeller, effektivisera sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft. Med 
Softronic som samarbetspartner kan kunderna fullt ut dra nytta av de 
nya möjligheterna och få ett komplett stöd under hela verksamhetsutveck-
lingen. Softronics arbete sker i nära samverkan med kunderna, med part-
nerskapstanken som grund – kärnan i Softronics affärsidé. Tack vare sitt 
helhetserbjudande är Softronic en ”one-stop-shop” för sina kunder.

Till höger: Med Softronic som 
samarbetspartner kan 
kunderna hela tiden ta nya steg 
i sin verksamhetsutveckling. 
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Marknaden kommer till Softronic

Under år 2000 var många it-företag framgångsrika i sin idéförsäljning. De 
lyckades förklara hur ny teknik skapar möjligheter och stärker företagens 
konkurrenskraft. Men avståndet mellan löftena och förmågan att leverera 
blev ofta stort. Det var en av orsakerna till att förtroendet för it-bolagen 
minskade under senare delen av året.

Kunderna har blivit mer kompetenta beställare. Idag har it-system en 
direkt påverkan på företagens kostnader, intäkter och effektivitet. it-
frågorna får därför en allt viktigare strategisk betydelse. Rätt it-lösning 
möjliggör nya affärsmodeller och skapar nya konkurrensmöjligheter. Det 
har bland annat medfört att förstudierna nu är mer omfattande och att 
införsäljningsfasen blivit längre.

Synen på, och sättet att använda internet, har mognat. Idag betraktas 
internet inte bara som en informationskanal, utan som ett självklart arbets-
verktyg där all information kan göras tillgänglig i ett enda gränssnitt. 
Numera efterfrågar kunderna inte en internetlösning enbart för att publi-
cera information, utan lösningar där alla system och processer integreras 
i webbmiljön. Alla användare ska, i realtid, ha tillgång till uppdaterad 
information. Därför erbjuder it-bolagen en alltmer heltäckande kompe-
tensmix där systemutveckling kombineras med marknadskommunikation 
och managementkompetens. Förändringarna på marknaden innebär att 
Softronics organisation är väl anpassad till kundernas efterfrågan.

Ovan: Antal kunder som 
fakturerats över 2 Mkr.

Till höger: Softronics partner- 
skapstänkande bygger 
omfattande och varaktiga 
kundrelationer. Diagrammet 
visar procentuell andel av 
omsättningen som utgörs av 
kunder som fakturerats över 2 
Mkr, respektive de fem och tio 
största kunderna.

Stora trogna kunder

För Softronics kunder är kunskaps- och informationshantering viktiga 
konkurrensfaktorer. Med långsiktighet, helhetssyn och partnerskapstänk-
ande byggs omfattande och varaktiga kundrelationer. 42 kunder fakture-
rades mer än två miljoner kronor under år 2000, vilket motsvarade cirka 
70 procent av intäkterna. De tio största kunderna stod för 36 procent av 
omsättningen, att jämföra med 54 procent 1999.

Andelen återköp är ett mått på långsiktigheten i kundrelationerna. Av 
de 42 kunder som fakturerades två miljoner kronor eller mer var 30 
återköpskunder och stod tillsammans för cirka 48 procent av intäkterna. 
Tio av dessa har omsatt mer än två miljoner kronor under vart och ett av 
de senaste tre åren. Dessa tio stod under år 2000 för cirka 22 procent av 
intäkterna.
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Ovan: Branschfördelning av 
kunder som fakturerats mer än 
2 Mkr, exklusive Iberconsult.

Idéer kan återanvändas

Softronic överför idéer och lösningar mellan olika branscher. Genom 
återanvändning av kunskap och lösningar skapar Softronic ett mervärde 
för sina kunder och sig själv.

Softronics kunskap kring webblösningar för transaktionsintensiva 
system är ett konkret exempel. Den används både i lösningar för 
försäkringsbranschen och för speditions- och transportsektorn.

Samarbetet med dotterbolagen Consultus och Iberconsult har gett ett 
ökat kundunderlag för Softronic. Genom sina managementkonsulter har 
de båda företagen affärskontakter på högsta ledningsnivå och möjligheter 
att bistå kunderna redan från den inledande strategiska fasen. Det ger Soft-
ronic möjlighet att ta ett totalansvar för hela förändringsprojekt. 

Softronics verksamhet kan beskrivas av de branscher kunderna verkar i 
och hur fördelningen mellan branscherna förändrats.

Den största förändringen skedde inom försäkringssegmentet, som ett 
resultat av försäkringsbolagens avvaktande hållning till nyutveckling av 
it-lösningar under första halvåret 2000. De stora uppdrag som genere-
rades under andra halvåret påverkade inte omsättningen i motsvarande 
grad.

Tjänster för tjänstesektorn

Just nu ökar tillväxten i framför allt tjänstesektorn. Softronic skapar offen-
siva it-lösningar inom flera segment. Några exempel är:

- Spedition, distribution och transport (handel & tjänster)

Med unika kunskaper om transaktionsintensiva webblösningar levererar 
Softronic branschledande system till företag inom spedition, distribution 
och transport. Universal Air Express och Jetpak är två exempel på detta.

- Fastighets- och bostadsbolag (organisation & förvaltning)

Softronic har, i samarbete med Telgebostäder, skapat en unik lösning som 
gör det möjligt för fastighets- och bostadsbolag att både rationalisera och 
utveckla sin verksamhet.

- Serviceföretag  (handel & tjänster)

Med ip-telefoni och moderna webblösningar kan företag kommunicera 
med sina kunder på ett effektivt sätt. Tillsammans med Manpower och 
dng utvecklade Softronic under år 2000 föregångslösningar som bygger på 
teknisk spetskompetens inom systemutveckling och utveckling av affärs-
kritiska processer.

- Hälso- och sjukvård (organisation & förvaltning)

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, med förändringar 
som berör många människor. Med hjälp av avancerade webblösningar 
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Till höger: Softronic 
fokuserar på segment med 
stor framtida potential.
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kan stora mängder information förmedlas till många människor, med 
bibehållen säkerhet. Softronic har tagit en intressant position inom detta 
marknadssegment genom sitt samarbete med Stockholms läns landsting, 
Svenska Läkarförbundet med Läkarnätet ab och dess portal Ronden.se. 

Internationell närvaro

Genom en ökad närvaro i Europa kan Softronic bli en del av kundernas 
internationella expansion. Närvaro utomlands skapar också möjligheter 
till nya samarbeten.

Softronics internationella expansion bygger på förvärv eller samar-
beten med managementkonsultföretag inriktade på utveckling av ”digi-
tala företag”. Därigenom får Softronic en naturlig ingång till kundens 
företagsledning, något som blivit viktigare i takt med att it-frågorna allt 
mer blivit en strategisk ledningsfråga.

På mindre mogna marknader expanderar Softronic i första hand genom 
förvärv. Det välrenommerade managementkonsultföretaget Iberconsult 
är ett konkret exempel, som innebär att Softronic nu etablerat sig i Por-
tugal och Spanien. På mer utvecklade marknader, till exempel England, 
Tyskland och Frankrike, är målet istället att etablera strategiska samarbe-
ten med väletablerade managementkonsultföretag.

Med försäkringsprodukten itm stärker Softronic sin närvaro på den 
amerikanska marknaden – den största och mest expansiva för försäkrings-
lösningar. 

Rätt fokus från början

Kunskap inom management, teknik och marknadskommunikation ska-
par Softronics totalerbjudande. Det medför en mångfasetterad konkur-
rensbild med olika konkurrenter i olika projekt och olika branscher. I vissa 
fall konkurrerar Softronic med företag som Adcore, TietoEnator, Accen-
ture och CapGemini Ernst & Young. I andra fall är konkurrenterna bolag 
som Framfab och Icon Medialab. 

Allt fler företag i it-branschen eftersträvar en heltäckande kompe-
tensmix och förskjuter fokus från webbdesign till avancerad systemut-
veckling. Softronic har redan från början haft detta fokus och slipper de 
omstruktureringar som många konkurrenter nu måste genomgå.
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Softronic levererar helhetslösningar för kundernas verksamheter och tar 
ett totalansvar för utvecklingsprojekt – från strategiska frågeställningar 
till driftsättning.

Våga tänka stort och nytt

Ett nytt affärssystem eller en satsning på e-business måste bygga på en 
väl genomtänkt e-strategi där mer än bara tekniska aspekter tas med i 
beräkningarna. Softronic hjälper sina kunder att våga tänka nytt, att se 
över sin affärsmodell, sin strategi och sina processer. Målet är att hitta nya 
vägar att bättre ta tillvara möjligheterna med modern teknik.

Utveckling skapas av människor

Många företag koncentrerar sig alltför mycket på strukturer, processer 
och system, men alla framgångsrika förändringar styrs av människor och 
deras attityder, värderingar och arbetssätt. På Softronic arbetar strategi-, 
organisations-, teknik- och beteendekonsulter nära varandra med en väl 
utvecklad metodik och beprövade verktyg för att maximera resultatet av 
förändringsprocessen.

Softronic levererar it-system som är användarvänliga. Ett viktigt 
mått på kvaliteten är att lösningarna är lätta att förstå och går att 
använda på ett intuitivt sätt. På Softronic arbetar systemarkitekten och 

”En framgångsrik 

förändring förutsätter 

att människor såväl som 

strukturer och processer 

lyfts fram”

Gör helhet av delarna
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användbarhetsdesignern därför sida vid sida. Slutanvändaren kommer 
på ett tidigt stadium in i processen. Det är människans behov som 
påverkar den slutliga utformningen av it-lösningarna – inte de tekniska 
förutsättningarna. 

Driver utvecklingen framåt

Höga tekniska kvalifikationer hos de anställda genererar många uppdrag 
från bolag som utvecklar produkter och applikationer inom spetsteknologier.

Produkt- och applikationsutvecklingen sker, till skillnad från Softronics 
övriga uppdrag, inte i projektform. Istället får kunderna, under bestämda 
tidsperioder, tillgång till ett team med specialistkompetens. Då arbetet rör 
kundens kärnverksamhet bedrivs det ofta på plats hos kunden.

Softronic arbetar både med produkt- och applikationsutveckling och 
kan därigenom bidra till värdefull återkoppling och kunskapsöverföring 
mellan olika typer av bolag. Softronic har, som ett konkret exempel, 
utvecklat en produkt för den tredje generationens mobiltelefoni (umts). 
Med sin kännedom om produkten kan Softronic bistå med viktiga kunska-
per till bolag som utvecklar applikationer med produkten som grund. Erfa-
renheterna från applikationsutvecklingen ger sedan Softronic möjlighet att 
återföra synpunkter och önskemål till det produktutvecklande företaget. 
På så sätt fungerar Softronic som en katalysator för vidareutveckling av 
produkten.

I dagsläget arbetar Softronic med produktutveckling för bland andra 
Ericsson, NetInsight, Electrolux, FöreningsSparbanken och om Techno-
logy.

”Tittskåp” in i systemen

Softronic har lång erfarenhet av att bygga affärskritiska och användarvän-
liga verksamhetssystem. Lösningarna bygger på att alla system samverkar 
och kommunicerar och att de knyts samman i en webbmiljö. Med hjälp 
av intranät, extranät och webbsajt skapas ”tittskåp” mot informationen i 
systemet. Content Server och Portal Server – två av Softronics egenutveck-
lade verktyg – effektiviserar och rationaliserar informationshanteringen 
ytterligare. Dessa två beprövade och driftsäkra verktyg används, helt eller 
delvis, i alla Softronics systemlösningar.

Frigör tid och resurser

Med hög kompetens inom teknik och management identifierar Softronic 
områden där tekniken kan effektivisera arbetsprocesser och frigöra tid 
och resurser. Med en gedigen erfarenhet av att implementera och integrera 
crm-system hjälper Softronic sina kunder att arbeta med sin kundbas på 
ett optimalt sätt.
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Verksamhet in i minsta detalj

Softronic implementerar kompletta affärssystem oberoende av leverantör. 
Sedan 1997 har företaget ett mycket nära samarbete med danska Navision 
– världens tredje största leverantör av affärssystem. Navision, ett web-
baserat och skalbart system i Windows-miljö, är en flexibel plattform för 
det digitala företaget.

Totala lösningen för det digitala företaget

Det digitala företaget kräver en genomtänkt, väl fungerande och säker 
infrastruktur. Softronic har lång erfarenhet av att leverera kompletta 
infrastrukturlösningar och tar efter installation ett totalansvar för drift, 
underhåll och support.

”Softronic är ett 

av få bolag som är 

Direct Partner till 

Cisco Systems”
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Förankra både utåt och inåt

Softronic levererar inte bara it-lösningar som förändrar kundens verk-
samhet och organisation. Inom bolaget finns kompetens att förändra och 
förbättra marknadskommunikationen. Kommunikation – såväl internt 
som externt – är en förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete. 
Syftet är att förankra förändringen inåt och manifestera den utåt. 

Experterna utbildar

SoftronicUniversitetet, Softronics utbildningsplattform, erbjuder skräd-
darsydda teknikutbildningar. Softronics experter fungerar som föreläsare 
inom sina specialområden. Under hösten arrangerades bland annat utbild-
ningar i den senaste internettekniken för anställda på wm-data.

Drivhus för idéer

Softronic Ventures, Softronics nystartade drivhus för entreprenörsföretag, 
bedömer mot bakgrund av företagets djupa tekniska kunnande, kvaliteten 
och utvecklingsmöjligheterna i nya innovativa företag. Softronic fungerar 
mer som en industriell partner än en finansiell och tillför – förutom kapital 
– kunskap om teknik, finans och management. Intentionen är att investera 
i cirka tio olika företag för att uppnå önskvärd riskspridning i portföljen.

Under året har Softronic genomfört två investeringar: Läkarnätet och 
Virtual Reality Systems. Läkarnätet är ett digitalt arbetsredskap för svenska 
läkare, initierat och delägt av Sveriges Läkarförbund. För närvarande är 
22 000 av landets totalt 34 000 läkare anslutna till Läkarnätet.

Virtual Reality Systems har utvecklat ett unikt realtidssystem för kon-
struktion och visualisering av virtuella utomhusmiljöer i 3d. Systemet 
kommer framför allt vara en viktig komponent i militära och civilia simu-
latorer samt inom dataspelmarknaden – samtliga marknader med mycket 
stor potential.

”Softronic tar vara på nya 

idéer genom sitt drivhus 

för entreprenörsföretag”
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Softronics Insurance Technology Management – itm – är marknadens 
första system för att administrera olika försäkringstyper i en och samma 
it-miljö. Försäljningen av systemet fokuseras på den nordiska hemma-
marknaden, där Softronic under året tog en viktig order från det norska 
försäkringsbolaget acta, samt på den amerikanska marknaden.

Försäkringsverksamhet bygger på rationell informationshantering och 
ställer höga krav på it-systemen. Med itm kan kunden förbättra sin effek-
tivitet, höja servicenivån, öka lönsamheten och skapa bättre beredskap 
inför framtida struktur- och teknikförändringar.

System med många fördelar

itm är ett komponentbaserat system, uppbyggt på en plattform och ett 
antal moduler som anpassas efter kundens behov. Strukturen ger flera 
fördelar. För det första möjliggör den en snabb implementering. För det 
andra säkerställs kvaliteten genom återanvändning av grundstrukturen. 
För det tredje kan nya försäkringsprodukter enkelt skapas genom att ny 
funktionalitet läggs till grundstrukturen. 

itm genererar dels viktiga licensintäkter, dels projekt som kommer hela 
koncernen till del. Utvecklingen av itm sköts av dotterbolaget Softronic 
itm, medan implementeringen genomförs av Softronics konsulter.

Offensiv i USA

Softronic itm vänder sig inte direkt mot slutkunden utan distribuerar syste-
met globalt via ett växande antal partners, bland annat ibm och den brit-
tiska Rebuskoncernen. Systemet har lanserats i Skandinavien och marknads-
förs för närvarande offensivt i usa, världens största försäkringsmarknad.

Ett system för alla delstater

itm är idealiskt för den diversifierade amerikanska försäkringsstrukturen, 
med olika system i olika delstater. I dagsläget är itm det enda system som 
fungerar i samtliga amerikanska delstater.

Enligt Softronics amerikanska partner Scruggs Group har itm potential 
att bli ett världsledande försäkringssystem. För att lyckas med en sådan sats-
ning krävs bland annat externt kapital för utveckling och marknadsföring 
av systemet.

”ITM kan bli världsledande”

Genombrott för itm i usa

Mer än 100 000 personer 
i den amerikanska försvars-
makten kommer att få sina 
försäkringar administrerade av 
ett svenskt försäkringssystem. 
Det är resultatet av det avtal 
som Softronic, och företagets 
amerikanska partner Scruggs 
Group, slutit med Armed 
Forces Insurance (AFI). 

För Softronic betyder avtalet 
ett genombrott för ITM på 
den amerikanska försäkrings-
marknaden. Affären är värd 
totalt 5M$, varav 1M$ tillfaller 
Softronic.

- Kontakterna med AFI inled-
des i maj då vi ombads leverera 
ett mycket komplicerat projekt 
på bara 75 dagar, berättar 
Scruggs Groups styrelseord-
förande Michael Scruggs. Med 
hjälp av spetskompetens från 
Softronic lyckades vi.

Med AFI har Softronic fått 
in en fot på den amerikanska 
marknaden, den överlägset 
största marknaden för 
försäkringssystem. Bolaget 
kommer att intensifiera sats-
ningen i USA med syfte att 
bli en ledande leverantör av 
försäkringssystem.
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Konkurrensen inom rekryteringsbranschen ökar och de traditionella 
aktörerna har börjat satsa allt mer på sina rekryteringstjänster på nätet. 
För att bibehålla sin ledande ställning bestämde sig Manpower för att 
förbättra sina rekryteringstjänster på internet. Softronic har byggt platt-
formen för att hantera ett ökat inflöde av kandidater och göra Manpower 
till det naturliga valet för all form av jobb- och kandidatförmedling på 
internet.

Softronic uppfyllde förväntningarna

– Vi behövde en samarbetspartner som hade erfarenhet av webbutveckling 
men också integration av verksamhetssystem, säger Peter Haglund, it-
utvecklingschef på Manpower. Softronic passade in i den profilen. Vi fick 
dessutom uppfattningen att de var duktiga på att driva projekt, vilket var 
viktigt eftersom just time-to-market var en kritisk faktor för oss. Så här i 
efterhand kan vi konstatera att de mer än väl uppfyllde våra förväntningar 
och vårt samarbete kommer att fortsätta framöver.  

Bidrar till helheten

I det intressanta och krävande projektet visade Softronic styrkan av att 
vara en helhetsleverantör. I en första fas hade Softronics managementkon-
sultföretag Consultus ett ansvar för att agera bollplank gällande Man-
powers kandidatflöde. Resterande del av uppdraget genomfördes sedan i 
samarbete med Softronics it-konsulter.

Consultus bistod med förändringsarbetet för att anpassa it-systemet till 
de önskvärda arbetsprocesserna. Det var angeläget att redan på ett tidigt 
stadium inkludera många av Manpowers medarbetare i förnyelsen för att 
minska tiden för implementeringen av de nya systemen.

Fokus på användbarhet

Den stora utmaningen i samarbetet med Manpower var att skapa en sajt 
som skulle kunna användas av vilken sökande som helst, oavsett personens 
it-vana. Dessutom skulle leverans ske på kortast möjliga tid – fem månader. 
Projektet resulterade i en lättanvänd sajt.

s o f t r o n i c  l e v e r e r a r

Manpower ökar konkurrensen

På bara fem månader skulle 
Manpower ta fram nya 
arbetsprocesser, ett nytt 
IT-system och lansera rekry-
teringssajten manpower.se. 
Manpower inledde ett 
samarbete med Softronic. 
Efter intensivt arbete lansera-
des manpower.se  i september 
år 2000. Idag är manpower.se 
Sveriges största privata rekry-
teringssajt med cirka 3 000 
platsannonser.
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”Softronic uppfyllde mer 

än väl våra förväntningar 

och samarbetet kommer 

att fortsätta framöver”
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Personalen ligger steget före

Sätt kunden i fokus. Ompröva gamla sanningar. Våga ifrågasätta. Det är 
uppmaningar som Softronics medarbetare tar med sig in i kundprojekten. 
Det har skapat en kreativ företagsmiljö som sätter initiativ, utveckling och 
kundfokus i främsta rummet. 

Kundprojekten ligger i teknikens framkant. Förhållandet till personalen 
präglas av ömsesidigt förtroende. En anställning ses på lång sikt och syftar 
till att utveckla såväl individen som företaget. Genom optionsavtal har de 
anställda också möjlighet att bli ekonomiskt delaktiga i vinsten.

Nytt blod ökar konkurrenskraften

Softronic växte under år 2000 och de nya medarbetarna stärkte konkur-
renskraften inom framför allt systemutveckling.

Personalomsättningen var hög under året. När år 2000 började hade 
företaget 351 anställda. När året var slut hade antalet anställda ökat till 
413, en ökning med 17,4 procent. Personalomsättningen låg på 25 procent, 
vilket överstiger målet om högst 15 procent. Personalomsättningen förklaras 
av att antalet renodlade it-projekt minskade medan de affärsorienterade 
projekten blev fler. Det skapade nya och förändrade roller inom företaget, 
vilket bedöms ha påverkat personalomsättningen.

Både tekniker och entreprenörer

En väl fungerande rekrytering och personalutveckling idag skapar förut-
sättningar för framgångar imorgon. 

Softronic anställer personer med spjutspetskompetens inom företagets 
verksamhetsområden. En förutsättning är att individen kan kombinera 
den tekniska kunskapen med entreprenörstänkande och affärsmässighet. 

Introduktionen är vägen in i företaget och kräver extra omsorg. Två 
gånger om året hålls en rookie-utbildning för nyanställda. Den varvar 

Humankapitalet är centralt i 
Softronic. Det är de anställdas 
energi och kreativitet som 
skapar framgång. Därför 
ger Softronic de anställda 
utrymme att växa som 
människor och utvecklas i 
yrket.

Till höger: Utbildningsnivån är 
hög bland Softronics anställda. 
Diagrammet visar genom-
snittligt antal år av akademisk 
utbildning per anställd.
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föreläsningar och praktiskt arbete i projektform, vilket gör att nya medar-
betare snabbt kan gå in i de riktiga projekten. 

Det är genom utmanande arbetsuppgifter som de anställda utvecklas 
i sina yrkesroller. Softronic erbjuder projekt som stimulerar till egen 
kunskapsinhämtning och som utvecklar tekniska och affärsmässiga 
förmågor. Enligt de anställda skiljer detta Softronic från andra arbetsgi-
vare.

Viss personalomsättning är ofrånkomlig. Det kräver en organisation som 
kan hantera kompetensöverföring på ett effektivt sätt. Därför har Softronic 
utformat en arbetsstruktur som kontinuerligt skapar kompetensöverföring 
mellan medarbetarna.

Utmaningar utvecklar individen

Kompetensutvecklingen på Softronic sker främst genom arbete i spänn-
ande och utvecklande projekt samt genom individanpassade utbildningar. 
Det skapar en miljö där kompetensutvecklingen står i samklang med före-
tagets mål att alltid skapa maximal kundnytta. 

Under slutet av året påbörjades ledarutbildningar som syftar till att 
säkerställa en gemensam ledarfilosofi på företaget – en satsning som kom-
mer att fortsätta under 2001. Modellen är baserad på det situationsan-
passade ledarskapet och passar på ett naturligt sätt in i konsultverksamhe-
ten. Vid sidan om dessa genomförs konsultutbildningar som syftar till att 
skapa en samsyn på konsultrollen och företagets värderingar.

Teknikpionjärer igår och idag

Genom delaktighet, gemensamma värderingar och arbetsglädje skapar 
Softronic total kundnytta. Det är också bakgrunden till att företaget har 
samlats kring konceptet ”We’re what’s next”. Det lanserades under hösten 
2000 och skapade intern stolthet och en tydligare profil mot marknaden. 

”We’re what’s next” ger uttryck för Softronics förmåga att alltid ligga 
i teknikens framkant. Redan 1984 utvecklade Softronic Sveriges första 
Client/Serverlösning. Tre år senare utvecklade företaget Sveriges första 
kommersiella Windowssystem och nominerades till utnämningen av årets 
mest innovativa applikation, men vann inte eftersom juryn bedömde att 
Windows var ett operativsystem som aldrig skulle slå igenom. 

De affärskritiska lösningar som Softronic levererar har sedan 1997 base-
rats på webbteknologi. Softronic är fortsatt först med det senaste och har 
på senare år utvecklat användarvänliga verktyg för publicering och perso-
nalisering av information. Under år 2000 installerade företaget en av Sve-
riges första helt ip-baserade callcenterlösningar med ip-telefoni.

”Kompetensutvecklingen 

på Softronic står i 

samklang med företagets 

mål att alltid skapa 

maximal kundnytta”



27

h u m a n k a p i t a l

Till höger: Ålders- och 
könsfördelning hos 
Softronics anställda.

Nyckeltal 2000 1999 1998
Antal anställda 31/12 413 351 216
Medeltal anställda 382 276 190
Medeltal intäktspersoner 350 250 163
Omsättning per anställd (Tkr) 935 1 123 1 017
Förädlingsvärde per anställd (Tkr) 610 770 690
Resultat före skatt per anställd (Tkr) 24 177 143
Medelålder 35 34 34
Akademisk utbildning (%) 79 76 72
Akademiska år 3,6 3,5 3
Branscherfarenhet (år) 7,9 7,5 7
Antal år i företaget 3,5 3,7 3,5
Personalomsättning (%) 25 12 10
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Softronics verksamhet vilar på en kollektiv värderingsgrund. Ett starkt kul-
turdrag är att kunden alltid sätts i fokus och att it-lösningarna ska ge ökad 
konkurrenskraft. Ett annat huvuddrag är inriktningen på entreprenörskap, 
affärsmässighet och livslångt lärande.

Kontinuitet och förändring

Strukturkapitalet är summan av alla system, processer, förhållningssätt, 
metoder och rutiner som kännetecknar Softronics sätt att arbeta. Det finns 
en kontinuitet i verksamheten och organisationen som gör att vunna erfa-
renheter och framsteg inte går förlorade. Samtidigt är strukturerna så flex-
ibla att de inte tvingar fast verksamheten i gamla hjulspår. 

Hittar olika roller

Softronics organisation ger utrymme för individuell kompetensutveck-
ling och kompetensöverföring. Det är möjligt eftersom projektgruppernas 
sammansättning skiftar efter behov och att varje individ intar olika roller 
i olika projekt.

 I varje projekt finns dessutom en intern och extern styrgrupp. Den interna 
säkerställer att Softronic uppfyller sina egna målsättningar. Den externa 
inkluderar även kunden för att säkerställa de gemensamma målsättning-
arna.

Organisationen är uppdelad i tydliga resultatenheter som har en nära 
koppling till kunder och projekt. Dessutom finns gemensamma modeller 
kring bland annat strategi, budget, information och operativ uppföljning. 

Digital Enterprise Environment

Genom att samla och dokumentera vunna kunskaper och erfarenheter kan 
Softronic garantera att lösningarna som levereras är säkra, skalbara, sta-
bila och snabba. 

 I grundkonceptet Digital Enterprise Environment har Softronic skapat 
en miljö för systematisering, paketering och återanvändning av såväl tek-
niska lösningar som modeller och idéer.

 Softronic har tillgång till ett komplett paket av produkter samt 
en uppsättning återanvändbara komponenter och verktyg. Genom 
återanvändning utvecklas produkterna, komponenterna och verktygen 
ständigt. Det bidrar till att leveranstiderna kortas, kostnaderna hålls nere 
och driftsäkerheten ökar.

 En heltidsanställd person ansvarar för att dokumentera information om 
komponenter och verktyg på Softronics intranät. Där finns också beskriv-
ningar av företagets projektmetodik. Intranätet stärker strukturkapitalet 
och fungerar som ett stöd för alla medarbetare i företagets olika projekt. 

Strukturer för kundnytta

Strukturkapitalet är sättet att 
styra verksamheten, arbets-
metodiken och förmågan att 
systematisera, paketera och 
återanvända kunskaperna. 
Utmaningen ligger i att 
omvandla humankapital till 
strukturkapital. 
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I Digital Enterprise Environment ingår även Softprocess, det vill säga 
den gemensamma arbetsmodell för hur personalen arbetar i alla skeden av 
ett projekt. Följande fyra delar utgör kärnan i Softprocess:

Som ett ytterligare stöd i kundsamarbetet sjösätts ett nytt internt system 
för kundvård under våren 2001. Det kallas Webbkund och administrerar 
kundrelationen från första kontakt till leverans.
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Teknik för ett nytt samhälle

Sedan starten 1984 har 
Softronic levererat samhälls- 
nyttiga lösningar och varit en 
trygg arbetsgivare åt en allt 
större personalstyrka. 

it är en naturlig del av det moderna samhället. Oavsett vilka vi är, vad vi 
gör, var vi lever, påverkas vi av it-utvecklingen. Men tekniken i sig är oin-
tressant om den inte bidrar till människors möjligheter att utvecklas. Soft-
ronic skapar en hållbar teknologisk utveckling genom att sätta människan 
i centrum och göra ny teknik användarvänlig och tillgänglig för alla.

Hjälper andra att bli bättre

Softronic skapar tillväxt, nya arbetstillfällen och bidrar till sina anställdas 
utveckling. Företaget fokuserar på lönsamhet och är en långsiktigt stabil 
arbetsgivare som skapar varaktiga jobb. Softronic bidrar också till sam-
hällsnyttan genom att introducera ny teknik på ett sätt som kommer hela 
samhället till del.

Företaget levererar lösningar som skapar direkt kund- och affärsnytta. 
Det ger svenska företag och organisationer möjlighet att effektivisera och 
förändra sina verksamheter och bedriva affärer på helt nya sätt.

Offensivare offentlig sektor

Softronic levererar it-lösningar som frigör resurser i stat och kommun för 
angelägna ändamål. Lösningarna skapar effektivare arbetsprocesser och 
automatiserar rutiner och administration. Det gör att de anställda kan 
ägna sig åt det som verkligen är betydelsefullt, som personlig omvårdnad 
om patienter och ökad närvaro av vuxna på daghem och skolor. 

Öppet dygnet runt

Under åren 1998-2000 mer än fördubblades antalet svenskar som använ-
der internet i kontakten med olika myndigheter. Softronic har bidragit till 
utvecklingen genom att i nära samarbete med Stockholms läns landsting ta 
fram en ny webbplats som fungerar som ett slags elektronisk självbetjäning. 
Webbplatsen innehåller interaktiv information om myndigheten och dess 
tjänster. Det ger också Stockholms innevånare möjlighet att lämna och 
hämta personlig information via myndighetens webbplats.

Den här utvecklingen kommer att fortsätta. Regeringen beslutade under 
år 2000 att alla svenska myndigheter ska utvecklas till ”24-timmarsmyn-
digheter”. Målsättningen är att, med den moderna informationstekniken 
som hjälp, skapa ett samhälle där myndigheterna alltid är öppna för med-
borgarna – även utanför normal arbetstid. 

Ny karriär för akademiker

Under Softronics utbildningsplattform, SoftronicUniversitetet, vidareut-
bildas idag arbetslösa akademiker i samverkan med Länsarbetsnämnden. 
Utbildningen ges i form av en 40-veckorskurs där deltagarna omskolas 
till systemutvecklare för avancerade webbapplikationer. Tillsammans med 
Länsarbetsnämnden hanterar Softronic hela processen från antagning och 
erbjudande av praktikplats till utexaminering.
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Initiativtagare till Ronden.se är Sveriges Läkarförbund. Bakom satsningen 
står hela den svenska läkarkåren, representerade av Läkartidningen och 
Svenska Läkaresällskapet med hundratals anslutna föreningar. Softronic 
är delägare i portalen och står för utveckling och drift. Portalen ska vara ett 
naturligt och dagligt verktyg för varje läkare. På den virtuella mötesplatsen 
kan de ta del av de senaste forsknings- och behandlingsrönen och diskutera 
medicinska frågor med kollegor runt om i landet. Softronic har tagit fram 
en säkerhetslösning som både säkerställer att endast de behöriga – läkarna 
– kan ta sig in på den slutna delen av portalen och att all information, till 
exempel om patienter, blir krypterad. Säkerhetsnivån är att jämställa med 
den militären använder i sin kommunikation och medger att läkare kan 
lägga in känsliga uppgifter både från arbetsplatsen och hemmet. Det är en 
av förklaringarna till att Ronden.se har blivit en sådan succé.

– För oss var det viktigare att hitta en pålitlig samarbetspartner med 
hög teknisk kompetens och erfarenhet av att bygga lösningar med militär 
säkerhet, än ett hippt företag med smarta internetlösningar, säger Björn 
Bragée, vd för Läkarnätet. Då föll valet på Softronic.

Snabb och säker information 

Vid behandlingen av en patient kan det vara helt avgörande att pålitlig 
medicinsk information finns lättillgänglig. På Ronden.se kan läkare inte 
bara få tillgång till information, utan också ställa frågor till andra läkare 
med erfarenhet inom olika specialistområden. Med den väl fungerande 
säkerhetslösningen blir portalen en snabbare och säkrare länk för att 
förmedla och diskutera information om patienter än via andra kontaktsätt. 
De framtida tillämpningarna är i det närmaste obegränsade. Ronden.se 
kan ta hand om journalhantering och it-stöd för både privat och offentlig 
sjukvård. Dessutom finns det möjlighet att erbjuda utbildning över nätet, 
så kallad e-learning. 

Av läkare för läkare

Ronden.se är ett led i Sveriges Läkarförbunds strategi att driva en it-
utveckling som effektiviserar och förbättrar vården. Bakom idéerna om 
innehållet och utformningen av portalen står läkare. Under projektets 
gång har en testpanel kontinuerligt utvärderat Softronics utformning av 
portalen och bedömt den utifrån användbarhet, innehåll och design. 

Ny marknad för Softronic

Den lyckade lanseringen av Ronden.se har visat att det fanns en överväldi-
gande efterfrågan på de tjänster som sajten erbjuder. Tillströmningen av 
registrerade läkare visar också att det finns en stark tilltro till säkerhets-
lösningen som för en stor del av läkarna använts för anslutning till finan-
siella tjänster på SalusAnsvars Fondnet. För Softronic innebär Ronden.se 
att företaget har etablerat sig som en stark aktör på en attraktiv marknad 
med stor expansionspotential.

s o f t r o n i c  l e v e r e r a r

22 000 läkare har fått ett nytt 
arbetsverktyg

Ronden.se – en virtuell 
mötesplats för svenska läkare 
för utbyte av information och 
erfarenheter från patientbe-
handling och forskning – är en 
av de mest lyckade portalsats-
ningarna i Sverige någonsin. 
Under de första veckorna 
registrerade sig 22 000 av 
Sveriges totalt 34 000 läkare, 
vilket vida överstiger målet 
att 10 000 läkare skulle 
vara registrerade före årsskiftet 
2000/2001. 
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”Softronic är en pålitlig 

samarbetspartner med 

hög teknisk kompetens 

och erfarenhet av att 

bygga lösningar med 

militär säkerhet”
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A: Början av januari
Börsåret inleddes med ett par skakiga 
dagar innan IT-hysterin fick nytt fotfäste 
och Softronics aktiekurs lyftes mot nya 
höjder.

B: 8 februari 
Aktiekursen nådde all-time-high på 
126:75 kronor den 8 februari, efter att 
Softronic ett par dagar tidigare leve-
rerat ett helårsresultat för 1999 som 
överträffade förväntningarna. 

C: April
I takt med att turbulensen på ameri-
kanska Nasdaqbörsen tilltog föll även 
många svenska IT-aktier fritt under 
våren. Softronic utgjorde inte något 
undantag och aktiekursen halverades 
på två månader. Tremånadersrapporten 
pekade på vikande efterfrågan, vilket 
spädde på oron. 

D: Sommaren (juli)
Sommaren bjöd på en skakig aktiekursut-
veckling. I sexmånadersrapporten fram-
stod ITM allt mer som ett svart hål och 
aktiemarknaden var inte blid mot Softro-
nic.

E: 25 augusti
Efter en bottenkänning i början av augusti 
återfick aktien momentum i samband 
med att Softronic presenterade ett part-
nerskapsavtal med den amerikanska 
jätten Cisco. Glädjen visade sig dock 
bli kortvarig och de följande veckorna 
präglades av den fortsatta nedgången.

F: Slutet av oktober
Niomånadersrapporten överträffade 
marknadens lågt ställda förväntningar. 
Konsultmarknaden började återhämta 
sig något under hösten samtidigt som 
satsningen på ITM äntligen började visa 
resultat.

G: Slutet av december
Under årets sista veckor vände aktiekur-
sen på nytt ned i den allmänt rådande IT-
oron och nedgången under året skrevs 
till 53 procent. 

Softronic klarade under 2000 inte av att upprepa succén från 1999 då aktien steg med 166 
procent. Utvecklingen känns igen från många andra IT-bolag. Tillväxten avtog samtidigt som 
lönsamheten var avsevärt lägre. Under året backade Softronics aktiekurs med sammanlagt 53 
procent, vilket var något bättre än Affärsvärldens IT-index som sjönk med 58 procent. 

Softronicaktiens utveckling
Sammanställd av Delphi Economics

Not. Ovanstående kurser har omräknats till följd av aktiesplit 4:1 i juni 2000.
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De största aktieägarna per 2000.12.31

 A-aktier B-aktier Totalt Röster Kapital

Anders Eriksson med familj, 
inkl bolag  1 875 400      3 371 380      5 246 780     42,0% 23,5%
Stig Martín  891 600      1 470 000      2 361 600     19,7% 10,6%
Björn Janberger inkl bolag  589 000      1 566 000      2 155 000     14,2% 9,6%
Nexans IKO Sweden   3 057 600      3 057 600     5,8% 13,7%
SEB Sverige småbolagsfond   708 230      708 230     1,3% 3,2%
Robur småbolagsfond   615 967      615 967     1,2% 2,8%
Benny Lachmann med familj  2 000      497 500      499 500     1,0% 2,2%
Mats-Olof Ekberg  8 000      378 800      386 800     0,9% 1,7%
Merita Bank Ltd   360 000      360 000     0,7% 1,6%
State Street Bank & Trust Co   290 000      290 000     0,6% 1,3%
Börje Rahm med familj   282 000      282 000     0,5% 1,3%
Elisabeth Magnusson   250 000      250 000     0,5% 1,1%
SEB Nordiska småbolagsfond   242 200      242 200     0,5% 1,1%
SEB Allemansfond småbolag   235 200      235 200     0,4% 1,1%
Övriga aktieägare (4 159 st)  4 000      5 663 723      5 667 723     10,8% 25,3%

Summa antal aktier 3 370 000 18 988 600 22 358 600 100% 100%

Summa antal röster  33 700 000 18 988 600 52 688 600 

Aktiekapitalets utveckling      
     Nom
Ökning   Ökning Ökning Totalt Antal belopp
(år) Transaktion antal (st)  kapital (kr) kapital (kr) aktier (st) (kr)

1984 Bolagets bildande  1 500      150 000      150 000      1 500      100    
1985 Nyemission   500      50 000      200 000      2 000      100    
1988 Nyemission   300      30 000      230 000      2 000      100    
1989 Nyemission   500      50 000      280 000      2 800      100    
1990 Nyemission   900      90 000      370 000      3 700      100    
1992 Fondemission   3 700      370 000      740 000      7 400      100    
1996 Fondemission   88 800      8 880 000      9 620 000      96 200      100    
1996 Split 10:1   865 800      -      9 620 000      962 000      10    
1996 Nyemission   24 700      247 000      9 867 000      986 700      10    
1998 Split 5:1   3 946 800      -      9 867 000      986 700      2    
1998 Nyemission   400 000      800 000      10 667 000      5 333 500      2    
1999 Nyemission   203 000      406 000      11 073 000      5 536 500      2    
1999 Nyemission   30 300      60 600      11 133 600      5 566 800      2
2000  Fondemisson   -      33 400 800    44 534 400      5 566 800      8    
2000  Split 4:1   16 700 400      -    44 534 400      22 267 200      2    
2000  Nyemission   91 400      182 800    44 717 200      22 358 600      2    

Antal aktieägare

Antalet aktieägare ökade under året från 
2 365 st till 4 173 st.

Institutionellt ägande

Andel institutionellt ägande uppgick 
till 26,6% av kapitalet och 11,3% av 
rösterna.

Utdelningspolicy

Utdelningen ska vara väl avvägd mellan 
önskemål om direktavkastning och bola-
gets behov av kapital för tillväxt. Styrel-
sen avser att på lång sikt dela ut 25-35% 
av årets vinst till aktieägarna.

Nyemissioner år 2002 och 2003,  
teckningsoptioner.

Bolagsstämman godkände i maj 1999 
och i maj 2000 styrelsens förslag till 
optionsprogram för anställda i Softronic-
koncernen. De anställda har därefter på 
marknadsmässiga villkor förvärvat teck-
ningsoptioner som berättigar till teck-
ning av 1 120 000 st B-aktier i juni 2002 
(teckningskurs 28:75 kr) samt 231 600 
st B-aktier i juni 2003 (teckningskurs 
76:50 kr). 

Nyemissioner år 2001 och 2002, 
beräknade tilläggsköpeskillingar.

Bolaget ska förutsatt bolagsstämmans 
godkännande genomföra riktade ny-
emissioner till säljarna av vissa under 
1999 och 2000 förvärvade dotterbo-
lag. Utbetalande av tilläggsköpeskillingar
förutsätter uppfyllande av vissa villkor.
Nyemission år 2001 till säljarna av Con-
sultus ska uppgå till 105 600 B-aktier 
och kvittas mot skuldbokförda 6 667 
Tkr.

Nyemission år 2002 till säljarna av 
Bellatrix kan högst uppgå till 1 500 Tkr 
dividerat med genomsnittskurs i decem-
ber 2001.

Nyemission år 2002 till säljarna 
av Iberconsult beräknas uppgå till 
skuldbokförda 4 400 Tkr dividerat med 
genomsnittskurs i december 2001.

Aktiedata
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RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) 1996 1997 1998 1999 2000

Intäkter
Konsulttjänster  80,3      106,8      157,6      270,8      308,5    
Licenser (ITM)  -        3,3      3,8      8,7      1,3    
Varor  36,0      44,8      32,0      31,5      47,4    

Summa intäkter  116,3      154,9      193,4      311,0      357,2    
     
Rörelsens kostnader -110,8     -142,4     -162,6     -258,7     -341,5    
Avskrivningar enl plan -3,3     -3,2     -5,1     -8,4     -12,6    
Försäljning av dotterbolag  -       -5,3      -        -        -      

Rörelseresultat  2,2      4,0      25,7      43,9      3,1    
     
Finansnetto  0,8      1,1      1,5      5,3      6,2    

Resultat efter finansnetto  3,0      5,1      27,2      49,2      9,3    
     
Skatt inkl latent skatt -1,4     -1,5     -8,3     -15,2     -4,2    
Minoritetsandelar -0,1     -0,9      -        -        -      

Årets resultat  1,5      2,7      18,9      34,0      5,1    

BALANSRÄKNINGAR (Mkr)

Tillgångar
Goodwill 3,0 1,0 11,3 48,2 66,0
Materiella anläggningstillgångar 6,4 8,1 10,0 16,7 21,7
Finansiella anläggningstillgångar  - - - 0,1 8,7    
Omsättningstillgångar  29,2      36,2      33,3      61,5      87,1    
Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar)  10,5      13,9      67,6      87,2      30,2    

Summa tillgångar  49,1      59,2      122,2      213,7      213,7    
     
Eget kapital och skulder     
Eget kapital  22,7      24,5      63,8      113,5      115,5    
Ej räntebärande skulder  26,4      34,7      58,4      100,2      97,2    
Räntebärande skulder  -        -        -        -        1,0    

Summa eget kapital och skulder  49,1      59,2      122,2      213,7      213,7

Utveckling per kvartal 1/99 2/99 3/99 4/99 1/00 2/00 3/00 4/00
Nettoomsättning (Mkr) 68,9 71,4 70,4 100,3 84,8 82,0 82,3 108,1
Resultat före skatt (Mkr) 14,2 11,3 10,1 13,6 4,5 -0,8 2,8 2,8
Vinstmarginal (%) 20,6 15,8 14,3 13,6 5,3 -1,0 3,4 2,6

SPP-återbäring ingår i resultat före skatt (ej i nettoomsättning) för kv 1/00 med 3,5 Mkr och för 
kv 2/00 med 0,3 Mkr.
Iberconsult förvärvades per den 1 juli 2000
 Bellatrix förvärvades per den 1 nov 1999
Consultus förvärvades per den 1 sept 1999

Totalt kapital
Balansomslutning.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och 
latent skatt i obeskattade reserver.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig 
balansomslutning.

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt 
sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital
Nettovinsten enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt 
eget kapital.

Bruttomarginal
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen.

Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av omsättningen.

Definitioner

Koncernens utveckling i sammandrag
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NYCKELTAL 1996 1997 1998 1999 2000

Totalt kapital, Mkr  49,1      59,2      122,2      213,7      213,7    
Sysselsatt kapital, Mkr  22,9      26,0      63,8      113,5      116,5    
Eget kapital, Mkr  22,7      24,5      63,8      113,5      115,5    
Avkastning, totalt kapital, %  7,1      9,6      34,6      30,5      5,0    
Avkastning, sysselsatt kapital, %  14,2      21,3      57,9      53,1      8,5    
Avkastning, eget kapital, %  6,9      11,5      38,5      36,7      4,5    
     
Bruttomarginal, %  4,8      4,6      16,1      16,8      4,4    
Rörelsemarginal, %  1,9      2,6      13,3      14,1      0,9    
Vinstmarginal,%  2,6      3,3      14,1      15,8      2,6    
     
Likviditet, ggr  1,7      1,6      1,9      1,6      1,3    
Soliditet, %  46,2      41,4      52,2      53,1      54,1    
Andel riskbärande kapital, %  51,3      47,6      55,4      56,8      58,0    
Kapitalomsättningshastighet, ggr  2,6      2,9      2,1      1,9      1,8    
Egen finansierad utveckling ITM, Mkr  2,6      5,6      -        -       16      
     
Anställda i medeltal, st  152      161      190      277      382    
Omsättning per anställd, Mkr  0,8      1,0      1,0      1,1      0,9    
Förädlingsvärde per anställd, Mkr  0,40      0,47      0,69      0,77      0,61    
Andel konsultförsäljning och licenser, %  69,0      71,1      83,5      90,0      86,7    
Löner och ersättning exkl sociala avg, Mkr  39,0      47,5      70,8      115,0      152,7    
     
Debiteringsgrad, %     60      52    
Beläggningsgrad, %     65      60    
Timpris, genomsnitt, kr     900      890    
     
Känslighet, rörelseresultat:     
Debiteringsgrad, +/-5%-enheter, Mkr     22      31    
Timpris, +/-50 kr, Mkr     15      18    

DATA PER AKTIE 1996 1997 1998 1999 2000

Antal aktier vid 
periodens slut, st 19 734 000 19 734 000 21 334 000 22 267 200 22 358 600    
Eget kapital per aktie, kr  1,15      1,24 2,99  5,10 5,11
Vinst per aktie, kr  0,08      0,14      0,91      1,53      0,22 1)
Utdelning per aktie, kr  0,05      0,05      0,25      0,38      - 2)
Börskurs vid årets slut, kr    23,10      61,50      29,20

Likviditet
Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital, latenta skatteskulder och minoritetsin-
tresse dividerat med balansomslutningen.

Kapitalomsättningshastighet
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning.

Förädlingsvärde
Rörelseresultatet plus löne- och lönebikostnader.

Vinst per aktie
Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier (inklusive 
aktier som kommer att utges som tilläggsköpeskilling).

Debiteringsgrad
Andel debiterade timmar av full arbetstid, d v s samtliga årets var-
dagar à 8 timmar (ca 2 000). Semester har således ej beaktats. 
Uppgiften avser debiterande konsulter.

Beläggningsgrad
Andel debiterade timmar av full arbetstid, minskad med uttagen 
semester och sjukfrånvaro. Uppgiften avser debiterande konsulter.

Justering har gjorts för aktieuppdelningar och fondemissioner. 
1) Vinst efter skatt per aktie. Utspädningseffekt av 1 120 000 teckningsoptioner med lösen 
i juni 2002 (lösenpris 28:75 kr) samt 231 600 teckningsoptioner med lösen i juni 2003 
(lösenpris 76:50), är ej väsentlig och har ej beaktats. Optionerna har tecknats av personalen 
under 1999 och 2000. 
2) Utdelning för 2000 avser styrelsens förslag.
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Verksamheten

Softronic erbjuder företagsanpassade IT-lösningar, tjänster inom management- och strategi-
rådgivning samt omfattande projektåtaganden med åtföljande drift- och förvaltningsansvar. 
Investeringar i utvecklingsföretag sker inom en under året etablerad Venture-verksamhet. Kon-
cernens verksamhet bedrivs ännu till största delen i Sverige. Jämte en internationell lansering 
av fond- och försäkringsprodukten ITM Insurance pågår en satsning på att utöka verksamheten 
utanför Norden. En managementkonsultverksamhet i Portugal och Spanien har förvärvats 
under år 2000.

Koncernstruktur

I koncernen ingår ett antal dotterbolag varav vissa är underkoncerner. Samtliga bolag utom ett 
ägs till 100 procent. Förutom i Sverige, där huvuddelen av verksamheten bedrivs, finns bolag i 
Danmark, Estland, Frankrike (delägt), England, Portugal, Spanien och USA.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 357,2 Mkr (311,0) och årets vinst uppgick till 5,1 Mkr 
(34,0). Försäljning av konsulttjänster och licenser uppgår till 86,8 procent av omsättningen. I 
resultatet ingår återbäringsmedel från SPP med 3,8 Mkr.

Projektverksamheten gick in i det nya året med full beläggning, däremot hade företaget inte 
samma drivkraft kring nyförsäljningen under sista kvartalet 1999. Projektleveranserna i början 
av 2000 uppvägdes inte av nyförsäljning vilket hade negativ effekt på debiteringsgraden och 
därmed på företagets resultat. Förändringar gjordes för att förstärka säljkraften i organisatio-
nen vilket gav effekt under senare delen av halvåret.

Management- och resurskonsulterna hade en fortsatt god efterfrågan på sina kompetenser. 
En stor satsning gjordes på produktutveckling av en ny version av ITM. Satsningen hade  

direkt påverkan på rörelseresultatet med 16 Mkr.
Expansionen på nya marknader och etableringen av nya kontor påverkade också resultatet 

negativt. Kostnaden var större än tidigare år.
Moderbolagets omsättning uppgick till 278,4 Mkr (264,9) och årets vinst uppgick till 2,3 

Mkr (22,4).

Finansiell ställning, investeringar, emissioner

Koncernens finansiella ställning är god. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgår till 
30,2 Mkr (87,2). Soliditeten uppgår till 54 procent (53).

Investeringar i goodwill uppgick till 22,2 Mkr (39,3) och nettoförvärv av inventarier uppgick  
till 10,7 Mkr (11,4). Av koncernens totala goodwill avser 21,7 Mkr Iberconsult (som förvärvats 
under året), och 33,6 Mkr Consultus (som förvärvades 1999). Goodwill avseende dessa 
två förvärv avskrives över en period om tjugo år. Vinstutvecklingen i de båda bolagen följer 
plan och de synergieffekter som förvärven har på koncernen i övrigt motiverar redovisade 
goodwillvärden.

Under året har en riktad nyemission om 91 400 B-aktier genomförts. Bolagsstämman beslu-
tade att emittera ytterligare ett förlagslån med avskiljbara teckningsoptioner till personalen 
som på marknadsmässiga villkor förvärvat optioner med rätt till teckning av 231 600 B-aktier 
i juni 2003.

Bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att nyemittera upp till 3 000 000 st B-aktier, mot-
svarande högst 13,5% av kapitalet, i samband med företagsförvärv.

Väsentliga händelser

Bolagets aktier är noterade på Stockholms Fondbörs sedan december 1998. Aktiekursen har 
i likhet med andra IT-bolag haft en negativ utveckling under 2000. 

Ett företagsförvärv har genomförts i Portugal. Managementkonsultföretaget Iberconsult 
som bedriver verksamhet i Portugal och Spanien, förvärvades per 1 juli. Förvärvet är Softronics 
första viktiga steg att växa i Europa där just Portugal och Spanien hör till de mest expansiva 
länderna och där marknaden för strategirådgivning och kompletta e-handelslösningar växer 
kraftigt.

Företaget Softronic Ventures AB etablerades och ska investera i lovande utvecklingsbolag, 
så kallade startups. Två investeringar har genomförts, SLF Läkarnätet AB (5 Mkr) och Virtual 
Reality Systems AB (3 Mkr). I januari 2001 har ytterligare 5 Mkr investerats i SLF Läkarnätet 
AB.

Förvaltningsberättelse
för Softronic AB (publ), org nr 556249-0192
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Ett ITM-system såldes via den amerikanska samarbetspartnern Scruggs Group, till AFI (Armed 
Forces Insurance). Affären är ett viktigt genombrott på den amerikanska marknaden. Vidare 
tecknades avtal om ett ITM-system till det norska försäkringsbolaget ACTA. Licensintäkten 
uppgår till 3,9 Mkr varav 1,3 Mkr intäktsredovisats under 2000 och resterande ska intäkts-
redovisas under 2001. Årets projektkonsultintäkter hänförliga till ITM-licenser uppgår till 
42 Mkr. I AFI-projektet (USA) ingår en produktanpassning till den amerikanska marknaden 
som helt redovisas som konsultintäkt, ej licensintäkt. Produktanpassningen möjliggör framtida 
licensförsäljningar i USA. För projektet gäller att större delen av vinstavräkningen sker under 
2001.

Ny verkställande direktör tillträdde i november.

Styrelsens arbete

Styrelsen har bestått av sju ledamöter (sex sedan november) utsedda av bolagsstämman samt 
två ledamöter utsedda av personalen. Vid årets ordinarie bolagsstämma avgick en ledamot av 
åldersskäl och en ledamot, Marianne Arosenius, nyvaldes.

I november avgick VD Anders Eriksson och vVD Stig Martín. Anders Eriksson fortsätter som 
koncernchef, och kvarstår liksom Stig Martín som ledamot av styrelsen och anställd i företaget 
med arbetsuppgifter inom Softronics internationella expansion, Softronic Ventures samt lanse-
ringen av ITM-produkten. Koncernchefen bildar tillsammans med VD, styrelseordförande och 
Stig Martín ett ”Executive board” som hanterar koncernens strategiska frågor. Till ny VD utsågs 
Marianne Arosenius som samtidigt avgick som ledamot.

En nomineringskommitté bestående av tre personer, varav en tillsattes av Aktiespararna, 
har utsetts. Kommittén ska verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare får en kanal för att 
kommunicera sina förslag till sammansättning av styrelsen och att dessa förslag blir behand-
lade i god tid före bolagsstämman. I kommittén ingår förutom styrelsens ordförande, tidigare 
styrelseledamoten Folke Åberg och John Örtengren, utsedd av Aktiespararna.

Företaget utsåg vidare en ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande och 
två externa ordinarie styrelseledamöter. Kommitténs ansvar ska vara att det upprättas väl 
genomtänkta avtal med verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

I styrelsearbetet deltar förutom ledamöterna, två suppleanter samt ekonomidirektör och 
operativ chef. Tio styrelsemöten hölls under 2000.

Styrelsen har under året behandlat strategiska frågor angående organisation, företagsförvärv 
och marknadsföring samt frågor rörande aktieemissioner jämte emission av förlagslån med 
teckningsoptioner.

Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och 
verkställande direktören, fastställes av styrelsen för ett år i sänder från ordinarie bolagsstämma 
till nästa. 

Forskning och utveckling

Bolaget har utvecklat en programvaruprodukt för fond- och försäkringsbranschen, ITM Insu-
rance, samt ett publiceringsverktyg för produktion och drift av hemsidor, Content Server.

Förslag till vinstdisposition

Koncernens fria egna kapital inkl årets vinst uppgår till 38 565 Tkr. Ingen utdelning eller avsätt-
ning till bundna reserver föreslås.

Till bolagsstämmans förfogande står (kr):

Balanserade vinstmedel 26 116 332
Årets vinst 2 298 796

 28 415 128

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Utdelning 0
I ny räkning överföres 28 415 128

 28 415 128
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 Not 2000 1999 2000 1999

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 357 178      310 954      278 396      264 872

Rörelsens kostnader
Handelsvaror  -41 789     -28 326     -36 740     -28 042    
Övriga externa kostnader  -73 441     -50 401     -61 085     -50 373
Personalkostnader 2 -230 054     -179 972     -162 679     -142 750        
Återbäringsmedel från SPP  3 800          3 800  
Avskrivningar 3, 4 -12 622     -8 357     -6 219     -4 735    

Rörelseresultat   3 072      43 898      15 473      38 972    

Resultat från finansiella poster
Utdelning från dotterbolag    8 413 5 719
Nedskrivning av aktier i dotterbolag    -10 615 -7 772
Nettoresultat värdepappershandel  5 784      3 608      5 784      3 639
Ränteintäkter  785      1 753      575      1 612
Räntekostnader  -325     -96     -23     -14

Resultat efter finansiella poster  9 316      49 163      19 607      42 156

Bokslutsdispositioner 5   -15 592     -9 406

Resultat före skatt  9 316      49 163      4 015      32 750 
Skatt på årets resultat, betald  -3 766     -12 508     -1 716     -10 357 
Skatt på årets resultat, latent  -463     -2 669
Minoritetens andel av årets resultat   -7

Årets resultat  5 087      33 979      2 299      22 393

Resultaträkningar

(Tkr) KONCERNEN MODERBOLAGET
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 Not 2000 1999 2000 1999
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 4 65 964 48 206  - -
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 3 21 713 16 699     14 396  12 971    
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 6 - - 82 432 58 807    
Övriga värdepappersinnehav  7 8 677 57 - -

Summa anläggningstillgångar   96 354 64 962     96 828       71 778      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Handelsvaror  332  365     273       133        
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  55 340  34 756     35 238      20 826        
Fordringar hos koncernföretag     14 805 7 900       
Övriga fordringar   3 831 689     2 843       33        
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 8 27 601 25 709     20 927      20 047        

     86 772      61 154      73 813      48 806    

Kortfristiga placeringar 9 6 698 17 509     6 698   17 509     
Kassa och bank  23 517 69 672     10 537       47 731    

  30 215  87 181     17 235       65 240

Summa omsättningstillgångar  117 319   148 700 91 321 114 179
Summa tillgångar  213 673 213 662 188 149 185 957

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 12

Bundet eget kapital
Aktiekapital (22 358 600 aktier à nom. 2 kr)  44 717 11 134     44 717       11 134    
Överkursfond  12 890   41 373     19 290       40 595    
Bundna reserver/reservfond  19 369  19 048     904       904       
Fritt eget kapital
Fria reserver/balanserad vinst  33 478  7 938     26 116      12 073    
Årets resultat   5 087 33 979     2 299       22 393    

Summa eget kapital  115 541 113 472     93 326       87 099

Minoritetsintresse   26      26           
Obeskattade reserver  5 -  - 18 587 18 300    

Avsättningar
Latent skatteskuld   8 335 7 872
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   20 607 16 218     13 164      12 174     
Skuld till koncernföretag     10 475  6 326
Skatteskulder  1 693  9 288     2 017       8 137    
Övriga skulder  16 483  13 161     11 581       7 023
Tilläggsköpeskillingar 11 24 700 14 500 24 700 14 500    
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 10 26 288 39 125     14 299       32 398    

Summa kortfristiga skulder  89 771  92 292     76 236       80 558    

Summa eget kapital och skulder  213 673 213 662 188 149 185 957

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar (för checkräkningskredit)   5 000     -       5 000  -
Aktier (för fullgörande av konsortialavtal)   5 000     -       5 000 -

Summa ställda säkerheter    10 000     -       10 000        -

Ansvarsförbindelser  inga     -      inga      -    

TILLGÅNGAR  (Tkr) KONCERNEN MODERBOLAGET

Balansräkningar
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  KONCERNEN  MODERBOLAGET
(Tkr)  2000 1999 2000 1999
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster   9 316 49 163 19 607      42 156       
Justering för poster som 
inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar/nedskrivningar  12 622 8 357 16 834      12 507     

  21 938 57 520    36 441     54 663     
    
Betald inkomstskatt  -3 766 -12 508 -1 716 -10 357    

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
i rörelsekapital  18 172 45 012     34 725       44 306    

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager  33 -28 -140        204    
Förändring av kortfristiga fordringar  -17 982 -9 977 -32 407      -20 697
Förändring av kortfristiga placeringar  10 811 -14 387 10 811 -14 591    
Förändring av kortfristiga skulder  1)   -20 597 21 649 -29 227      25 257    

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -9 563 42 269    -16 238     34 479     

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag 2)  -7 460 -25 363 -10 045 -28 825     
Nettoförvärv av materiella tillgångar  -10 712 -11 412 -7 644     -9 817
Softronic Ventures investeringar  -8 000 - - -
Utbetald tilläggsköpeskilling  -3 000 - -3 000 -
Övrigt  23  -10      -2     -    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -29 149  -36 785    -20 691     -38 642    

Finansieringsverksamheten
Nyemissioner 1)  - - - -
Emission av teckningsoptioner 3)  907 5 203 8 085 4 425    
Utbetald utdelning  -8 350 -5 536 -8 350     -5 536    
Koncernbidrag     - 50                

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -7 443 -333     -265     -1 061     
   
Ökning/minskning av likvida medel 4)   -46 155 5 151     -37 194       -5 224    
Likvida medel vid årets början  69 672 64 521 47 731      52 955    
Likvida medel vid årets slut  23 517 69 672 10 537      47 731 

  -46 155  5 151     -37 194       -5 224 

1)  Tillkommande köpeskillingar som erlagts genom nyemission har ej beaktats då de inte 
har likviditetspåverkande effekt.
2)  Förvärv av dotterbolag.
Tillgångar och skulder i under året förvärvade företag var enligt förvärvsanalyser:

  2000 1999
Goodwill  22 213  39 298    
Materiella anläggningstillgångar   2 243 1 271    
Finansiella anläggningstillgångar       638
Kortfristiga fordringar  7 636  18 197    
Likvida medel  1 319  3 462
Latent skatt   -1 045    
Kortfristiga skulder  -8 476 --14 858    
Köpeskilling  25 573  46 325    

Kontant erlagd köpeskilling  8 779  28 825    
Likvida medel i förvärvade bolag  -1 319 -3 462    
   7 460 25 363   
I köpeskillingen ingår beräknade tilläggsköpeskillingar
3) Emission av teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna tecknades av ett dotterbolag till kursen 35:50 kr per option.
När dotterbolaget sedan sålde optionerna till de anställda uppgick marknadsvärdet till 4:52 
kr per option.
4)  Likvida medel avser banktillgodohavanden.

Kassaflödesanalyser
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Softronickoncernens redovisnings- och värderingsprinciper över-
ensstämmer med Redovisningsrådets rekommendationer och utta-
landen. 

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar förutom moderbolaget Softronic 
AB (publ) också de bolag där moderbolaget innehar mer än 50% av 
röstetalet. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger 
det i förvärvsanalysen upptagna marknadsvärdet av bolagets 
nettotillgångar, upptas skillnaden som goodwill.

Bolag som förvärvats under året konsolideras från och med 
förvärvsdagen. Sålda bolag tas ej med i resultaträkningen under 
avyttringsåret.

I de fall tilläggsköpeskilling avtalats vid förvärv av dotterbolag 
beaktas denna då beloppet med viss säkerhet låter sig beräknas.

Den 1 juli 2000 förvärvades 100% av aktierna och rösterna i 
managementkonsultföretaget Iberconsult SA med säte i Lissabon, 
Portugal. Köpeskilling inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar 
uppgår till Euro 3 000 000 (MSEK 25). Förvärvet medför en good-
willpost om 22,2 Mkr vilken avskrivs över en period om 20 år.

Goodwill

Goodwill avskrivs över en period mellan fem och tjugo år. Längre 
avskrivningstid än fem år används i de fall Softronic genom förvärven 
tillförs särskild kompetens, långsiktiga och inarbetade kundrela-
tioner samt värdefull marknadskännedom. I fall då förvärven är 
av särskild strategisk betydelse på nya marknader eller inom nya 
tjänster kan goodwill, om det förvärvade bolaget uppvisar stabil 
verksamhet och god tillväxt, avskrivas under upp till 20 år.

Omräkning av utländska dotterbolag

De utländska dotterbolagens (samtliga är självständiga) balans-
räkningar har omräknats efter dagskursmetoden varvid alla till-
gångar och skulder omräknats till balansdagens kurs. Resul-
taträkningarna har omräknats efter genomsnittskurs för året. 
Omräkningsdifferensen förs direkt mot egna kapitalet.

Intäktsredovisning

Konsulttjänster utförs huvudsakligen på löpande räkning, varvid 
intäkterna redovisas i den takt arbetet utförs och där hänsyn tas 
till eventuella förlustrisker. Ej fakturerad upparbetning redovisas 
som upplupen intäkt. Arbetet till fast pris intäktsförs genom succe-
siv vinstavräkning efter reservering för förlustrisker. Intäkter från 
hårdvaruförsäljning redovisas vid leverans. Intäkter från ITM-licenser 
periodiseras, i de fall där de är en del av större konsulttjänstprojekt, 
över hela projekttiden.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansda-
gens kurs. För att säkra intäkter av erhållna ordrar har bolaget teck-
nat terminskontrakt om försäljning under mars - augusti 2001, av 
USD 420 000 till fastställda kurser mellan SEK 9:66 och 9:74.

Utvecklingskostnader

Utgifter för utveckling och rättigheter kostnadsförs löpande.

Finansiella anläggningstillgångar

Softronic Ventures investeringar är värderade till anskaffningsvärdet.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar sker enligt plan baserat på bedömd ekonomisk livs-
längd om fem år. Hem-PC, som samtliga tillsvidareanställda har rätt 
att hyra, beräknas ha en ekonomisk livslängd på tre år och avskrivs 
över denna period.

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde respek-
tive verkligt värde.

Kundfordringar

Kundfordringar redovisas efter avdrag för reservering för befarade 
kundförluster.

Skatter

Avsättning sker för betald och latent skatt. Betald skatt baserar 
sig på respektive bolags deklaration. Latent skatt i koncernredovis-
ningen beaktar skatteeffekten av skillnaden mellan i redovisningen 
intagna värden och skattemässiga värden. Årets effektiva skatte-
sats uppgår till 45% vilket främst beror på ej avdragsgill goodwill.

Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas i moderbolagets resultaträkning som bok-
slutsdisposition, vilket avviker mot Redovisningsrådets Akutgrupps 
uttalande avseende redovisning av koncernbidrag.

not 1 Nettoomsättning och rörelseresultat

Intäkter  KONCERNEN  MODERBOLAGET
(Mkr) 2000 1999 2000 1999
Konsulttjänster 

projekt 204,6 217,2 235,5 225,1
resurs 38,9 34,9 - -
management 65,0 18,8 - -

ITM Insurance 1,3 8,6 1,3 8,6
Varor 47,4 31,5 41,6 31,2
 357,2 311,0 278,4 264,9
  
Rörelseresultat KONCERNEN  MODERBOLAGET
(Mkr) 2000 1999 2000 1999

Konsulttjänster 
projekt 8,8 36,3 11,5 37,5
resurs 3,5 5,4 - - 
management 2,4 0,9 - - 

ITM Insurance -15,6 - 0,2 - - 
Varor 4,0 1,5 4,0 1,5
 3,1 43,9 15,5 39,0 
  
Intäkter per land (Mkr)  2000  1999

Sverige  328,9  304,2
Danmark  3,1  -
Estland  3,6  3,4
Portugal  12,8  -
USA  8,1  1,6
England  0,7  1,8
  357,2  311,0

Moderbolagets försäljning till koncernbolag uppgick till 35,0 Mkr 
(11,1).
Moderbolagets inköp från koncernbolag uppgick till 16,1 Mkr 
(14,3).

Noter
Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
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not 2 Antalet anställda och personalkostnader 
 samt arvoden till revisorer

ANSTÄLLDA MEDELTAL (varav män)
 2000 1999 2000 1999
Moderbolaget 
Sverige 272 216 221 182 

Dotterbolag
Sverige 75 46 58 39 
Estland 14 11 13 10 
USA 1 1 1 1 
England 1 2 1 2 
Danmark 5 - 5 - 
Portugal 13 - 6 -
Spanien 1 - 1 -

Summa 
koncernen 382 276 306 234 

PERSONALKOSTNADER 

 KONCERNEN MODERBOLAGET

 2000 1999 2000 1999
Löner och andra 
ersättningar till 
styrelse och 
verkställande 
direktörer 6 656 6 953 3 046 4 461
(varav bonus) (217) (3 144) - (2 345)
Löner och andra 
ersättningar till 
övrig personal 146 029 108 069 101 368 87 440
Sociala avgifter 51 399 40 556 37 663 32 904
Pensionskostn.
för styrelse och
verkställande 
direktörer 1 082 957 619 655
Pensionskostn.
för övrig personal 13 460 8 483 9 999 7 105
 218 626 165 018 152 695 132 565

Styrelsearvoden har utgått med 250 Tkr (varav 50 Tkr till 
ordföranden) fördelat på fem ledamöter.

Härutöver har styrelsens ordförande Rolf Jinglövs konsultbolag 
fakturerat Softronic 240 Tkr i konsultarvode.

Löner och andra ersättningar för verkställande direktören Anders 
Eriksson (avgick som VD den 20 nov men kvarstår som koncern-
chef) uppgick till 1 585 Tkr för helåret. För verkställande direktören 
Marianne Arosenius (tillträdde den 20 nov) uppgick löner och andra 
ersättningar till 139 Tkr och för vice verkställande direktören Stig 
Martín (avgick som vVD den 20 nov) till 1 072 Tkr för helåret. 
Pensionsförmåner för dessa utgår enligt ITP-plan. Ingen ledande 
befattningshavare, VD inkluderad, har mer än 24 månadslöner i 
avgångsvederlag.

Arvoden till revisionsföretag

 KONCERNEN MODERBOLAGET
 Revision Övrigt Revision Övrigt
Ernst & Young 170 348 70 318
Finnhammars 
Revisionsbyrå KB 563 - 375 - 
Övriga revisorer för 
utländska dotterbolag 130 - - -

not 3 Anläggningstillgångar och hyrda tillgångar
 KONCERNEN  MODERBOLAGET
 2000 1999 2000 1999
Inventarier
Ingående 
anskaffningsvärde 36 247 25 722 26 113 16 958 
Under året 
förvärvade bolag 7 884 - - -
Inköp 10 940 11 691 7 756 10 266 
Försäljning -1 397 - 1 166 -1 042 - 1 111 
Ackumulerat 
anskaffningsvärde 53 674 36 247 32 827 26 113 

Ingående 
avskrivningar -19 548 - 14 487 -13 142 - 9 069 
Under året 
förvärvade bolag -5 641 - - -
Försäljning 1 394 717 930 662 
Årets avskrivningar -8 166 - 5 778 -6 219 - 4 735 
Ackumulerade 
avskrivningar -31 961 - 19 548 -18 431 - 13 142 
Utgående 
planenligt 
restvärde 21 713 16 699 14 396 12 971

Hyrda tillgångar
Hyres- och leasingavtal avser lokaler, leasing av bilar och kontors-
utrustning. Hyresavtalen för kontorslokaler sträcker sig till och 
med 2005 medan leasingavtalen typiskt är upp till tre år.
Under år 2000 var kostnaden för hyra av lokaler 14 Mkr och övriga 
hyres- och leasingkostnader 3 Mkr.

Hyra lokaler (Mkr)
2001 17,0
2002 15,9
2003 15,9
2004 15,9
2005 6,3
 71,0

not 4 Goodwill
   KONCERNEN
   2000 1999
Ingående anskaffningsvärde  53 075 13 777 
Förvärv   22 213 39 298 
Ackumulerat anskaffningsvärde  75 288 53 075

Ingående avskrivningar   -4 869 - 2 466 
Årets avskrivningar   -4 455 - 2 403 
Ackumulerade avskrivningar  -9 324 - 4 869 
Utgående planenligt restvärde  65 964 48 206

Av förvärvad goodwill 2000 avser 22,2 Mkr Iberconsult och 1999 
avser 36,0 Mkr Consultus.

not 5 Bokslutsdispositioner/Obeskattade reserver
   MODERBOLAGET
   2000 1999
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfond  -658 -9 185
Förändring av skatteutjämningsreserv 143 143
Lämnade koncernbidrag   -16 685 -1 030
Erhållna koncernbidrag   1 380 1 081
Skillnad mellan bokförd avskrivning
och avskrivning enligt plan   228 - 415
   -15 592 -9 406

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond, tax -95   - 1 297
Periodiseringsfond, tax -96   2 359 2 359
Periodiseringsfond, tax -97   990 990
Periodiseringsfond, tax -98   110 110
Periodiseringsfond, tax -99   2 954 2 954
Periodiseringsfond, tax -00   9 185 9 185
Periodiseringsfond, tax -01   1 955 -
Skatteutjämningsreserv   - 143
Ackumulerade överavskrivningar  1 034 1 262
   18 587 18 300



45

f i n a n s k a p i t a l

not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 KONCERNEN  MODERBOLAGET
 2000 1999 2000 1999
Utfört, ej fakturerat 
arbete 17 908 18 616 13 989 14 275 
Förutbetalda hyror 5 503 2 999 5 419 2 999 
Övrigt 4 190 4 094 1 519 2 773
 27 601 25 709 20 927 20 047 

not 9 Kortfristiga placeringar

Börsnoterade aktier, fondandelar: 
 KONCERNEN  MODERBOLAGET
 2000 1999 2000 1999
Bokfört värde 6 698 17 509 6 698 17 509 
Marknadsvärde 6 698 20 829 6 698 20 829 

Värdering har skett till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt 
värde.

not 10  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 KONCERNEN  MODERBOLAGET
 2000 1999 2000 1999
Upplupna löner 4 592 14 445 2 474 12 571 
Semesterlöneskuld 5 081 3 440 2 502 1 362 
Sociala avgifter 9 359 11 039 7 173 9 087 
Övrigt 7 256 10 201 2 150 9 378
 26 288 39 125 14 299 32 398
 
not 11 Tilläggsköpeskillingar

I beloppet ingår beräknade tilläggsköpeskillingar (förutsatt uppfyl-
lande av vissa villkor) om 24 700 Tkr. 

Beräknad tilläggsköpeskilling för Consultus uppgår till 3 333 Tkr 
kontant jämte 105 600 st nyemitterade B-aktier. Aktierna kvittas 
mot skuldbokförda 6 667 Tkr.

Beräknad tilläggsköpeskilling för Bellatrix kan högst uppgå till 
1 500 Tkr. Beloppet ska erläggas med nyemitterade B-aktier. Anta-
let bestäms av genomsnittskursen i december 2001 dividerat med 
1 500 Tkr.

Beräknad tilläggsköpeskilling för Iberconsult uppgår till 13 200 
Tkr. Beloppet ska erläggas kontant med 8 800 Tkr och resten 
med nyemitterade B-aktier. Antalet bestäms av genomsnittskursen 
i december 2001 dividerat med 4 400 Tkr.

not 6 Aktier och andelar i dotterbolag

   Antal  Anskaffnings- Bokfört
Företagets namn Org.nr Säte aktier  värde värde
Softronic Systemintegration AB 556073-3338 Stockholm 5 000  340 1 089
Ljus & Kraft Data i Solna AB 556310-7407 Stockholm 1 000  7 600 100
Softronic ITM AB 556500-5948 Stockholm 1 000  106 106
Buckminster Softronic AB 556525-6731 Stockholm 1 000  100 100
Softronic Konsult AB 556530-9662 Stockholm 1 000  7 025 7 025
Softronic Advecta AB 556339-8659 Stockholm 5 000  6 550 1 439
Softronic Promestra AB 556217-0067 Malmö 1 000  1 166 396
Consultus Management AB 556257-7667 Stockholm 10 000  40 000 40 000
    Consultus AB 556277-9388 Stockholm
    Consultus International AB 556108-4616 Stockholm
    Consultus Management A/S 979194579 Norge
    Consultus SARL 345203100012 Frankrike
Softronic Bellatrix AB 556478-8361 Stockholm 1 000  5 731 3 441
Softronic Ventures AB 556599-0925 Stockholm 1 000  100 100
Softronic Danmark A/S 257.646 Danmark 15 000  1 761 1 761
Softronic Baltic AS 10243040 Estland 1 000  1 293 1 293
Stratiber SGPS, SA
moderbolag till Iberconsult
med flera bolag 06.503 Portugal   25 574 25 574
American Softronic Inc. 77-0486374 USA 1 000  8 8
Softronic UK Ltd 03719555 England 0  0 0
      97 354 82 432

2000 Aktierna i Softronic Bellatrix AB har nedskrivits    - 2 290
 Aktierna i Ljus och Kraft Data i Solna AB har nedskrivits   -7 400 (1997 nedskrivning med -100)
 Aktierna i Softronic Promestra AB har nedskrivits   -770
 Aktierna i Softronic Advecta AB har nedskrivits   -155 (1999 nedskrivning med -4 956)
1999 Aktierna i Softronic Systemintegration AB har nedskrivits   - 2 816  (1996 uppskrivning med 3 565)
 Samtliga bolag ägs till 100 %, utom Consultus SARL som ägs till 51 %.

not 7 Övriga värdepappersinnehav

   Antal Andel av Anskaffnings- Bokfört
Företagets namn Org.nr Säte aktier kapital (%) värde värde
Virtual Reality Systems AB 556591-2127 Stockholm 17 647 15,0 3 000 3 000
SLF Läkarnätet AB 556578-2629 Stockholm 10 000 1,8 5 000 5 000
Iberconsult Il Sistemas Lda*    49,0 220 220
Allied Consultants Europe S.A 567,756 Bryssel 250 10,0 57 57
Övrigt     400 400
     8 677 8 677
* Bolaget är vilande
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not 12  Eget kapital
 Aktie- Bundna Bundna Fria TOTALT
 kapital reserver, reserver, reserver,
  Överkurs- Reserv- Balanserat
  fond fond resultat 
KONCERNEN
Belopp vid årets ingång 11 134 41 373 19 048 41 917 113 472
Nyemission 182 4 011   4 193
Emission av teckningsoptioner  907   907
Omräkningsdifferens   231  231
VINSTDISPOSITION ENLIGT BESLUT VID ÅRETS BOLAGSSTÄMMA

Fondemission 33 401 -33 401   0
Utdelning    - 8 350 - 8 350

Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital    90 -90 0 
Årets resultat    5 087 5 087
Belopp vid årets utgång 44 717 12 890 19 369 38 564 115 540

Ackumulerade omräkningsdifferensen som redovisats mot eget kapital uppgår till 231 Tkr.

MODERBOLAGET     
Belopp vid årets ingång 11 134 40 595 904 34 466 87 099
Nyemission 182 4 011   4 193
Emission av teckningsoptioner  8 085   8 085
VINSTDISPOSITION ENLIGT BESLUT VID ÅRETS BOLAGSSTÄMMA

Fondemission 33 401 -33 401 
Utdelning    - 8 350 - 8 350

Årets resultat    2 299 2 299
Belopp vid årets utgång 44 717 19 290 904 28 415 93 326

Utestående optioner      
 Antal (st) Lösentid Lösenpris
Serie 1999/2001 1 120 000 juni 2002 28:75 kr
Serie 2000/2001 231 600 juni 2003 76:50 kr

  Stockholm den 28 februari 2001

  Rolf Jinglöv

  Styrelsens ordförande

 Patrik Engellau Anders Eriksson Stig Martín

 Cecilia Nilsson Anders Pettersson Peter Svanlindh

  Pieter Tham

  Marianne Arosenius

  Verkställande direktör
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Softronic AB (publ) org nr 556249-0192

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning i Softronic AB (publ) för räkenskapsåret 2000. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 3 mars 2001

  
Hans Bredberg  Olof Cederberg
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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Anders Eriksson
Rolf Jinglöv (ordförande)

Cecilia Nilsson

Patrik Engellau
Pieter Tham

Anders Pettersson

Peter Svanlindh
Stig Martín

Björn Janberger (suppleant)
Mats Runsten (suppleant)

s t y r e l s e
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Marianne Arosenius (verkställande direktör)
Joachim Lundberg (operativ chef)
Claes Fägersten (ekonomidirektör)

l e d a n d e  b e f a t t n i n g s h a v a r e

STYRELSENS LEDAMÖTER
Patrik Engellau, f 1945. Ledamot sedan 
1997. VD i AktieTorget.  Aktieinnehav: 
12 500 st B-aktier.

Anders Eriksson, f 1956. Koncernchef 
och ledamot, anställd sedan 1984. Aktiein-
nehav: 1 875 400 st A-aktier, 3 371 380 
st B-aktier.

Rolf Jinglöv, f 1939. Ordförande sedan 
1997. Partner i BusinessPlan Stockholm 
AB.  Aktieinnehav: 14 000 st B-aktier.

Stig Martín, f 1945. Ledamot sedan 
1984, anställd sedan 1990. Aktieinnehav: 
891 600 st A-aktier, 1 470 000 st B-aktier.

Cecilia Nilsson, f 1965. Ledamot (arbets-
tagarrepresentant) sedan 1994, anställd 
sedan 1993. Aktieinnehav: 1 600 st 
B-aktier, 1 600 st teckningsoptioner jun-02, 
2 000 st teckningsoptioner jun-03.

Anders Pettersson, f 1950. Ledamot 
sedan 1997. Vice VD i Eneqvistbolagen AB. 
Aktieinnehav: 6 000 st B-aktier.

Peter Svanlindh, f 1955. Ledamot 
(arbetstagarrepresentant) sedan 1998, 
anställd sedan 1990. Aktieinnehav: 1 600 
st teckningsoptioner jun-02.

Pieter Tham, f 1949. Ledamot sedan 
1999. Partner i H.O.T. vision. Aktieinnehav: 
10 000 B-aktier.

STYRELSENS SUPPLEANTER
Björn Janberger, f 1951. Suppleant 
sedan 1996, anställd sedan 1985. Aktiein-
nehav: 589 000 st A-aktier, 1 566 000 st 
B-aktier.

Mats Runsten, f 1958. Suppleant sedan 
1998. VD för Glasholding AB samt Astral 
System AB. Aktieinnehav: 10 000 st B-aktier.

ARBETSTAGARREPRESENTANTERNAS 
SUPPLEANTER: 
Tomas Högström, f 1963 
Ragnar Ivarsson, f 1955

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Marianne Arosenius, f 1963. 
Verkställande direktör, anställd sedan 
2000. Aktieinnehav: 5 000 st B-aktier, 4 000 
st teckningsoptioner jun-03.

Claes Fägersten, f 1959. 
Ekonomidirektör, anställd sedan 1998, slut-
ade 7 feb 2001. Aktieinnehav: 53 600 st 
B-aktier, 16 000 st teckningsoptioner jun-02.

Joachim Lundberg, f 1965. Operativ 
chef, anställd sedan 1995.  Aktieinnehav: 
81 800 st B-aktier, 16 000 st teckningsop-
tioner jun-02, 2 000 st teckningsoptioner 
jun-03.

REVISORER
Hans Bredberg, f  1954. Auktoriserad 
revisor, Finnhammars Revisionsbyrå. 
Revisor i Softronic sedan 1998.

Olof Cederberg, f  1949. Auktoriserad 
revisor, Ernst & Young. Revisor i Softronic 
sedan 1998.

REVISORSSUPPLEANTER: 
Mikael Larsson, f 1963 
Anders Wiger, f 1951

Med aktieinnehav avses personligt 
och närståendes innehav enligt VPC 
per 2000-12-31.
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Softronic i Sverige och världen
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eTech

eTech förser kunderna med grundläggande plattformslösningar för 
affärssystem, kommunikation och drift. I affärsenheten finns kom-
petens inom affärssystem (Navision), IT-säkerhet, teknisk infrastruk-
tur och drift av komplexa Client/Server- och webbmiljöer.

eBiz

Lösningar för den nya ekonomin kräver starka länkar och smidiga 
kopplingar till affärs- och informationssystem. Affärsenheten eBiz 
skapar digitala företag genom processtyrda företagsportaler, vil-
ket ställer krav på kompetens inom strategi, teknik och kommunika-
tion.

Enterprise Partner

Med hjälp av strategisk rådgivning, verksamhetsutveckling och 
modern IT hjälper Enterprise Partner kunderna att öka sin konkur-
renskraft. Affärsenheten har djup kompetens inom  strategi, avan-
cerad systemutveckling och användbarhet.

Öresund

Affärsenhet Öresund skapar värden för kunder och partners med 
hjälp av moderna IT-verktyg och utnyttjande av internets möjligheter. 
Öresund har dessutom utvecklat och marknadsför en flexibel 
systemlösning med inbyggt avancerat säljstöd för butikskedjor.

Göteborg

Affärsenhet Göteborg har samma erbjudande som Softronic AB, 
med tillägget att de kombinerar partnersamarbete med en större 
andel konsultverksamhet inom spjutspetsteknologier som sys-
temarkitektur och systemutveckling. 

Telekom

Affärsenhet Telekom levererar systemlösningar och konsulttjänster 
till telekombranschen. Dessutom fungerar affärsområdet som mark-
nadskanal för Softronickoncernens hela utbud.

Ekonomi

Human Resources

Marknad & Kommunikation

Affärskonsulter

Strategi & Affärsutveckling

Inköp & Infrastruktur

Softronic Ventures AB
Softronic Ventures tillvaratar idéer och affärsmöjligheter inom IT 
och internet genom att investera kapital, samt tillföra teknisk och 
affärsstrategisk kompetens. 

Softronic Konsult AB
Softronic Konsult förser produkt- och applikationsutvecklande bolag 
med spetskompetens för att på konsultbasis utveckla produkter, 
system och applikationer.

Softronic ITM AB
Softronic ITM är ett produktbolag som utvecklar och marknadsför 
fond- och försäkringssystemet ITM.  

Buckminster Softronic AB
Under året omvandlades det vilande bolaget Affärssystem i 
Onsala till reklambyrån Buckminster. Det nya bolaget arbetar 
med strategisk varumärkesutveckling med inriktning på integrerad 
marknadskommunikation.

Consultus AB
Consultus är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom change 
management. Företaget är uppdelat på kompetensområdena stra-
tegi, e-strategi, organisation och ledarskap. Consultus stödjer 
företags strategi- och förändringsprocesser med målet att skapa 
lönsamhet, tillväxt och ökad kompetens hos kunden.

Softronic Baltic AS
Softronic Baltic stödjer kundernas verksamhetsutveckling med 
avancerade skräddarsydda mjukvarulösningar. Softronic Baltic leve-
rerar också systemutvecklingstjänster på export både inom och 
utom koncernen.

Softronic Danmark A/S
Operativ del av affärsenhet Öresund och erbjuder Softronics tjänster 
på den danska marknaden.

American Softronic, Inc.
American Softronic har som uppgift att etablera försäkringssystemet 
ITM på den amerikanska marknaden. Bolaget arbetar intensivt till-
sammans med partners som har kompetens och kontakter på den 
lokala marknaden. Ett exempel är Scruggs Group som har djup 
verksamhetskompetens inom försäkring.

Iberconsult
Iberconsult är Portugals ledande konsultföretag inom change mana-
gement med kompetensområdena strategi, e-strategi, organisa-
tion och ledarskap. Iberconsult stödjer företags strategi- och 
förändringsprocesser med målet att skapa lönsamhet, tillväxt 
och ökad kompetens hos uppdragsgivaren. Exempel är stora 
förändringsprojekt i samband med avregleringar och vid införande 
av ERP-system.

Softronic Spain
Softronic Spain är för närvarande under uppbyggnad och ska leve-
rera hela Softronics erbjudande på den spanska marknaden. 

Affärsenheter
Ingår i moderbolaget

Svenska dotterbolag
Ägs till 100 procent av moderbolaget

Internationella dotterbolag
Ägs till 100 procent av moderbolaget

Staber
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SVERIGE

STOCKHOLM

Huvudkontor
Softronic AB (publ)
Softronic Konsult AB
Softronic ITM AB
Softronic Ventures AB
Buckminster Softronic AB
Ringvägen 100
118 60  Stockholm
tel + 46 8 51 90 90 00
fax + 46 8 51 90 91 00
info@softronic.se
www.softronic.se

Consultus AB

Box 17812
118 60 Stockholm
Besöksadress: 
Ringvägen 100
tel + 46 8 51 90 90 00
fax + 46 8 51 90 91 00
info@consultus.se
www.consultus.se

GÖTEBORG

Softronic AB (publ)

Stampgatan 15
416 64  Göteborg
tel + 46 31 15 89 30
fax + 46 31 15 89 31

MALMÖ

Softronic AB (publ)

Höjdrodergatan 25
212 39 Malmö
tel + 46 40 29 09 90
fax + 46 40 29 41 70 

Consultus AB

Höjdrodergatan 25
212 39 Malmö
tel + 46 40 29 17 38
fax + 46 40 29 41 70

VÄSTERÅS

Softronic AB (publ)

Trefasgatan 2
721 30 Västerås
tel + 46 21 498 24 00
fax + 46 21 498 24 50

DANMARK

Softronic Danmark A/S

Holger Danskes Vej 91
2000 Fredriksberg
tel + 45 38 11 42 00
fax + 45 38 11 42 29

ESTLAND

Softronic Baltic AS

Aardla 15
501 12 Tartu
tel +372 7 300 600
fax +372 7 366 644
info@softronic.ee
www.softronic.ee

Softronic Baltic AS

Kadaka tee 36
109 12 Tallinn
tel + 372 6 997 161
fax + 372 6 997 162

FRANKRIKE

Consultus SARL

6, rue Léon Piloet
F-78860 Saint-Nom-la-Brèteche
tel + 33 1 34 62 51 14
fax + 33 1 30 56 68 98

PORTUGAL

Iberconsult

Edificio Berna
Avenida de Berna,
no 54, 3º andar
1050 Lisboa-Portugal
tel + 35 1 21 031 1000
fax +35 1 21 031 1050
geral@iberconsult.pt
www.iberconsult.pt

SPANIEN

Iberconsult España

López de Hoyos, 327,1º
28043 Madrid
tel +34 917 160 260
fax +34 917 597 114
claunay@iberconsult.es

USA

American Softronic Inc

504 Grant St
Santa Cruz
CA 95060 
tel + 1 831 466 08 60
fax + 1 831 466 08 61
jduprez@softronic.com
www.softronic.com





softronic.se


