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Bolagsstämma 2000
Ordinarie bolagsstämma kommer att hål-
las torsdagen den 4 maj. Särskild kallelse 
sker tidigast sex, senast fyra veckor, före 
stämman. För att få delta i bolagsstäm-
man måste aktieägare dels vara regist-
rerade i den av Värdepapperscentralen 
VPC AB förda aktieboken senast den 
20 april, dels anmäla sitt deltagande 
till oss på adressen: Softronic AB, Ring-
vägen 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 28 april. Aktieägare 
som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
genom banks notarieavdelning eller för-
valtare, måste i god tid före den 20 april 
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn 
hos VPC för att ha rätt att delta i stäm-
man.

Förslag till vinstutdelning
Utdelningen föreslås bli 1,50 kr per aktie. 
Avstämningsdag är tisdagen den 9 maj. 
Utbetalning sker fredagen den 12 maj.

Rapporter och ekonomisk 
information 2000
Kvartalsrapport, jan – mar 28 apr
Halvårsrapport, jan – jun  4 aug
Kvartalsrapport, jan – sept 25 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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Ännu ett 
expansivt år
» Resultat före skatt ökade med 81 procent till 49,2 Mkr (27,2).

» Omsättningen ökade med 61 procent till 311,0 Mkr (193,4).

» Omsättningsökningen är till 82 procent organisk tillväxt.

» Internet och webbteknik, tillsammans med strategi och management, har 
 varit ett huvudsakligt fokus under 1999.

» Förvärvet av managementkonsultföretaget Consultus ab har ökat möjlig- 
 heterna att delta i kundföretagens strategiska processer på ledningsnivå. 

» Universal Air Express, Telgebostäder, Net Insight, Pharmacia&Upjohn och 
 CityMail är exempel på nya kunder under 1999. 

» Under 1999 har två ”state of the art”-projekt levererats: dels ett system 
 som digitaliserar hela Tjänstemannaförbundet htf:s verksamhet, dels
 en digital verksamhetslösning åt Danica Fondförsäkring. 

» De fem största kunderna under 1999 stod för 42 procent av intäkterna. 
 Av den totala kundbasen fakturerades 27 kunder 2 Mkr eller mer.

» Försäljningen av itm sker genom Softronic och sedan 1999 även genom 
 partners. Avtal har under året slutits med ibm Sverige, ibm Danmark 
 och den brittiska Rebuskoncernen med verksamhet i 40 länder.

» Antalet anställda ökade med 62 procent under året – från 216 till 351. 
 Ökningen har skett både genom rekrytering (113 personer) och före-
 tagsförvärv (54 personer). 

» 32 personer har slutat, vilket ger en personalomsättning på 11,6 procent.

» En branschgemensam undersökning av arbetsklimatet har genomförts 
 under 1999. Softronics anställda är generellt mer positiva till sin arbets-
 givare än branschens genomsnitt. Företaget utmärker sig på framför allt 
 tre punkter. De anställda anser sig (1) arbeta för en attraktiv arbetsgivare 
 med (2) en framgångsrik framtid och anser sig (3) ha goda utvecklings-
 möjligheter inom företaget.

» Ett nytt internt verktyg, Softprocess, har skapats. Softprocess är ett web-
 baserat system som innehåller beskrivningar av Softronics verksamhets-
 process. 

» Softronic utnämndes i december till ett av Europas 500 mest framgångsrika 
 företag när det gäller att skapa ny sysselsättning. Bland de 500 fanns 
 22 svenska företag. Softronic placerades på en 16:e plats av dessa 22
 företag. 

Å R E T  I  S A M M A N D R A G
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Softronic fokuserar 
helt på Internetteknik
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 affärs/it-partnern.

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

Levererar digitala företag
Softronic har de senaste åren fokuserat på att använda Internetteknik för 
att hjälpa kunder i den förändringsprocess som den nya ekonomin innebär. 
Företaget har använt Internetteknik sedan 1997 i samtliga nya projekt.

Med Internetteknik kan oerhörda mervärden skapas inom och mellan 
företag, vilket är avgörande för att skapa nya möjligheter och framgång. 
Detta är den stora utmaningen just nu. Softronics lösning är att utveckla 
digitala företag och den insikt och helhetskompetens som Softronic besit-
ter gör konceptet till ett vinnande koncept för kunderna.

Softronics koncept och kompetens är branschoberoende. Exempel på 
kunder är Net Insight, Skandiabanken, Landstingsförbundet, Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet, Stora Enso och Luftfartsverket. 

Plattform för tillväxt
Softronic satsar på kraftig tillväxt. Därför har företaget skapat en typ av 
organisation baserad på it-Partnerområden med fokus på kunden och 
medarbetaren. Idén liknar ett franchisingkoncept – alla it-Partnerområ-
den är unika och självstyrande, men har en gemensam affärsidé och ett 
gemensamt strukturkapital. Softronic skiljer sig därmed från hierarkiska 
företag och företagskonglomerat som annars är vanliga i branschen. itp-
organisationen är framgångsrik – Softronic är ett av de företag som under 
1999 haft den största organiska tillväxten i it- och Internetbranschen.

Vid sidan av moderbolaget fi nns dotterbolag med egna affärsidéer som 
kompletterar den övriga verksamheten.

Kort om företaget
Softronic startades 1984 av Anders Eriksson som sedan dess varit vd för 
bolaget. Softronic är ett expansivt Internetföretag med 360 anställda på 
fyra orter i Sverige, i Danmark och Estland. Försäljningskontor fi nns i Eng-
land,  Frankrike och usa. 

O M  S O F T R O N I C

Mål under 2000

» Upp till tio nya affärsenheter kommer 
 att startas, att jämföras med fyra 
 under 1999. 
» Försäkringsprogramvaran ITM ska 
 kraftigt öka sina marknadsandelar 
 utanför Norden. Det ska ske med 
 offensiv marknadsföring och med 
 hjälp av partners. En stor satsning på 
 USA-marknaden har påbörjats. 
» Softronic tänker förvärva Internet-
 relaterade företag. Högsta prioritet 
 har förvärv inom marknadskommu-
 nikationsområdet, men även andra 
 företag kan komma ifråga. 
» Softronic kommer att investera i kraf-
 tig tillväxt, vilket är en absolut nöd-
 vändighet för att bli en vinnare i kon-
 kurrensen på Internetområdet.
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Vi hjälper våra 
kunder att bli 
framtidens vinnare”
Softronic arbetar sedan starten 1984 med att göra 
verklighet av idéer – kundernas och sina egna. 
Bolaget växer snabbt under lönsamhet och har idag 
många starka it/Internet referenser. 

Intervju med Anders Eriksson, VD Softronic AB

–Vi började tidigt använda Internetteknik för att digitalisera våra kunders 
verksamheter med bättre affärer som mål. Våra lösningar bygger på en hel-
hetssyn som hjälper våra kunder att bli framtidens vinnare, säger Anders 
Eriksson, vd på Softronic.

Att det för närvarande pågår en revolution inom Internetområdet råder 
det enligt Anders Eriksson ingen tveksamhet om: 

–Den tekniska utvecklingen är just nu så snabb och så omfattande att 
den påverkar alla företag – både ur ett externt och ett internt perspektiv. 
Internet och globaliseringen är drivkrafter i den nya ekonomin som ger 
företag möjligheter att nå helt nya mål – ofta på helt nya marknader och 
med helt nya målgrupper. På Softronic hjälper vi företagen att ta tillvara de 
nya möjligheterna och att förverkliga deras idéer.

Det digitala företaget – en helhetslösning
Anders Eriksson beskriver det moderna, digitala företaget som ett isberg. 
Toppen av isberget består av publika e-handelslösningar och andra Inter-
netlösningar som webbyråerna erbjuder och som fått stor uppmärksam-
het. 

–Hittills har man helt fokuserat på det marknadskommunikativa per-
spektivet av Internet. Men Internet är mycket mer än en digital marknads-
plats. Det riktigt intressanta är att lyfta in företagets alla processer i webb-
miljön och därigenom skapa det digitala företaget. Det är just detta som är 
vår specialitet. Internet förändrar både arbetssätt och förhållningssätt och 
medför strategiska konsekvenser på allt som sker inom ett företag. Vi har i 
fl era fall byggt digitala företag tillsammans med våra kunder där Internet-
tekniken använts för att skapa nya strukturer inom och mellan företag. För 
att klara detta krävs inte bara kunskaper inom it och Internet, utan också 
inom strategisk affärsutveckling.

För att komplettera Softronics breda och djupa tekniska profi l har kom-
petens tillförts genom förvärvet av managementkonsultföretaget Consul-
tus. Softronic kan därigenom hantera stora organisationsförändringar, 
strukturomvandlingar och andra förändringsprocesser.

–Efterfrågan på kombinationen it och management ökar, berättar Anders 

”

I N T E R V J U  M E D  V D
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Eriksson. Tekniken i sig är inte den trånga sektorn för att åstadkomma 
verklig förändring. De svåraste frågorna handlar ofta om affärsmässiga 
och organisatoriska konsekvenser och, inte minst, hur vi ska få människorna 
med oss i förändringsprocessen. Därför valde vi att förvärva Consultus.

Redan de inledande samtalen mellan Softronic och Consultus visade på 
en stark samhörighet företagen emellan.

–Consultus är en ideal partner för oss, tycker Anders Eriksson. De utgör 
en tung aktör med några av marknadens mest erfarna konsulter. Vi har 
gemensamma värderingar och arbetar på ett likartat sätt. Att vårt samar-
bete är fruktbart upplevde vi i gemensamma projekt redan innan förvär-
vet. Förvärvet har gett oss kompetens att arbeta med de affärsstrategiska 
frågorna och tillsammans stärker vi argumentationen kring den nya eko-
nomins möjligheter och kan erbjuda ännu bättre lösningar.

Internet en del av vardagen
Enligt Anders Eriksson var 1999 året då Internet blev en del av vardagen 
för svenska företag och dessutom en strategisk fråga:

–De tidigare så hypade Internetbolagen har plötsligt blivit accepterade. 
Det väcker den mycket intressanta frågan: hur ska dessa företag kunna 
förbli rebeller när de försvarar någonting som är bestående och en del av 
vardagen?

Softronic och andra företag med ursprung i tung teknisk systemutveckling 
och systemering, adderar i rask takt den kunskap som webbyråerna besit-
ter inom till exempel marknadskommunikation. Webbföretagen svarar 
med att stärka sig på systemsidan och nya aktörer, som managementkon-
sulter och reklamföretag, ger sig in i branschen. 

–Vi kommer alla att mötas i mitten av spelplanen och det är kunderna 
som får avgöra vilka bolag som står bäst rustade, säger Anders Eriksson. 

Han berättar vidare att kunskapen bland kunderna har ökat. De har bli-
vit mer visionära och ser i den nya tekniken verktyg för att kunna effektivi-
sera verksamheten, erbjuda nya tjänster, ta större marknadsandelar, erövra 
nya marknader och förverkliga nya mål. De förstår att möjligheterna är 
oerhört mycket större än för bara några år sedan och att ny teknik är en 
framgångsfaktor för att bli en vinnare i den nya ekonomin.

–Förmågan att addera ny teknik är Softronics adelsmärke och en bärande 
del av affärsidén. Det är också orsaken till att vi varit så snabba att göra 
Internet till en integrerad del av våra lösningar. Idag ligger vi i framkant 
inom Internetutvecklingen och när nästa våg av tekniska landvinningar 
lanseras kommer vi att vara först med dem också.

Snabb implementering
Den ökade effektivitet och konkurrens som Internet möjliggör har innebu-
rit att time-to-market blivit ett alltmer centralt begrepp.

–Kunderna förstår sambandet mellan tid, funktion och kostnad – de tre 
parametrar som styr ett projekt, säger Anders Eriksson. Många har insett 
att det i vissa lägen lönar sig att ta en högre investeringskostnad under en 
kortare tid för att minska startsträckan tills det att ett systemen driftsätts. 
Då genereras intäkterna snabbare och omvärlden hinner inte förändras så 
mycket under den tid projektet löper.

I N T E R V J U  M E D  V D

” Ny teknik är
 Softronics 
 adelsmärke”
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Ett bra exempel där time-to-market har varit en viktig faktor är sam-
arbetet med Danica Fondförsäkring. Danica Fondförsäkring startades i 
Sverige i november 1999 och är ett dotterbolag till Danmarks största för-
säkringsbolag, Danica. 

–Danica Fondförsäkring är specialiserade på fondförsäkringar för före-
tag och privatpersoner, berättar Anders Eriksson. För att etablera sig på 
den fortfarande ganska konservativa försäkringsmarknaden ville de ha en 
komplett, helintegrerad och digital verksamhetslösning. På så sätt skulle de 
kunna konkurrera genom att hålla en hög servicegrad och låga administra-
tiva kostnader. Danica Fondförsäkring valde ett samarbete med oss och vår 
produkt itm Insurance, som är byggd för att svara upp mot dessa krav och 
som tillvaratar de förutsättningar som den nya ekonomin skapar. 

Softronic implementerade itm Insurance med en fondmodul på endast 
nio månader hos Danica Fondförsäkring och systemet levererades på utsatt 
dag, vilket är mycket ovanligt i it- och Internetbranschen. Med itm kan 
Danica Fondförsäkring hantera lika stora eller större affärsvolymer än 
storbolagen med endast ett tiotal anställda. Resultatet lät inte vänta på 
sig. Under de två första månaderna sålde Danica fondförsäkringar för en 
kvarts miljard kronor!

Genom Danica-projektet har Softronic stärkt sitt anseende som leveran-
tör av lösningar som möter kundernas behov på utsatt tid. 

–De faktorer som gör detta möjligt är vår helhetssyn, vår bredd och inte 
minst vårt djupa tekniska kunnande, menar Anders Eriksson. Vårt samar-
bete med Danica Fondförsäkring fortsätter och under 2000 kommer de att 
ha bankkontor, försäkringsmäklare och kunder med sig via webben.

I N T E R V J U  M E D  V D

Det digitala företaget kan liknas vid ett 
isberg där endast toppen – de publika 
delarna – är synlig. Många lägger sin 
kraft på ”toppen”. Softronic arbetar med 
helheten.

Internet

Företaget
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Personalen den viktigaste framgångsfaktorn
Hur ska Softronic förbli i frontlinjen av den tekniska utvecklingen?

–Vi ska behålla vår position genom att rekrytera rätt människor och 
låta alla utvecklas i sitt arbete, säger Anders Eriksson. På så sätt kan de 
ta sig an nya utmaningar och lära sig ännu mer. Vi stöder utvecklings-
processen genom utbildning, träning eller helt enkelt genom att låta dem 
arbeta i intressanta projekt och lära sig olika roller. Att ge de anställda rätt 
utbildning vid rätt tillfälle så att kunskaperna direkt kommer till praktisk 
användning är ovärderligt – både för inlärningen och kundnyttan. Därför 
ska utbildningen alltid vara lösnings- och kundorienterad.

Anders Eriksson tycker att det fi nns vissa tydliga karaktärsdrag som 
präglar Softronics företagskultur.

–En viktig del av vår kultur är att vi undviker fyrkantiga lösningar. Vi 
tycker att det alltid ska vara möjligt att koppla loss, bygga om och skapa 
nytt utan att behöva byta plattform. Skalbarhet – att lösningen fungerar 
lika bra för fem som för 100 000 användare – är en viktig del i detta tän-
kande. Våra kunder brukar säga att Softronics konsulter är målinriktade 
och tekniskt kunniga och att de inte ger upp i första taget. De tycker att vi 
snabbt kommer upp på spåret och är fl exibla.

Levererar både tillväxt och vinst
Softronic har sedan starten levererat både tillväxt och vinst under varje år – 
så också 1999. Året började starkt och omsättningen har hållits jämn runt 
70 Mkr under de tre första kvartalen för att öka till 100 Mkr det fjärde. 

I N T E R V J U  M E D  V D
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I N T E R V J U  M E D  V D

Omsättningen ökade under året med 61 procent till 311 Mkr. Resultatet 
efter fi nansnetto uppgick till 49,2 Mkr – en ökning med 81 procent jämfört 
med året innan.

–I siffrorna ingår förvärvet av Consultus, men även om vi räknar bort 
det ligger vi en bra bit över vår årsbudget, både vad gäller tillväxt och lön-
samhet, berättar Anders Eriksson. 

Stark kursuppgång
Softronics aktiekurs har i likhet med många andra it- och Internetbolag 
utvecklats mycket positivt under året. Softronic har påverkats av den all-
männa uppvärderingen av it-aktier. Samtidigt är det viktigt att notera att 
Softronic tillhör den kategori Internetföretag som faktiskt tjänar pengar – 
en egenskap som företaget defi nitivt inte delar med alla i branschen. 

–Det är viktigt att komma ihåg att börskursen och verkligheten är olika 
saker, säger Anders Eriksson. När folk ringer till mig och säger ”vad bra 
det går för er” eller ”det verkar gå dåligt nu” undrar jag ofta vad de menar. 
Medan de pratar om kursen på Softronicaktien tänker jag på verksamhe-
ten. Det är som sagt två skilda saker.  

Skapar framtidens vinnare
Den avslutande frågan till Anders Eriksson lyder: Hur ska Softronic fort-
sätta att utvecklas under 2000?

–Vi har under 1999 blivit mer synliga och lyckats kommunicera vårt 
budskap på ett mer framgångsrikt sätt än tidigare. Det ska vi fortsätta med 
under 2000 med ambitionen att bli kända som Internetföretaget som, till-
sammans med kunderna, bygger digitala företag som blir framtidens vinnare. 
Vi kommer att investera i kraftig tillväxt under hela 2000 – en absolut nöd-
vändighet för att bli framgångsrika i konkurrensen inom Internetområdet.

–Med itm ska vi ”gå ut i världen”, men vi ser annars Norden som vår 
hemmamarknad och vi vill fortsätta att växa i Östersjöregionen. Expan-
sion ska ske både organiskt och genom förvärv av strategiska verksamheter. 
Förvärvet av Consultus är ett bra exempel på denna ambition. Under 2000 
kommer vi att fortsätta med förvärv av Internetrelaterade företag. Förvärv 
inom marknadskommunikationsområdet har högsta prioritet, men även 
andra företag kan komma i fråga. Vi ska fortsätta att vara en långsiktig 
partner till våra kunder och vi vill att våra partnerskap i högre grad ska ha 
karaktären av en symbios än ett traditionellt kund- och leverantörsförhål-
lande. Att skapa kundnytta handlar inte bara om att öka intäkterna, höja 
servicegraden eller effektivisera kundens verksamhet – det handlar också 
om att skapa en känsla av framgång och att det hela tiden fi nns möjlighet 
att komma ett steg längre. 

” Levererar 
 både tillväxt
 och vinst”
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Fantasi som förverkligar visioner
Vad tycker du är utmärkande för Softronic som IT-företag?
–Softronic har varit på marknaden längre än de fl esta och har under alla år 
lyckats med konststycket att kombinera tillväxt med lönsamhet. Och det 
är mer än man kan säga om många av dagens börsraketer. Stabiliteten och 
pålitligheten är några av Softronics karaktärsdrag. Jag tror att kunderna 
värdesätter ordning och reda i en it-värld som snurrar allt snabbare. 

–Softronic har duktiga medarbetare som – vid sidan av sin tekniska 
kompetens – besitter någonting mycket viktigt, nämligen fantasi. Det är en 
tillgång som blir allt viktigare i takt med att de tekniska begränsningarna 
blir färre och möjligheterna att förverkliga kundernas visioner allt större. 

Hur kommer du själv att bidra i styrelsearbetet?
–Dagens it-utveckling har effekt på hela samhället och allas våra liv. För 
att förstå utvecklingen och våga sia om framtiden krävs en helhetssyn som 
omfattar långt mer än bara teknikutvecklingen. Här tror jag att jag kan 
bidra genom att jag är van att arbeta gränsöverskridande och anlägga såväl 
historiska, politiska som livsstilsmässiga aspekter på det som händer och 
sker.

–Softronic är ännu inte så känt som det förtjänar att vara. Jag hoppas 
därför också kunna bistå med att sätta Softronic på kartan även utanför 
it- och Internetbranschen.

Totalgrepp över lösningarna
Vad tycker du är utmärkande för Softronic som IT-företag?
–Softronic har en helhetssyn och arbetar inte – till skillnad från somliga 
konkurrenter – med siktet inställt på att bara ”sälja timmar”. Man tar 
istället ett totalt grepp över lösningarna, från strategi till implementering 
och drift.

–Jag upplever att Softronic bygger produkter som fungerar. Jag gillar 
speciellt försäkringslösningen itm Insurance med potential att bli en stor-
säljare inom försäkringsbranschen, som står inför stora förändringar de 
närmaste åren.

–Företagsledningen har visioner och är lyhörd för förändringar och nya 
förutsättningar på marknaden, vilket jag tydligt upplever på styrelsemötena.

Hur kommer du själv att bidra i styrelsearbetet?
–För att bli framgångsrik räcker det inte med att bara göra bra lösningar – 
man måste synas också. Jag hoppas kunna bidra med kunskaper om media 
och hur budskap ska formuleras och kommuniceras för att verkligen nå 
fram till målgrupperna.

S T Y R E L S E K O M M E N T A R E R

Patrik Engellau
Patrik Engellau är bland annat opinions-
bildare, framtidsforskare och VD i Aktie-
Torget i Norden AB. Han är ledamot i 
Softronics styrelse sedan 1997.

Pieter Tham
Pieter Tham har tidigare arbetat som 
reporter på bland annat Aktuellts A-Eko-
nomi och varit nyhetschef på TV 8. Idag 
är han delägare i H.O.T. Vision, som arbe-
tar med medieträning och webb-tv. Han 
är ledamot i Softronics styrelse sedan 
1999.



 S O F T R O N I C  Å R S R E D O V I S N I N G  1 9 9 9 15

Den fullständiga 
balansräkningen
Ständig förändring är numera ett normaltillstånd och ett företags förmåga 
att navigera i denna föränderliga tillvaro är en avgörande framgångsfaktor. 
Förutsättningarna för framtida intäkter och lönsamhet avgörs inte bara av 
de värden som framgår av resultat- och balansräkningarna. 

Under senare år har det vuxit fram metoder för att mäta, redovisa, styra 
och utveckla dessa värden. Managementkonsultföretaget Consultus har 
utvecklat en sådan metod, ”Den Fullständiga Balansräkningen” – fbr, 
vars struktur har använts som utgångspunkt vid produktionen av denna 
årsredovisning. I fbr kompletteras det fi nansiella kapitalet med fyra stra-
tegiska kapital för att ge en mer komplett bild av företagets förutsättningar 
att skapa framtida intäkter och lönsamhet:

Marknadskapitalet uttrycker verksamhetens yttre effektivitet, det vill säga 
värdet av lojalitet och tillfredsställelse hos kunder och övriga aktörer på 
marknaden. Dessutom beskriver det tjänster och varors kundnytta och 
utvecklingsmöjligheter. 

Humankapitalet speglar medarbetarnas tillfredsställelse, engagemang, kun-
skap och utvecklingsförmåga. Kapitalet har en avgörande betydelse för 
kundlojaliteten och därmed lönsamheten. 

Strukturkapitalet uttrycker värdet av effektiva processer och en ändamåls-
enlig organisation. Ett bra strukturkapital stärker marknadskapitalet. Bra 
interna processer och verktyg ger effektiva kundprojekt med hög kvalitet, 
vilket i sin tur ökar lönsamheten.

Samhällskapitalet är förmågan att skapa samhällsnytta och utveckla intern 
och extern miljö. Samhällsnytta skapas även genom att bidra till nya arbets-
tillfällen och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

F B R

StrukturkapitalSamhällskapital

HumankapitalMarknadskapital

Fyra strategiska kapital som tillsammans 
med det fi nansiella kapitalet bidrar till att 
skapa framtida lönsamhet.
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Digitalisering av företag är avgörande 
när man idag satsar på affärsutveckling. 
Softronics lösningar för att bygga digi-
tala företag bygger på tung kompetens 
inom strategi, teknik och användbarhet.

Det digitala företaget 
–vägen in i framtiden
Modern teknik är ett vitt begrepp, för de fl esta synonymt med it. Softronic 
har sedan starten arbetat med modern teknik och med facit i hand kan det 
konstateras att företaget sovrat rätt bland trenderna och gjort framgångs-
rika val. Det mest intressanta är inte teknikkompetensen i sig utan hur 
den tillämpas. Softronic byggde exempelvis landets första Client/Server-
lösning, skapade tidigt Windows-applikationer och var ett av de första 
företagen att använda sig av webbtekniken. 

En framgångsfaktor i detta sammanhang är att Softronic bygger lös-
ningar som är fl exibla, förändringsbara och förberedda för att möta fram-
tidens krav. Lösningarna ger stor frihet åt användaren, är enkla att anpassa 
efter nya behov och ny teknik kan lätt adderas. 

Teknik 

Ny tid skapar nya möjligheter
Under 1999 har det blivit ännu tydligare att Internet bryter upp tradition-
ella mönster och skapar nya möjligheter. För att företag och organisationer 
ska bli framtidens vinnare måste hela deras verksamhet knytas ihop med 
webbteknik – digitala företag måste byggas.

Det digitala företaget brukar vi ibland likna vid ett isberg. Isbergets 
topp motsvarar företagets kontaktyta mot kunden där många lägger sitt 
huvudsakliga fokus. Men, under ytan fi nns hela företagets samlade infor-
mation och processer. För att lyckas i den nya ekonomin måste föränd-

ringen omfatta hela isberget.
Många inser inte att det krävs nytänkande och bitvis även mod för 

att ta tillvara den nya tidens möjligheter. Alltför få har tagit konse-
kvenserna av paradigmskiftet från industrisamhälle till informa-

tionssamhälle. Bland dessa företag fi nns många potentiella upp-
dragsgivare för Softronic. Fundamentala villkor i informa-

tionssamhället är att information är råvaran framför andra 
råvaror och att Internet är den bärande infrastrukturen. 
De som är först med att inse detta, och som anpassar sin 
verksamhet därefter, skaffar sig ett försprång gentemot 
sina konkurrenter som är svårt att inhämta. 

Softronic är ett stöd i kundens hela förändringspro-
cess. Företagets managementkonsulter är specialiserade 

på it-driven förändring och såväl tekniker som utvecklare 
behärskar tekniken – både front end och back end. Pro-
jekten omfattar allt från publika e-handelslösningar och 
kopplingar till verksamhetssystem, till strategiska och 
organisatoriska konsekvenser.

Humankapital

StrukturkapitalSamhällskapital

Marknadskapital

Marknadskapitalet speglar upplevelsen 
av Softronic och företagets koncept. 
Hur Softronic hanterar och utvecklar sitt 
marknadskapital är avgörande för intäk-
terna. För att bygga ett starkt och långsik-
tigt marknadskapital arbetar Softronic i 
partnerskap med sina kunder. Fokus är 
kundnytta och Softronic erbjuder fl exibla, 
förändringsbara och framtidssäkra lös-
ningar som bygger på kreativ användbar-
hetsdesign, affärsutveckling och modern 
teknik. 

Förändring

Strategi

Teknik

Användbarhet
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Strategi

Consultus – vägvisare 
i den nya ekonomin
Strategi, change management och organisation är tre styrkor som Softro-
nic förvärvade genom köpet av Consultus 1999. Tillsammans möter de 
båda företagen kundernas behov av management i kombination med it, 
vilket är en avgörande framgångsfaktor vid utveckling av moderna företag 
och organisationer i den nya ekonomin – och summan blir större än de 
enskilda delarna sammantagna.

Consultus etablerades 1974 och är idag ett ledande företag inom ledarut-
veckling och strategisk rådgivning vid organisationsförändringar. Bolaget 
är ett av de största svenskägda managementkonsultföretagen, med kontor 
i Stockholm, Bryssel och Paris. Delägarskapet i det europeiska nätverket 
Allied Consultants Europe, ace, ger dessutom Consultus en stark lokal 
förankring ute i Europa.

Consultus och Softronic har likartade kulturer som bygger på profession-
alism, långsiktighet och partnerskap. Företagen har samma syn på affärs-
verksamhet och på it-utvecklingen inom Internet och e-handel. Båda före-
tagen arbetar i nära partnerskap med sina kunder för att kunna nå målen 
– att öka kundernas lönsamhet, tillväxt och kompetens.

Traditionellt arbetar Consultus inom tre områden – strategi, organisa-
tion samt ledarskap och företagskultur. Tack vare samarbetet med Softro-
nic har Consultus på kort tid blivit tongivande inom ett fjärde område – 
webbstrategier. Tillsammans hjälper de två företagen sina kunder att gå 
från den gamla till den nya ekonomin, genom att ta tillvara Internets möj-
ligheter i företagets alla processer.

Consultus medarbetare består till övervägande del av erfarna senior-
konsulter, men företaget tar hela tiden in unga medarbetare, som tillför 
idéer och kunskaper inom nätverksekonomin. Konsulterna arbetar nära 
kunden, med dokumenterade metoder och arbetssätt. Hemligheten är att 
mobilisera kundens egna resurser, och därmed åstadkomma stora resultat 
med relativt små insatser.

Uppdragsgivarna är framför allt tjänsteintensiva företag, men allt fl er 
traditionella industriföretag anlitar Consultus. Idag fi nns många av Sveri-
ges största företag och organisationer bland kunderna.

Consultus och Softronic har under 1999 etablerat samarbete i ett fl ertal 
projekt. Consultus är ett dotterbolag i koncernen och under 2000 kommer 
strategier och riktlinjer för samarbetet att utvecklas.

Consultus affärsidé

Consultus vägleder människor och före-
tag i att förverkliga sina visioner i den 
nya ekonomin genom att integrera stra-
tegi, organisation, ledarskap, människor 
och IT.

Softronic i verkligheten

Universal Air Express, UAE

Få vingar med IT
Universal Air Express, UAE, är ett modernt 
och utvecklingsbenäget speditions- och 
logistikföretag. Företaget har varit lön-
samt sedan starten 1988. UAE är en 
del i det världsomspännande logistiknät-
verket AEI. Bolaget växer och har snart 
170 anställda i en internationell koncern 
med fyra affärsenheter – Universal Air 
Express, Universal Fedex, UAE Logistics 
och International Sea Freight. 

IT svårare än fysisk transport
UAE anser att IT-utveckling är fundamen-
talt för deras framtida möjligheter. Den 
traditionella transportapparaten funge-
rar inte längre som en isolerad process. 
För att lyckas handlar det inte längre om 
fl yg, båtar och bilar, det handlar om IT 
och kompetens. IT är en strategisk fråga 
för att klara av att erbjuda ett transport-
koncept i ett internationellt sammanhang 
med hög servicenivå och kvalitet. 

Allt åtkomligt via webben 
UAE har valt ett långsiktigt och strateg-
iskt samarbete med Softronic. Softro-
nic deltar i formulering av affärsstrategin 
som baseras på IT och levererar sedan 
verksamhetssystem som stöder affärs-
idén, bland annat en business to busi-
ness-lösning som är unik i branschen.

Nya möjligheter för UAE 
och deras kunder
I den nya miljön fl ödar all information fritt 
och används offensivt. På så sätt öpp-
nas möjligheter för UAE att utveckla sina 
tjänster, skapa nya tjänster och erbjuda 
en mycket hög servicenivå. Manuella ruti-
ner tas bort och information är lätt att 
tillgå. Detta gör att UAE kan erbjuda 
moderna tjänster globalt som optime-
rar både företagets eget och kundernas 
arbete med spedition och logistik.
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Användbarhet

Samverkan mellan 
människa och dator
För att datorn ska bli så användbar som möjligt måste hänsyn tas till de 
mänskliga aspekterna. Under 90-talet, med Internet som accelerator, har 
intresset för samspelet mellan människa och dator ökat avsevärt. Tidigare 
har arbetet med att bestämma hur ett system ska byggas generellt sett varit 
en abstrakt och teoretisk fråga. 

Softronic ser kreativ användbarhetsdesign som en av huvudingredien-
serna i projekten – det är länken mellan tekniken och användaren. Tekniken 
ska vara ändamålsenlig och enkel att använda. Softronic har rekryterat en 
av landets få doktorer som är specialiserade på interaktion mellan män-
niska och dator. Tillsammans med företagets systemarkitekter arbetar han 
praktiskt med användarens situation. Det stärker förmågan att leverera 
funktionella system som tillför kunden maximal nytta.

ITM – det digitala försäkringsbolaget
Försäkringsverksamhet bygger i stor utsträckning på rationell informa-
tionshantering, vilket ställer höga krav på försäkringsbolagens it-system. 
itm, Insurance Technology Management, är ett fond- och försäkringssys-
tem som har utvecklats och säljs av Softronic. 

itm är unikt – inget annat system hanterar försäkringsmarknadens nya 
förutsättningar och möjligheter lika genomtänkt. Det stöder inte bara 
verksamheten utan är det kompletta och moderna försäkringsbolaget. 
Genom att använda itm kan försäkringsbolag förbättra sin effektivitet, 
öka sin service, öka lönsamheten och ha en bättre beredskap inför kom-
mande struktur- och teknikförändringar. itm skapar framtidens vinnare. 

itm har två betydelser för Softronic. Dels är det en produkt som distri-
bueras via partners och genererar licensintäkter, dels genererar produkten 
många viktiga projekt och it-partnerskap för hela koncernen.

Distribution via partners i ett globalt nätverk
Ansvaret för utveckling och distribution av itm vilar på dotterbolaget Soft-
ronic itm. Softronic itm arbetar inte direkt mot slutkund utan distribuerar 
itm globalt via ett växande antal partners. 

Softronic satsar på att lansera itm på några viktiga marknader – Norden, 
Storbritannien, Tyskland och usa. För att nå ut brett har samarbetsavtal 
tecknats med ibm Sverige, ibm Danmark och den brittiska Rebuskoncernen 
med verksamhet i 40 länder. 

ITM:
» Uppfyller snabbt kundernas behov av 
 nya tjänster och produkter.
» Erbjuder en gränslös verksamhet med
 hög tillgänglighet genom kommunika-
 tion över Internet.
» Är ett öppet system med en struktur 
 som är anpassad till förändringstak-
 ten när det gäller ny teknik.
» Passar det stora försäkringsbolaget 
 lika bra som det lilla.
» Är lika attraktivt och användbart på 
 alla geografi ska marknader. 

M A R K N A D S K A P I T A L E T
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Utvecklingen av itm sker i samarbete med partners och kunder. Kun-
derna är de mest kritiska bedömarna, och därför viktiga för att driva 
utvecklingen framåt. Under 1999 har exempelvis en fondadministrativ 
modul integrerats i itm – itm Fund, som ett svar på ett kundbehov.

En bransch i omdaning
Försäkringsmarknaden världen över har till för några år sedan varit starkt 
reglerad av nationella lagar. Detta skapade en oligopolmarknad med tunga 
aktörer och ett vedertaget affärsmönster. Idag är förutsättningarna helt 
annorlunda. Den avreglering som ägt rum har lett till såväl ökad konkur-
rens som högre krav på service. 

Dessutom har Internet inneburit att kunderna fått större möjlighet att 
skaffa sig överblick över marknaden och att jämföra både tjänster och pri-
ser. Försäkringsbolagen måste därför vara innovativa, fl exibla, snabba och 
prisvärda för att vinna nya och behålla existerande kunder.

Framgångskoncept i den nya ekonomin
För närvarande är itm det mest fl exibla försäkringssystemet på marknaden 
och de funktioner som hanterar produktutvecklingen är unika. itm erbju-
der enkla och tydliga produkter som snabbt och till konkurrenskraftiga 
priser kan distribueras till kunder över hela världen. Nya försäkringspro-
dukter kan skapas utan programmering, vilket möjliggör en mycket kort 
time-to-market. 

Genom att systemet är fl erskiktat och uppbyggt av komponenter krävs 
inga stora, drastiska förändringar i systemet om försäkringsbolagets verk-
samhet eller sätt att arbeta förändras. Komponenter kan bytas ut eller läg-
gas till och systemet är skalbart och fungerar för såväl små som stora bolag. 
I takt med att nya tekniker föds kan de implementeras i itm, något som gör 
att systemet alltid kommer att ligga i teknikutvecklingens framkant.

Content Server – portal 
i det digitala företaget
Content Server är ett verktyg för publicering av information på Internet 
och intranät. Content Server skapar möjlighet att få företagets information 
presenterad, publicerad och hanterad på ett överskådligt och rationellt 
sätt. Content Server klarar idag av att presentera information på webbsi-
dor, i wap-telefoner och pda:er samt via xml. 

Content Server är så användarvänligt att vem som helst i ett företag kan 
fylla sin portal med information. Systemet bygger på att användarna har 
olika roller – den ansvarige redaktören har kontroll över innehållet, form-
givaren över formen och skribenter lämnar löpande information i form av 
artiklar. 

Softronic i verkligheten

Danica Fondförsäkring AB 

Ny aktör på den svenska
fondförsäkringsmarknaden
Danica Fondförsäkring AB startades i 
Stockholm 1999. Bolaget är, och tänker 
förbli, Sveriges minsta och modernaste 
försäkringsbolag. Sina rötter har Danica 
Fondförsäkring i Danmark – moderbo-
laget Danica är Danmarks största och 
äldsta försäkringsbolag med premiein-
täkter på nästan 10 Mdr DKK. Danica 
Fondförsäkring vill genom sin etablering 
i Sverige utmana de svenska storbolagen 
när det gäller fondförsäkringar.

Traditionella mönster 
bryts upp med IT
För att skapa ett koncept som drar nytta 
av de marknadsförutsättningar som den 
nya ekonomin skapar och som håller 
långt in i framtiden behövde Danica Fond-
försäkring ett fl exibelt ADB-system med 
mycket hög kapacitet och förmåga att 
utvecklas. På så sätt skulle de kunna han-
tera större affärsvolymer än storbola-
gen, utan att tappa det personliga enga-
gemanget eller förmågan att leverera 
snabb och effektiv service.

Teknik anpassad för framtiden
För att förverkliga sina idéer valde bola-
get att satsa på ett samarbete med Soft-
ronic och försäkringssystemet ITM. Ett 
samarbete för att utveckla ITM till ett 
fondförsäkringssystem startades. Den 
första versionen togs i drift under novem-
ber 1999 i och med att Danicas Sveri-
geverksamhet startades. Systemet är 
mycket modernt – det är byggt på Inter-
netteknik med ett webbaserat användar-
gränssnitt. Fondförsäkringssystemet är 
en bärande del i hela Danica Fondförsäk-
rings koncept och verksamhet. 

Minimerat personalbehov 
– maximerad omsättning
Danica Fondförsäkrings koncept är 
modernt och utmanar traditionella affärs-
mönster. Bolaget består av ett snabb-
fotat team med fondförsäkringar som 
specialitet. Starten av Danica Fondför-
säkring blev en succé. De två första 
månaderna såldes fondförsäkringar för 
en kvarts miljard kronor. Hela verksam-
heten administreras av endast tio perso-
ner – vilket gör det hela än mer fantas-
tiskt. Men Danica vill gå längre – snart har 
bolaget bankkontor, försäkringsmäklare 
och kunder med sig via webben.

M A R K N A D S K A P I T A L E T
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Softnet – bredband för 
det digitala företaget
Softronic arbetar sedan fl era år med säker infrastruktur och bredbandstek-
nik i både business-to-business sammanhang och för att skapa nya möjlig-
heter för privatpersoner. 

Softnet möjliggör bredbandskommunikation mellan Softronic och före-
tagets kunder. Många kunder använder även Softnet för att kommunicera 
med egna geografi skt spridda arbetsplatser. Softnet är rikstäckande med 
knutpunkter i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Via Softnet kan 
Softronics kunder nyttja effektiva och säkra tjänster som säker Internetac-
cess, övervakning, remote management, programvarudistribution, fjärr-
drift, webbhotell och hosting.

Mer än IT-partnerskap
it har i allt större utsträckning blivit en strategisk ledningsfråga. Det är ett 
komplext område som ställer krav på kompetens och kreativitet, hos både 
beslutsfattare, beställare och leverantörer. För att nå framgång krävs en it-
partner som ger stöd och inspiration i hela affärsutvecklingsprocessen och 
som tar ansvar för helheten när det gäller it-miljö och it-stöd. Först då kan 
it-satsningarna bli verkliga investeringar för framtiden. Det är just detta 
som är tanken bakom Softronics it-partnerskap. 

Softronics kunder
Softronic vänder sig till medelstora och stora företag. Softronics kompe-
tens är branschoberoende men företaget har hittills varit mer inriktat mot 
tjänsteföretag än mot industri. Men efterfrågan på den nya tidens it-stöd 
ökar från traditionella industriföretag som i allt högre grad utvecklas till 
kunskapsföretag med information som en råvara bland andra råvaror. 
Genom att strukturera och använda informationen kan industrin skapa 
möjligheter till ett högre förädlingsvärde och därigenom högre intäkter.

Den huvudsakliga intäktsbasen i Softronic utgörs av få men stora kun-
der. De fem största kunderna 1999 stod för 42 procent av intäkterna. 27 
kunder, varav 15 var nya för året, fakturerades 2 Mkr eller mer, vilket mot-
svarar 71 procent av den totala omsättningen. I huvuddrag var förhållan-
dena desamma under 1998.

M A R K N A D S K A P I T A L E T

Softronic i verkligheten

CityMail

CityMail har slagit sig in på den marknad 
som tidigare till 100 procent varit Pos-
tens. De har specialiserat sig på försor-
terad och datoradresserad post och ser 
sig som ett komplement till Posten i Stor-
stockholm, Göteborg, Malmö och på Got-
land. Bolaget täcker en tredjedel av Sve-
riges hushåll och företag motsvarande 
50 procent av köpkraften. 

Konsten att slå sig in på en 
monopolmarknad
Som specialistföretag och ”utmanare” 
konkurrerar CityMail genom att i varje 
situation visa högsta kompetens, bästa 
servicegrad och total pålitlighet. Deras 
affärsidé kräver att de klarar snabba för-
ändringar. Det kräver i sin tur ett fl exi-
belt, förändringsbart och framtidssäk-
ert affärs- och verksamhetssystem som 
omfattar alla processer – ner på brevbä-
rarnivå. 

Liten, smart och smidig
IT är alltså en för CityMail komplex och 
strategisk fråga som rätt använd skapar 
konkurrensfördelar och nya möjligheter. 
Den ständiga utvecklingsprocessen krä-
ver spetskompetens inom IT-området. 
Genom partnerskapet med Softronic för-
stärker CityMail sin egen organisation på 
fl era plan. Softronic är en strategiskt sam-
talspartner i utvecklingsarbetet, Softro-
nic deltar i förvaltningen av CityMails IT-
miljö och utvecklar nya lösningar som 
stödjer CityMails affärsidé.

Tillgång till hela Softronic 
Genom IT-partnerskapet får CityMail till-
gång till IT-kompetenser som bolaget 
behöver för att skapa ett långsiktigt fram-
gångsrikt koncept. CityMail behöver en 
fl exibel IT-miljö och ett verksamhetssys-
tem som kan anpassas till företagets och 
omvärldens behov.

Branschfördelning av
kunder över 2 Mkr
1. Försäkring & Finans
2. Handel & Tjänster
3. Organisation & Offentlig förvaltning
4. Telekom
5. Övrigt
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Individualister 
mot samma mål
Softronic utvecklas i hög grad genom att arbetet präglas av ett offensivt 
entreprenörskap bland ledare och medarbetare. Alla uppmuntras att bryta 
ny mark och förverkliga sina idéer. Softronicprojekten ligger i teknikut-
vecklingens framkant, vilket är stimulerande för de anställda. Just detta 
klimat bidrar till att Softronic lockar människor med hög kompetens – de 
vill arbeta tillsammans med skickliga kollegor och ny teknik i framgångs-
rika projekt.

Resultatinriktad kompetensutveckling
Softronics framgång är direkt beroende av kompetensen hos den enskilde 
anställde – ett faktum som är typiskt för den nya tidens tjänsteföretag. Soft-

StrukturkapitalSamhällskapital

Marknadskapital Humankapital

H U M A N K A P I T A L E T

Humankapitalet är centralt i Softronic – 
det är de anställdas insatser som ska-
par framgång för kunderna och det egna 
företaget. Humankapitalets värde speg-
lar den samlade kunskapen, utvecklings-
potentialen och de anställdas tillfreds-
ställelse i arbetet.
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ronic är positivt till personlig kompetensutveckling, men skiljer sig från 
många andra på en punkt – Softronic utbildar inte för utbildandets egen 
skull, utan när det uppstår behov som är relaterade till kundprojekten. 

Det är viktigt med time-to-market även när det gäller utbildning. Med 
SoftronicUniversitetet kan interna utbildningar skräddarsys med mycket 
kort leveranstid. Där bedrivs exempelvis  utbildning i projektstyrning, samt 
kortare utbildningar i olika metoder, verktyg och tekniker.

Stark företagskultur
Det är viktigt att alla arbetar på samma sätt och mot samma mål, med 
samma kultur och idéer, men ändå är självständiga. Softronic arbetar där-
för med att stärka företagskulturen och medvetandegöra affärsidé, mål 
och visioner bland de anställda. 

För att till exempel introducera nyanställda akademiker hålls återkom-
mande så kallade rookie-utbildningar. Utbildningen är fyra veckor lång 
och syftar till att presentera Softronic och lära ut företagets sätt att arbeta. 
Med stöd av den omfattande introduktionen kan företagets nya rookies gå 
direkt in i olika projekt och bidra till att skapa intäkter.

Ett växande kapital
Humankapitalet växer då nya kompetenser tillförs genom rekrytering och 
företagsförvärv. Vid årets ingång hade Softronic 216 anställda, att jämfö-
ras med 351 per den sista december – en ökning med 62 procent. Under 
året rekryterades 113 personer och 54 personer tillkom genom förvärven 
av Consultus ab och Bellatrix ab. Exempel på nya eller förstärkta kompe-
tensområden är management, säkerhet och utbildning.

Under året slutade 32 personer, vilket motsvarar en personalomsättning 
på 11,6 procent. Det är i linje Softronics uppsatta mål.

Arbetsmarknaden inom it- och Internetbranschen är överhettad och till-
gången på framför allt erfarna personer är begränsad. Därför har en hr-
funktion med huvudsakligt fokus på rekrytering och kompetensutveckling 
skapats under 1999. Inom Softronic är 18 procent av de anställda kvinnor. 
hr-funktionen har därför en uttalad ambition att rekrytera kvinnor med 
rätt kompetens.
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”Softroniten”
Den genomsnittlige ”Softroniten” är enligt statistiken en 34-årig manlig 
systemutvecklare. Han har gått 3,5 år på högskola eller universitet. Han 
har 7,5 års branscherfarenhet och har arbetat inom företaget i 3,7 år. 

Av Softronics anställda arbetar 289 personer, eller 82 procent, i kund-
projekt och genererar direkta intäkter. Dessa personer är tekniker, system-
utvecklare, projektledare och managementkonsulter. 

Bland övriga medarbetare är 28 personer konsult- och dotterbolagschefer 
och 34 verksamma inom företagsledning, staber och administration.

Arbetsklimatet inom Softronic
För andra året i rad har Softronic undersökt medarbetarnas uppfattning 
om sin arbetsgivare och trivseln på arbetsplatsen. Det har gjorts med hjälp 
av en branschgemensam attitydundersökning som är utformad av it-före-
tagen inom Industriförbundet. 

Softronics anställda är generellt sett mer positiva till sin arbetsgivare än 
branschens genomsnitt. Företaget utmärker sig positivt på framför allt tre 
punkter – de anställda anser sig arbeta för 1) en attraktiv arbetsgivare med 
2) en framgångsrik framtid och de anser sig 3) ha goda utvecklingsmöjlig-
heter inom företaget.

Just dessa punkter är viktiga för att kunna attrahera ny personal med 
hög kompetens.

Nyckeltal – Humankapital   1999  1998  1997
Anställda 31/12  351 216 166
Medeltal anställda (st)  276 190 161
Medeltal intäktspersoner (st)  250 163 
Omsättning/anställd (Tkr)  1 123 1 017 961
Förädlingsvärde/anställd (Tkr)  770 690 470
Resultat före skatt/anställd (Tkr)  177 143 32
Medelålder (år)  34 34 35
Akademisk utb (%)  76 72 59
Akademiska år (medeltal)  3,5 3 3
Branscherfarenhet (år)  7,5 7 8,5
Antal år i företaget  3,7 3,5 4,1
Personalomsättning (%)  12 10 15
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Samhällskapital

Marknadskapital Humankapital

Strukturkapital

Kunskap i koncentrat

Snabba och 
säkra lösningar
Det digitala företaget är beroende av snabb och säker utveckling. Som 
leverantör av det digitala företaget måste Softronic därför basera lösning-
arna på ett gemensamt sätt att arbeta och tillföra ny teknik. I det digitala 
företaget krävs lösningar som är öppna, möjliga att förändra och baserade 
på framgångsrika koncept, produkter och komponenter – något som Soft-
ronics strukturkapital bidrar till.

Metoder och verktyg
Softronic har skapat cse (Client Server Environment) som omfattar pro-
jektmetodik, samt modeller för objektorienterad analys och design kombi-
nerat med processorienterad workfl ow-teknik. cse består av återanvänd-
bara komponenter, vilket är nödvändigt för att snabbt kunna bygga funk-
tionella och säkra lösningar. 

Under 1999 har Softronic startat en nyhetssida på Internet för utvecklare. 
Där kan företagets utvecklare löpande ta del av information som berör 
Softronics produkter och Client Server Environment, oberoende av var i 
världen de befi nner sig.

Modellen för projektstyrning och systemutveckling i Softronic, Softpro-
cess, bidrar till att skapa ett likartat sätt att arbeta inom alla it-Partner-
områden. Softprocess är ett webbaserat system som innehåller beskriv-

Strukturkapitalet beskriver sättet att 
styra verksamheten, arbetsmetodiken 
och förmågan att systematisera, pake-
tera och återanvända kunskaperna. I ett 
kunskaps- och tjänsteföretag som Soft-
ronic handlar det i hög grad om att trans-
formera humankapital till strukturkapital. 
Styrkan i strukturkapitalet har direkt åter-
verkan på marknadskapitalet. Ett starkt 
strukturkapital ökar prestationsförmå-
gan, höjer tjänsternas kvalitet och kortar 
den kritiska time-to-market.
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ningar av Softronics sätt att arbeta och vad som ingår i verksamhetsproces-
sen, exempelvis olika faser, handgrepp, nomenklatur etcetera. Softprocess 
beskriver verksamhetsprocessen och dess beståndsdelar: 

Affärsmodellen: Grunden för Softronics affärsidé och företagets sätt att 
bedriva affärer. Omfattar själva processen, styrningen och kvalitetssäk-
ringen.

Projektstyrning: Softronics sätt att styra och hantera det enskilda projektet 
(initiering, projektkommunikation, rapportering, kvalitetssäkring, pro-
jektuppföljning, projektorganisation och aktörer).

Systemutvecklingsmetod: Softronics metod för genomförande av projekt. 
Består av delarna uppdragsdialog, analys (processmodellering, använd-
ningsfallsanalys, workfl ow-modellering, objektorienterad analys (ooa) 
och analys av befi ntliga system), design (objektorienterad design ood och 
komponentdesign) och genomförande (utveckling av verksamhetskompo-
nenter,  interaktiv prototyping av dialogkomponenter, integrationsarbete 
och tester).

Införande och drift: Anger det sätt på vilket införande och förvaltning av 
tillämpningar sker (installation, utbildning, acceptanstest, upprättande av 
förvaltningsorganisation, driftsättning och leveransgodkännande).

Effektiv organisation
Softronics organisation är platt och uppdelad i kundorienterade och själv-
styrande it-Partner områden (itp). En typisk itp består av 15-20 personer 
och leds av en stark entreprenör. I itp:n kombineras den lilla organisatio-
nens effektivitet och arbetsglädje med det stora företagets resurser och 
samlade kompetens. Kunden har en enda kontaktperson på Softronic – en 
person som i sin tur har hela sitt it-Partnerområde bakom sig och därutö-
ver hela Softronics samlade kompetens.

Softronic i verkligheten

Tjänstemannaförbundet 
HTF 

Tjänstemannaförbundet HTF, är ett fack-
förbund med 280 anställda som organi-
serar över 155 000 privatanställda tjäns-
temän inom handel, transport och ser-
vice. Med kontor på 19 platser i hela 
landet hjälper HTF sina medlemmar med 
information och facklig service.

Nytt grepp kring IT-frågan
HTF ville digitalisera sin verksamhet och 
kunna sköta all administration i ett gräns-
snitt. All information skulle vara använd-
bar och lättillänglig – oavsett var de 
anställda arbetade.

En digital organisation
HTF startade ett samarbete med Soft-
ronic för att digitalisera hela sin organi-
sation under ledorden standardisering, 
centralisering och enkelhet. Nu har en 
gemensam plattform skapats som bidrar 
till ett gemensamt arbetssätt. Från att 
ha hanterat data, applikationer och drift 
lokalt fi nns nu allt på huvudkontoret – de 
nitton kontoren arbetar i ett gemensamt 
webbgränssnitt över HTF:s intranät. 

En lösning för framtiden
Det nya digitala HTF omfattar hela verk-
samheten. Det är rätt dimensionerat och 
de kan växa i det både vad gäller stor-
lek, tjänster och funktionalitet utan att 
behöva skrota hela eller delar av investe-
ringen – lösningen är fl exibel och kan leva 
långt in i framtiden. Samarbetet fortsät-
ter, nu ska tjänsterna läggas ut på Inter-
net. HTF kan på så sätt erbjuda tillgäng-
lighet dygnet runt.
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Marknadskapital Humankapital

StrukturkapitalSamhällskapital

Mot det digitala 
samhället
Arbetsmarknadsfrågorna är viktiga i dagens Europa. I och med att vi läm-
nar industrisamhället bakom oss har antalet arbetstillfällen minskat avse-
värt. Vid en jämförelse mellan usa och Europa kan det konstateras att 
den negativa utvecklingen inte alls varit lika dramatisk i usa. Den största 
bidragande faktorn till det är snabbväxande medelstora företag som skapat 
inte mindre än 80 procent av alla nya arbetstillfällen.

Listad på Europe’s 500
För att ta upp kampen med bland annat usa när det gäller att skapa ny 
sysselsättning startades i Europa 1995 listan Europe’s 500, för entrepre-
nörsorienterade tillväxtföretag. Genom denna form av kartläggning kan 
man påvisa vad som styr tillväxten och den betydelse dessa företag har när 
det gäller att skapa nya jobb och samhällstillväxt. Europe’s 500 drivs av 
den eu-stödda organisationen Growth Plus.

Skapar nya arbeten
1999 års lista offentliggjordes i slutet av december. Bland de 500 företagen 
fanns 22 svenska företag varav Softronic var ett. Softronic listades på en 
16:e plats bland de 22 svenska företagen1. Listningen baseras dels på ett 
index för jobbskapande, Birch Index, som tar hänsyn till både absolut och 
relativ tillväxt och dels sju kriterier för dynamiskt entreprenörskap. För att 
kvalifi cera sig i Europe’s 500 måste man uppfylla samtliga kriterier:

1. Ägare/entreprenör ska vara engagerad i bolaget under referensperioden 
 samt inneha minst 15 procent av företagets aktier.
2. Företaget ska inte ägas av annan företagsgrupp med över 50 procent av 
 aktierna.
3. Under undersökningsperioden 1993-1998 ska omsättningstillväxten 
 uthålligt vara minst 50 procent och antalet anställda öka med minst 33 
 procent.
4. Både ekonomisk och personell tillväxt ska vara organiskt driven och 
 inte bestå av företagsköp.
5. Företagen ska uppvisa lönsamhet. 
6. Antalet anställda ska vara minst 50 och maximalt 5 000.
7. Företagen ska vara mer än 3 år gamla. 

Softronics samhällskapital ger en bild av 
företagets förmåga att dels skapa sam-
hällsnytta, dels bidra till det interna och 
externa miljöarbetet. Allt sedan starten 
1984 har Softronic vuxit under lönsam-
het. På så sätt är Softronic både en trygg 
arbetsgivare som bidrar till att uthålligt 
öka antalet arbetstillfällen och en trygg 
IT- och affärspartner.

1 Softronic hade 46 anställda 1993 och 
210 anställda 1998. Birch Index ger där-
med (210-46) X (210/46) = 164 X 4,565 
= 749. Högsta index bland de svenska 
företagen hade ett personaluthyrnings-
företag, 43 435. Lägsta index hade ett 
kemiföretag, 271. 
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Skapar möjligheter 
i den nya ekonomin
Softronic lämnar även samhällsbidrag ur ett långt större perspektiv än nya 
arbetstillfällen. Softronics sätt att arbeta bidrar till en utveckling av kun-
dernas verksamheter och därmed näringslivet och samhället i stort. Softronic 
fokuserar på ny och fl exibel teknik vilket är ett måste för att kunderna lång-
siktigt ska kunna klara av att skapa nya möjligheter enligt de mönster som 
den nya ekonomin tillåter. Softronics tre huvudbudskap: att göra verklig-
het av idéer, att skapa framtidens vinnare och att bygga digitala företag, är 
starkt förankrade i den nya ekonomins logik.

» Att göra verklighet av idéer och skapa framtidens vinnare
Teknik i sig är inte intressant ur ett samhällsperspektiv. Vad teknik där-
emot bidrar till att skapa kan vara det som skiljer vinnarna från förlorarna 
– nya möjligheter. Nya möjligheter är det som driver på utvecklingen och 
som i sin tur skapar nya idéer som Softronic kan göra verklighet av med 
hjälp av sitt specifi ka it-kunnande. Detta är i princip drivkraften i den nya 
ekonomins kretslopp.

» Att bygga digitala företag
Internet har bidragit till att bryta upp samhällsmönster och de ekono-
miska systemen befi nner sig i en omvälvande förändringsprocess. Den mest 
grundläggande orsaken till detta är att hela världen kopplas ihop i ett enda 
nätverk som kan sprida och ackumulera antalet möjligheter globalt. För 
att kunna ta del av nätets förmåga att förmedla ett oändligt antal möjlighe-
ter startar arbetet i den egna verksamheten – den måste digitaliseras. Först 
då kan information göras tillgänglig och användas gränslöst för att skapa 
framgång och bli framtidens vinnare.

Softronic i verkligheten

Sturebadet

Sturebadet är en modern spa-anläggning 
som erbjuder det mesta från fysisk trä-
ning till kropps- och skönhetsvård. Före-
taget omfattar tre anläggningar – Sture-
badet, Frösundavik och Grand Fitness 
med 220 anställda, 6 000 medlemmar 
och därtill ett stort antal andra gäster. 

IT-stöd som förstärker upplevelsen
Sturebadet önskade sig ett modernt sys-
tem som kunde implementeras stegvis. 
De såg framför sig ett verksamhetsstöd 
som innehöll all nödvändig funktionalitet 
för en modern spa-anläggning och som 
dessutom skulle kunna byggas ut efter-
som nya behov uppstod. 

En nyckel till framgång
Softronic och Sturebadet har skapat mark-
nadens modernaste system för spa-verk-
samhet. Alla arbetar i samma gränssnitt. 
Bokningssystemet sköts centralt för de 
tre anläggningarna. Det ger bra kontroll 
och förenklar hela bokningsförfarandet. 
Kunderna får en nyckel när de checkar in 
som är det enda de behöver för att få till-
gång till allt. Behandlingar och köp i buti-
ker och restauranger loggas via nyckeln. 

Sturebadet – Det digitala badet
Softronic är Sturebadets IT-partner. Den 
nära relationen har gjort att projektet dri-
vits med stor kännedom och förståelse 
för Sturebadets verksamhet. Förutom 
att stödja den dagliga verksamheten kan 
det förse dem med rapport- och besluts-
underlag, vilket tidigare inte varit möj-
ligt. En ny företagskultur växer fram där 
datorn har en central roll. 
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Ett sunt företag 
med en attraktiv 
positionering”
Intervju med Lars Sveder, 
teknologianalytiker på Enskilda Securities

Hur ser du på Softronic som IT-företag?
–Softronic är ett sunt företag med en bra övergripande strategi och en att-
raktiv positionering. Företaget arbetar med långa kundrelationer och tar 
ett helhetsansvar vilket medför att den operationella risken, generellt sett, 
minskar i bolaget. Softronic har också ett intressant organisationsupplägg 
med en decentraliserad ansvarsfördelning, där de olika delenheterna har 
ett starkt kundfokus, vilket skapar goda förutsättningar för en effektiv och 
stark verksamhet.  

–Mjukvarulösningen itm är intressant. Eftersom Softronic är fokuserat 
på fi nans och försäkring kan företaget använda den webbaserade pro-
gramvaran itm som dörröppnare mot nya kunder – dels genom licensför-
säljning och dels genom att itm verkar som en tillväxtmotor för Softronics 
konsultverksamhet. Företaget har med itm förutsättningar för en starkare 
kundrelation.

Vilka tycker du är Softronics styrkor respektive svagheter?
–En av Softronics styrkor är att de kan ta ett helhetsansvar från projektled-
ning och affärsutredningar till implementation och drift av system. Ytter-
ligare en aspekt som kan nämnas är att Softronic bedöms ligga väl positio-
nerat eftersom it-frågor får allt större strategisk betydelse för företagen. 
Det har medfört att dessa i allt högre grad är en ledningsfråga. I ljuset av 
den utvecklingen är förvärvet av managementkonsultföretaget Consultus 
mycket positivt och gör att Softronic numera kan ta ett större projektan-
svar. Företaget får också rätt ”kanaler” in till kunden, det vill säga högre 
upp i organisationerna.

–it-företagens profi lering och positionering blir allt viktigare i kampen 
om kunder och personal. För Softronic kan det utgöra ett hot eftersom 
bolaget har en lägre profi l än en del av konkurrenterna. Detta kan tyckas 
vara av mindre betydelse, men vi ser idag att en rad bolag med en stark pro-
fi lering mot exempelvis Internet, men med ett tekniskt sämre erbjudande, 
erhåller uppdrag som rationellt sett borde hamna hos bolag som exempel-
vis Softronic. Profi leringen blir också viktigare för att bibehålla och attra-
hera ny personal på den allt mer överhettade konsultmarknaden. Vi ser att 
Softronic har goda förutsättningar att bibehålla en stark attraktionskraft, 
men det kommer samtidigt att krävas investeringar och vidareutveckling 
av bolaget för att lyckas, något som nu också sker.

Hur ser du på värderingen av Softronic i jämförelse med andra IT-konsulter?
–Softronic har sedan noteringen i slutet av 1998 värderats i paritet med 

F I N A N S K A P I T A L E T
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genomsnittet för it-tjänsteindex på Stockholms Fondbörs. Vid en jämförelse 
kan man konstatera att Softronic har förutsättningar för en lägre opera-
tionell risk än andra bolag samt en stark managementapproach. En bra 
historik av att kombinera stark tillväxt och lönsamhet, samt ett potentiellt 
intressant värde för itm, talar för att Softronic bör tillsättas en premie rela-
tivt snittet för svenska it-konsulter.

Vad tycker du är viktigt för Softronics utveckling framöver?
–Som jag nämnde tidigare är den enskilt viktigaste faktorn enligt vår 
bedömning att Softronic kontinuerligt vidareutvecklar bolagsprofi len för 
att fortsättningsvis lyckas attrahera kunder och arbetskraft. Jag anser att 
Softronic tidigt bör investera i vidareutveckling och marknadsföring av 
itm som har potential att bli en stor tillgång för företaget. Sist men inte 
minst bedömer vi att bolaget skulle påverkas positivt av att förstärka kom-
petensen inom det marknadskommunikativa perspektivet av Internet, det 
vill säga gränssnittet du möter i exempelvis en e-handelslösning, antingen 
genom förvärv eller samarbetsavtal. 

F I N A N S K A P I T A L E T
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Analys av 
Softronicaktien 
Sammanställd av Delphi Economics

Softronics aktiekurs steg med sammanlagt 166 procent under 1999. Bola-
get imponerade på analytikerkåren genom att visa att det går att växa 
snabbt och samtidigt behålla en god lönsamhet i verksamheten. Även om 
Softronics kursutveckling bleknar i jämförelse med många andra it-bolag 
slog aktien både sx-Generalindex och övriga relevanta jämförelseindex 
med bred marginal under 1999.

F I N A N S K A P I T A L E T

Kommentarer 
till diagrammet

A: början av februari
Inledningen av året bjöd på en medioker 
aktiekursutveckling för merparten av 
Stockholmsbörsens IT-bolag. Softronic 
utgjorde inte något undantag. Trots en 
stark bokslutkommuniké i början av febru-
ari pressades aktien under årets första 
månader.

B: 26/3
En uppjustering av vinstprognosen för 
det första kvartalet 1999 gav aktiekursen 
en skjuts uppåt och den negativa trenden 
bröts. 

C: 22/4
Förväntningarna överträffades återigen 
när rapporten för det första kvartalet 
offentliggjordes. Det fi ck dock inget 
genomslag på aktiekursen.

D: augusti
Sensommarens ökade intresse för IT-
bolagen smittade av sig på Softronic 
som dessutom presenterade en kraftig 
resultatförbättring för det första halvåret 
1999.

E: 3/9
Aktiekursen tog ett glädjeskutt i sam-
band med att Softronic köpte manage-
mentkonsultföretaget Consultus. 

F: 21/10
Det tredje kvartalet visade på fortsatt 
god tillväxt och lönsamhet. Företaget 
fi ck ett mindre genombrott under hös-
ten och kvartalsrapporten gav ett posi-
tivt och gediget intryck.

G: mitten av november
I kölvattnet av Internetkonsulternas fan-
tastiska höst fl yttades aktiemarknadens 
fokus över till de traditionella IT-konsul-
terna med stora kursuppgångar som 
följd.

H: 14/12
I december nådde Softronics aktie 
rekordnivån 294 kronor. Kursen drevs 
bland annat av spekulationer om att Soft-
ronic var en perfekt uppköpskandidat för 
de högt värderade Internetkonsulterna.
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Aktiedata

De största aktieägarna per 1999.12.31
 A-aktier B-aktier Totalt Röster Kapital
Anders Eriksson med familj, 
inkl bolag  468 850      962 845      1 431 695     43,0% 25,7%
Stig Martín  222 900      417 500      640 400     20,1% 11,5%
Björn Janberger inkl bolag  147 250      406 500      553 750     14,3% 9,9%
Alcatel IKO Kabel   764 400      764 400     5,8% 13,7%
Benny Lachmann med familj  500      139 375      139 875     1,1% 2,5%
Didner & Gerge aktiefond   127 500      127 500     1,0% 2,3%
Robur småbolagsfond   126 000      126 000     1,0% 2,3%
Mats-Olof Ekberg  2 000      100 900      102 900     0,9% 1,8%
Elisabeth Magnusson   110 480      110 480     0,8% 2,0%
Börje Rahm med familj   99 500      99 500     0,8% 1,8%
Robert Fleming & Co Ltd   94 000      94 000     0,7% 1,7%
Premier Life Ltd   56 349      56 349     0,4% 1,0%
State Street Bank & Trust Co   55 000      55 000     0,4% 1,0%
Övriga aktieägare (2 355 st)  1 000      1 263 951      1 264 951     9,7% 22,7%

Summa antal aktier 842 500 4 724 300 5 566 800 100% 100%
Summa antal röster  8 425 000 4 724 300 13 149 300 

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    

Institutionellt ägande
Andel institutionellt ägande uppgick till 24 procent av kapitalet och 10 procent av rösterna.
Antalet institutioner med mer än 5 000 aktier är 16.

Utdelningspolicy
Utdelningen ska vara väl avvägd mellan önskemål om direktavkastning och bolagets behov av kapital 
för tillväxt. Styrelsen avser på lång sikt att till aktieägarna dela ut 25-35 procent av årets vinst.

Nyemission år 2002, teckningsoptioner
Bolagsstämman godkände i maj styrelsens förslag till optionsprogram för anställda i Softronic-
koncernen. De anställda har därefter på marknadsmässiga villkor förvärvat teckningsoptioner 
som berättigar till teckning av 280 000 B-aktier i juni 2002. Teckningskurs är 115 kr.
Vid fullt utnyttjande blir utspädningseffekten 2,0 procent.

Nyemission år 2001 och 2002, tilläggsköpeskillingar
Bolaget ska, förutsatt bolagsstämmas godkännande, genomföra riktade nyemissioner till säl-
jarna av vissa under 1999 förvärvade dotterbolag. Nyemission år 2001 till säljarna av Consul-
tus ska uppgå till 26 400 B-aktier och kvittas mot skuldbokförda 6 667 Tkr. 

Nyemission år 2002 till säljarna av Bellatrix ska uppgå till skuldbokförda 1 500 Tkr dividerat 
med genomsnittskurs i december 2001.

F I N A N S K A P I T A L E T
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Koncernens utveckling 
i sammandrag

RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) 1995 1996 1997 1998 1999
Intäkter
Konsulttjänster  46,9      80,3      106,8      157,6      270,8    
Licenser (ITM)  -     -      3,3      3,8     8,7
Varor  38,8      36,0      44,8      32,0     31,5

Summa intäkter  85,7      116,3      154,9      193,4      311,0    

Rörelsens kostnader -73,8     -110,8     -142,4     -162,6     -258,7
Avskrivningar enl plan -2,0     -3,3     -3,2     -5,1     -8,4
Försäljning av dotterbolag  -      -     -5,3      -     -

Rörelseresultat  9,9      2,2      4,0      25,7      43,9    

Finansnetto  0,9      0,8      1,1      1,5     5,3

Resultat efter fi nansnetto  10,8      3,0      5,1      27,2      49,2    

Skatt inkl latent skatt -3,0     -1,4     -1,5     -8,3     -15,2
Minoritetsandelar -0,1     -0,1     -0,9      -     -

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

BALANSRÄKNINGAR (Mkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar  5,3      9,4      9,1      21,3     65,0
Omsättningstillgångar   21,7      29,2      36,2      33,3     61,5
Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar)  13,7      10,5      13,9      67,6     87,2

Summa tillgångar  40,7      49,1      59,2      122,2      213,7

Eget kapital och skulder
Eget kapital  21,1      22,7      24,5      63,8     113,5
Ej räntebärande skulder  19,6      26,4      34,7      58,4     100,2

Summa eget kapital och skulder  40,7      49,1      59,2      122,2     213,7

F I N A N S K A P I T A L E T

Utveckling 
per kvartal 1/98 2/98 3/98 4/98 1/99 2/99 3/99 4/99
Nettoomsättning (Mkr) 44,6 46,0 42,2 60,6 68,9 71,4 70,4 100,3
Resultat före skatt (Mkr) 4,6 6,2 4,6 11,8 14,2 11,3 10,1 13,6
Vinstmarginal (%) 10,3 13,5 10,9 19,5 20,6 15,8 14,3 13,6

Omsättningen ökade under fjärde kvartalet då ett större antal nyanställda tillkom under augusti. 
Vidare förvärvades Consultus den 1 sept. och Bellatrix den 1 nov.
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NYCKELTAL 1995 1996 1997 1998 1999
Totalt kapital, Mkr  40,7      49,1      59,2      122,2     213,7
Sysselsatt kapital, Mkr  21,9      22,9      26,0      63,8     113,5
Eget kapital, Mkr  21,1      22,7      24,5      63,8     113,5
Avkastning, totalt kapital, %  31,5      7,1      9,6      34,6     30,5
Avkastning, sysselsatt kapital, %  59,3      14,2      21,3      57,9     53,1
Avkastning, eget kapital, %  43,5      6,9      11,5      38,5     36,7

Bruttomarginal, %  13,9      4,8      4,6      16,1     16,8
Rörelsemarginal, %  11,6      1,9      2,6      13,3     14,1
Vinstmarginal,%  12,6      2,6      3,3      14,1     15,8

Likviditet, ggr  2,1      1,7      1,6      1,9     1,6
Soliditet, %  51,8      46,2      41,4      52,2     53,1
Andel riskbärande kapital, %  58,2      51,3      47,6      55,4     56,8

Kapitalomsättningshastighet, ggr  2,5      2,6      2,9      2,1     1,9
Egen fi nansierad utveckling ITM, Mkr  -      2,6      5,6      -     -

Anställda i medeltal, st  84      152      161      190     277
Omsättning per anställd, Mkr  1,0      0,8      1,0      1,0     1,1
Förädlingsvärde per anställd, Mkr  0,53   0,40   0,47   0,69  0,8
Andel konsultförsäljning och licenser, %  54,7      69,0      71,1      83,5     90,0
Löner och ersättning exkl sociala avg, Mkr  23,2      39,0      47,5      70,8 115,0

Debiteringsgrad, %     60
Timpris, genomsnitt, kr     900

Känslighet:
Debiteringsgrad, +/- 5 %-enheter, Mkr     22
Timpris, +/- 50 kr, Mkr     15

DATA PER AKTIE 1995 1996 1997 1998 1999
Antal aktier vid 
periodens slut, st 4 810 000 4 933 500 4 933 500 5 333 500 5 566 800
Eget kapital per aktie, kr 4,39 4,60   4,97   11,97  20,38
Vinst per aktie, kr 1,60 0,30 0,55 3,64 6,12
Utdelning per aktie, kr 0,15 0,20 0,20 1,00 1,50 
Börskurs vid årets slut, kr    92,50 246,00

Justering har gjorts för aktieuppdelningar och fondemissioner. Utdelning för 1999 avser styrel-
sens förslag.

F I N A N S K A P I T A L E T

Defi nitioner:

Totalt kapital
Balansomslutning

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke rän-
tebärande skulder

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat plus fi nansiella intäkter i 
procent av genomsnittlig balansomslut-
ning

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus fi nansiella 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 pro-
cent av omsättningen

Rö relsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i pro-
cent av omsättningen

Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av omsätt-
ningen

Likviditet
Omsättningstillgångar dividerat med 
kortfristiga skulder

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslut-
ningen

Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital, latenta skatte-
skulder och minoritetens andel dividerat 
med balansomslutningen

Kapitalomsättningshastighet
Årets omsättning dividerat med genom-
snittlig balansomslutning

Förädlingsvärde
Rörelseresultatet plus löne- och lönebi-
kostnader

Vinst per aktie
Årets resultat dividerat med genomsnitt-
ligt antal aktier (inklusive aktier som kom-
mer att utges som tilläggsköpeskilling)

Debiteringsgrad
Andel debiterade timmar av full arbets-
tid, dvs samtliga årets vardagar á 8 tim-
mar (ca 2 000). Semester har således ej 
beaktats.



S O F T R O N I C  Å R S R E D O V I S N I N G  1 9 9 934

Förvaltningsberättelse

Verksamheten
Softronic erbjuder företagsanpassade it-lösningar, tjänster inom mana-
gement- och strategirådgivning samt omfattande projektåtaganden med 
åtföljande drift- och förvaltningsansvar. Koncernens verksamhet bedrivs i 
huvudsak i Sverige. En internationell lansering pågår av fond- och försäk-
ringsprodukten itm Insurance.

Koncernstruktur
I koncernen ingår 18 bolag.Vissa bolag är vilande. Samtliga bolag utom ett 
ägs till 100 procent av moderbolaget. Ett bolag är verksamt i Estland, ett i 
England, ett i usa och ett i Danmark. Det delägda företaget är verksamt i 
Frankrike. Övriga bolag inom koncernen är verksamma i Sverige.

Omsättning och resultat
Bolaget har fortsatt sin starka tillväxt med en kraftig resultatförbättring 
som följd.

Koncernens omsättning uppgick till 311,0 Mkr (193,4) och årets vinst 
uppgick till 34,0 Mkr (18,9). Försäljning av konsulttjänster och licenser 
uppgår nu till 90 procent av omsättningen. 

Moderbolagets omsättning uppgick till 264,9 Mkr (165,7) och årets 
vinst uppgick till 22,4 Mkr (14,9).

Allokerade, ej intäktsförda medel från spp uppgår till 3,9 Mkr.

Finansiell ställning och investeringar
Koncernens fi nansiella ställning är stark. Likvida medel och kortfristiga 
placeringar uppgår till 87,2 Mkr (67,6). Räntebärande lån förekommer ej. 
Soliditeten uppgår till 53 procent (52).

Investeringar i goodwill uppgick till 39,3 Mkr (12,2) och i inventarier till 
11,4 Mkr (5,4).

Under året har två riktade nyemissioner om sammanlagt 233 300 B-aktier 
genomförts. Bolagsstämman beslutade att emittera ett förlagslån med 
avskiljbara teckningsoptioner till personalen som på marknadsmässiga 
villkor förvärvat optioner med rätt till teckning av 280 000 B-aktier i juni 
2002.

Väsentliga händelser
I december 1998 noterades bolagets aktier på Stockholms Fondbörs 
O-lista. Aktien har haft en god utveckling under 1999 och ökat med 166 
procent i värde. Två företagsförvärv har genomförts (Consultus första sep-
tember, Bellatrix första november) och verksamhet har startats i Danmark 
och England. 

Under slutet av 1999 har verksamheten i Stockholm fl yttat till nya loka-
ler på Södermalm.

Softronic AB (publ), 
org nr 556249-0192

F I N A N S K A P I T A L E T
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År 2000
Samtliga administrativa system och produkter har 2000-säkrats. Millen-
nieskiftet passerades utan problem.

Styrelsens arbete
Styrelsen består av sju ledamöter utsedda av bolagsstämman, varav en 
ledamot tillkommit under 1999, samt två ledamöter utsedda av persona-
len. Två av bolagsstämman valda ledamöter, vd och vvd, är anställda i 
företaget. I styrelsearbetet deltar förutom nio ledamöter, två suppleanter samt 
ekonomidirektör och operativ chef.  Åtta styrelsemöten hölls under 1999.

Styrelsen har under året behandlat bl a strategiska frågor angående orga-
nisation, företagsförvärv och marknadsföring.

Forskning och utveckling
Bolaget har utvecklat en programvaruprodukt för fond- och försäkrings-
branschen, itm Insurance, samt ett publiceringsverktyg för produktion 
och drift av hemsidor, Content Server.

Framtida utveckling
Softronic kommer att investera i kraftig tillväxt under hela 2000. Det är en 
absolut nödvändighet för att bli en vinnare i konkurrensen på Internetom-
rådet. Det kommer att innebära lägre marginaler under de första kvartalen 
år 2000, men kommer att resultera i en hög tillväxt med bibehållen styr-
ning och kontroll i den expansiva marknad som nu fi nns. Resultatet för år 
2000 kan komma att bli lägre än under 1999.

Förslag till fondemission och split
Styrelsen föreslår bolagsstämman att öka aktiekapitalet med 33,4 Mkr 
till 44,5 Mkr genom en höjning av nominellt belopp från 2,00 kr till 8,00 
kr. Fondemissionen sker genom ianspråktagande av överkursfond. Vidare 
föreslår styrelsen att aktiens nominella belopp, 8,00 kr efter genomförd 
fondemission, minskas till 2,00 kr genom uppdelning av en gammal aktie 
i fyra nya.

Förslag till vinstdisposition
Koncernens fria egna kapital inkl årets vinst uppgår till 41 917 Tkr. Inga 
avsättningar till bundna reserver är erforderliga.

Till bolagsstämmans förfogande står (kr):
Balanserade vinstmedel 12 073 290
Årets vinst 22 393 242
 34 466 532

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras 
enligt följande: 

Utdelning, 1,50 kr per aktie 8 350 200
I ny räkning överföres 26 116 332
 34 466 532

F I N A N S K A P I T A L E T
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Resultaträkningar

 
 Not 1999 1998 1999 1998
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 310 954 193 414 264 872 165 701

Rörelsens kostnader
Handelsvaror  -28 326 -26 033 -28 042 -23 394    
Övriga externa kostnader  -50 401     -29 370     -50 373     -35 113
Personalkostnader 2 -179 972     -106 932     -142 750     -85 722        
Avskrivningar 3, 4 -8 357     -5 416     -4 735     -2 971    

Rörelseresultat 1  43 898      25 663      38 972      18 501    

Resultat från fi nansiella poster
Utdelning från dotterbolag    5 719 3 000
Nedskrivning av aktier i dotterbolag    -7 772
Nettoresultat värdepappershandel   3 608      662      3 639      416
Ränteintäkter   1 753      993      1 612      786
Räntekostnader  -96     -95     -14     -25

Resultat efter fi nansiella poster  49 163      27 223      42 156      22 678

Bokslutsdispositioner 5   -9 406     -2 894

Resultat före skatt  49 163      27 223      32 750      19 784 
Skatt på årets resultat, betald  -12 508     -7 073     -10 357     -4 926 
Skatt på årets resultat, latent  -2 669     -1 263
Minoritetens andel av årets resultat  -7     -36

Årets resultat  33 979      18 851      22 393      14 858

F I N A N S K A P I T A L E T

(Tkr) KONCERNEN MODERBOLAGET
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TILLGÅNGAR 
 Not 1999 1998 1999 1998
ANLÄGGNINGST ILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 4 48 206      11 311    
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 3 16 699      9 970      12 971      7 889    
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 6   58 807      20 214    
Övriga värdepappersinnehav   57

Su mma anläggningstillgångar   64 962      21 281      71 778      28 103

OM SÄTT NINGST ILLGÅNGAR
Varulager
Handelsvaror   365      337      133      337    
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   34 756      17 235      20 826      11 811    
Fordringar hos koncernföretag     7 900      3 049    
Övriga fordringar   689      415      33      158    
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 7 25 709      15 330      20 047      13 091    

    61 154      32 980      48 806      28 109    

Kortfristiga placeringar 8  17 509      3 122      17 509      2 918    
Kassa och bank  69 672      64 521      47 731      52 955    

   87 181      67 643      65 240 55 873

Su mma omsättningstillgångar    148 700 100 960 114 179      84 319
Su mma tillgångar  213 662 122 241 185 957 112 422

EGET KAPITAL OC H SKULDE R
Eget kapital 11

Bundet eget kapital
Aktiekapital  11 134      10 667      11 134      10 667    
Överkursfond    41 373      20 645      40 595      20 645    
Bundna reserver/reservfond   19 048      11 193      904      904    
Fritt eget kapital
Fria reserver/balanserad vinst   7 938      2 478      12 073      2 751    
Årets resultat   33 979      18 851      22 393      14 858    

Su mma eget kapital  113 472      63 834      87 099      49 825

Minoritetsintresse   26      32           
Ob eskattade reserver 5     18 300      8 844    

Avsättningar
Latent skatteskuld   7 872      3 846    
Kortfristiga, ej räntebärande skulder
Leverantörsskulder   16 218      7 423      12 174      5 662    
Skuld till koncernföretag      6 326      8 410
Skatteskulder   9 288      3 135      8 137      1 156    
Övriga skulder 10  27 661      21 884      21 523      19 126    
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 9 39 125      22 087      32 398      19 399    

Su mma kortfristiga, 
ej räntebärande skulder   92 292      54 529      80 558      53 753    

Su mma eget kapital och skulder  213 662 122 241 185 957 112 422

STÄ LLDA SÄ KERHE TER OC H ANSVARSFÖRBINDE LSER
Ställda säkerheter
Bankmedel (för hyresavtal)   -      450      -      450    

Su mma ställda säkerheter    -      450      -      450    
Ansvarsförbindelser   -     -      -      -    

TILLGÅNGAR (Tkr) KONCERNEN MODERBOLAGET

Balansräkningar

F I N A N S K A P I T A L E T
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Kassafl ödesanalyser

  KONCERNEN  MODERBOLAGET
KASSAFLÖDESANALYSER (Tkr)  1999 1998 1999 1998
Den löpande verksamheten
Resultat efter fi nansiella poster   49 163 27 223      42 156      22 678    
Justering för poster som 
inte ingår i kassafl ödet
Avskrivningar/nedskrivningar  8 357 5 416      12 507      2 971     

  57 520    32 639     54 663      25 649    
    
Betald inkomstskatt  -12 508 -7 073     -10 357     -4 926    

Kassafl öde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital  45 012      25 566      44 306      20 723    

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager  -28   917      204      744    
Förändring av kortfristiga fordringar  -9 977  1 930     -20 697  2 293
Förändring av kortfristiga placeringar  -14 387 -1 968 -14 591 -2 060    
Förändring av kortfristiga skulder  (not 1)   21 649 10 859      25 257      9 872    

Kassafl öde från den löpande verksamheten   42 269     37 304     34 479      31 572    

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag (not 2)  -25 363 -640 -28 825     -648    
Nettoförvärv av materiella tillgångar  -11 412 -5 393     -9 817     -4 164    
Övrigt  -10  -      -     -    

Kassafl öde från investeringsverksamheten   -36 785    -6 033     -38 642    -4 812    

Finansieringsverksamheten
Nyemissioner (not 1)    21 445       21 445
Emission av teckningsoptioner  5 203  4 425    
Utbetald utdelning  -5 536 -987     -5 536     -987    
Koncernbidrag     50            
Övrigt    4            1     

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  -333      20 462     -1 061      20 459    
   
Ökning/minskning av likvida medel (not 3)  5 151      51 733      -5 224      47 219
Likvida medel vid årets början  64 521  12 788     52 955      5 736    
Likvida medel vid årets slut  69 672  64 521      47 731      52 955    

   5 151      51 733      -5 224      47 219

Not 1)  Tillkommande köpeskillingar som erlagts genom nyemission har ej beaktas då de inte 
har likviditetspåverkande effekt.

Not 2) Förvärv av dotterbolag, Tkr
Tillgångar och skulder i under året förvärvade företag var enligt förvärvsanalyser.

Goodwill 39 298 
Materiella anläggningstillgångar 1 271
Kortfristiga fordringar 18 197 
Likvida medel 3 462 
Kortfristiga skulder -14 858
Latent skatt -1 045
Köpeskilling       46 325

Kontant erlagd köpeskilling 28 825
Likvida medel i förvärvade bolag -3 462
   25 363
I köpeskillingen ingår beräknade tilläggsköpeskillingar.

Not 3)  Likvida medel avser banktillgodohavanden.
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Noter
Med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Redovisnings- och värderingsprinciper
Softronics redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 
med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. 

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

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

Bolag som förvärvats under året konsolideras från och med för-
värvsdagen. Sålda bolag tas ej med i resultaträkningen under avytt-
ringsåret.

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

Goodwill
Goodwill avskrivs över en period mellan fem och tjugo år. Längre 
avskrivningstid än fem år används i de fall Softronic genom förvär-
ven tillförs särskild kompetens, långsiktiga och inarbetade kundre-
lationer 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 tjugo år.

Omräkning av utländska dotterbolag
De utländska dotterbolagens (samtliga är självständiga) balansräk-
ningar har omräknats efter dagskursmetoden varvid alla tillgångar 
och skulder omräknats till balansdagens kurs. Resultaträkningarna 
har omräknats efter genomsnittskurs för året. Omräkningsdifferen-
sen förs direkt mot egna kapitalet.

Intäktsredovisning
Konsulttjänster utförs huvudsakligen på löpande räkning, varvid 
intäkterna redovisas i den takt arbetet utförs. Ej fakturerad uppar-
betning redovisas som upplupen intäkt. Arbete till fast pris, som 
utgör en liten del av koncernens omsättning, redovisas på motsva-
rande sätt efter reservering för förlustrisker. Intäkter från hårdvaru-
försäljning redovisas vid leverans. Intäkter från ITM-licenser perio-
diseras, i de fall 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 balans-
dagens kurs.

Utvecklingskostnader
Utgifter för utveckling och rättigheter kostnadsförs löpande.

Avskrivningsprinciper för materiella 
anläggningstillgångar
Avskrivningar sker enligt plan baserat på bedömd ekonomisk 
livslängd om fem år.

Hyrda tillgångar
Förutom hyresavtal för kontorslokaler (totalt 12 Mkr per år, det 
längsta kontraktet tom 2004), på sedvanliga villkor, förekommer 
inga väsentliga hyresavtal.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde respektive 
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.

Not 1. Nettoomsättning och rörelseresultat
Intäkter  KONCERNEN MODERBOLAGET
(Mkr) 1999 1998 1999 1998
Konsulttjänster
projekt 217,2 141,0 225,1 133,6
resurs 34,9 16,6  
management 18,8   

ITM Insurance 8,6 3,8 8,6 3,6
Varor 31,5 32,0 31,2 28,5
 311,0 193,4 264,9 165,7

Rörelseresultat KONCERNEN MODERBOLAGET
(Mkr) 1999 1998 1999 1998
Konsulttjänster
projekt 36,3 19,7 37,5 18,0
resurs 5,4 4,9  
management 0,9   

ITM Insurance - 0,2 0 0 0
Varor 1,5 1,0 1,5 0,5
 43,9 25,6 39,0 18,5
Koncernens geografi ska marknad är primärt Sverige. Moderbola-
gets försäljning till koncernbolag uppgick till 11,1 Mkr (8,0). Moder-
bolagets inköp från koncernbolag uppgick till 14,3 Mkr (12,2).

Not 2  Antalet anställda och personalkostnader 
              samt arvoden till revisorer
 MEDELTAL (varav män)
 1999 1998 1999 1998
Moderbolaget
Sverige 216 142 182 119

Dotterföretag
Sverige 46 37 39 34
Estland 11 10 10 9
USA 1 1 1 1
England 2 - 2 -
Danmark - - - -
Summa koncernen 276 190 234 163

Personalkostnader 
 KONCERNEN MODERBOLAGET
 1999 1998 1999 1998
Lön till styrelse och  
verkställande 
direktörer 6 953 7 412 4 461 4 953
(varav bonus) (3 144) (3 155) (2 345) (3 025)
Lön till övrig 
personal 108 069 63 375 87 440 51 859
Sociala avgifter 40 556 24 673 32 904 19 926
Pensionskostnader 
för styrelse och
verkställande 
direktörer 957 687 655 506
Pensionskostnader 
för övrig personal 8 483 4 323 7 105 3 795
 165 018 100 470 132 565 81 039
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Styrelsearvoden har utgått med 230 Tkr (varav 50 Tkr till ordföran-
den) fördelat på 5 ledamöter.

Härutöver har av styrelsens ordförande Rolf Jinglövs konsultbo-
lag fakturerat Softronic 240 Tkr i konsultarvode.

Lön för verkställande direktören Anders Eriksson uppgick till 
2 556 Tkr (varav bonus 1 492 Tkr) och för vice verkställande direk-
tören Stig Martín till 1 705 Tkr (varav bonus 853 Tkr). Pensionsför-
måner för dessa liksom för övriga ledande befattningshavare utgår 
enligt ITP-plan.

Ingen ledande befattningshavare, VD inkluderad,  har mer än 24 
månadslöner i avgångsvederlag.

Kostnadsförda arvoden till revisionsföretag:
 KONCERNEN MODERBOLAGET
 Revision Övrigt Revision Övrigt
Ernst & Young  80 68 80 68
Finnhammars 322  254 

Not 3. Inventarier
 KONCERNEN MODERBOLAGET
 1999 1998 1999 1998
Ingående 
anskaffningsvärde 25 722 16 326 16 958 13 272
Inköp 11 691 5 539 10 266 4 309
Försäljning -1 166 -623 -1 111 -623
Ackumulerat 
anskaffningsvärde 36 247 21 242 26 113 16 958

Ingående 
avskrivningar -14 487 -8 242 -9 069 - 6 576
Försäljning 717 478 662 478
Årets avskrivningar -5 778 -3 508 -4 735 - 2 971
Ackumulerade 
avskrivningar -19 548 -11 272 -13 142 - 9 069
Utgående 
planenligt 
restvärde 16 699 9 970 12 971 7 889

Not 4. Goodwill
  KONCERNEN
   1999 1998
Ingående anskaffningsvärde  13 777 1 589
Förvärv   39 298 12 188
Ackumulerat anskaffningsvärde  53 075 13 777

Ingående avskrivningar   -2 466 - 726
Årets avskrivningar   -2 403 - 1 740 
Ackumulerade avskrivningar  -4 869 - 2 466 
Utgående planenligt restvärde  48 206 11 311

Av förvärvad goodwill avser 36,0 Mkr Consultus. Denna goodwill 
avskrivs på 20 år.

Not 5  Bokslutsdispositioner/obeskattade reserver
  MODERBOLAGET
   1999 1998
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfond  -9 185 - 2 954 
Förändring av skatteutjämningsreserv 143 145
Lämnade koncernbidrag   -1 030 
Erhållna koncernbidrag   1 081 
Skillnad mellan bokförd avskrivning
och avskrivning enligt plan   -415 - 85 
   -9 406 - 2 894

Not 5  Forts.
  MODERBOLAGET
   1999 1998
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond, tax –95   1 297 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 
Skatteutjämningsreserv   143 287 
Ackumulerade överavskrivningar  1 262 847
   18 300 8 844

Not 6. Se nästa sida

Not 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 KONCERNEN MODERBOLAGET
 1999 1998 1999 1998
Utfört, ej 
fakturerat arbete 18 616 13 223 14 275 11 483
Förutbetalda 
hyror 2 999 992 2 999 780
Övrigt 4 094 1 115 2 773 828
 25 709 15 330 20 047 13 091

Not 8. Kortfristiga placeringar
Börsnoterade aktier, fondandelar 
 KONCERNEN MODERBOLAGET
 1999 1998 1999 1998 
Bokfört värde 17 509 3 122 17 509 2 918
Marknadsvärde 20 829 3 721 20 829 3 516

Värdering har skett till det lägsta av anskaffnings- och verkliga 
värdet.

Not 9.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 KONCERNEN MODERBOLAGET
 1999 1998 1999 1998
Upplupna löner 14 445 7 385 12 571 6 978
Semesterskuld 3 440 4 737 1 362 3 924
Sociala avgifter 11 039 7 186 9 087 6 191
Övrigt 10 201 2 779 9 378 2 306
 39 125 22 087 32 398 19 399

Not 10.  Övriga skulder
I beloppet ingår beräknade tilläggsköpeskillingar om 14,5 Mkr. 
Beräknad tilläggsköpeskilling för Consultus uppgår till 6,3 Mkr 
jämte 26 400 st nyemitterade B-aktier. Beräknad tilläggsköpeskil-
ling för Bellatrix uppgår till 1,5 Mkr att erläggas i nyemitterade 
B-aktier till genomsnittskurs i december 2001.
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Not 6. Aktier och andelar i dotterföretag
   Antal Nom. Anskaffnings- Bokfört
Företagets namn Org.nr Säte aktier värde värde värde

XACT Systemintegration AB 556073-3338 Stockholm 5 000 500 340 1 089
Ljus & Kraft Data AB 556310-7407 Stockholm 1 000 100 200 100
Softronic ITM AB 556500-5948 Stockholm 1 000 100 106 106
Affärssystem i Onsala AB 556525-6731 Kungsbacka 1 000 100 100 100
Softronic Konsult AB (ObX) 556530-9662 Stockholm 1 000 100 7 025 7 025
Softronic Advecta AB 556339-8659 Stockholm 5 000 500 6 550 1 594
Softronic Promestra AB 556217-0067 Malmö 1 000 100 1 167 1 167
Consultus Management AB 556257-7667 Stockholm 1 000 100 40 000 40 000
Softronic Bellatrix AB 556478-8361 Stockholm 1 000 100 5 731 5 731
Softronic Danmark A/S 257.646 Danmark  582 594 594
Softronic Baltic AS 24022880 Estland 1 000 55 1 293 1 293
American Softronic Inc.  USA 1 000 8 8 8
Softronic UK Ltd  England  0 0 0
     63 114 58 807

1999 Aktierna i Softronic Advecta har nedskrivits -4 956 
1999 Aktierna i XACT har nedskrivits -2 816 Samtliga bolag ägs till 100 procent
 (1996 uppskrivning med 3 565)

Not 11. Förändring av eget kapital

 Aktie- Överkurs- Bundna Fria TOTALT
 kapital fond reserver, reserver,
   Reserv- Balanserat
   fond resultat 
KONCERNEN
Belopp vid årets ingång 10 667 20 645 11 193 21 329 63 834
Nyemission I 406 12 586   12 992
Nyemission II 61 2 939   3 000
Emission av teckningsoptioner  5 203   5 203
VINSTDISPOSITION ENLIGT BESLUT VID ÅRE TS BOLAGSSTÄMM A
Avsättning till bundna reserver   191 -191
Utdelning    - 5 536 -5 536

Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital   7 664 -7 664  
Årets resultat    33 979 33 979
Belopp vid årets utgång 11 134 41 373 19 048 41 917 113 472

MODERBOLAGET     
Belopp vid årets ingång 10 667 20 645 904 17 609 49 825
Nyemission I 406 12 586   12 992
Nyemission II 61 2 939   3 000
Emission av teckningsoptioner  4 425   4 425

VINSTDISPOSITION ENLIGT BESLUT VID ÅRE TS BOLAGSSTÄMM A
Utdelning    - 5 536 -5 536
Årets resultat    22 393 22 393
Belopp vid årets utgång 11 134 40 595 904 34 466 87 099

  Stockholm den 14 mars 2000

  Rolf Jinglöv
  Styrelsens ordförande

  Anders Eriksson
  Verkställande direktör

 Patrik Engellau Peter Svanlindh Pieter Tham

 Anders Pettersson Stig Martín Cecilia Nilsson

  Folke Åberg
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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 1999. Det är styrelsen och verkställande direk-
tören 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 för-
säkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehål-
ler 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 verkstäl-
lande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade infor-
mationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot 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 aktiebolagslagen, årsredovisningsla-
gen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för 
våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen 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 balans-
räkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moder-
bolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 15 mars 2000

  
Hans Bredberg   Olof Cederberg
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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Patrik Engellau Anders Eriksson Claes Fägersten

Björn Janberger Rolf Jinglöv Joachim Lundberg

Stig Martín Cecilia Nilsson Tommy Persson

S T Y R E L S E  O C H  L E D A N D E  B E F A T T N I N G S H A V A R E
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Anders Pettersson Mats Runsten

Peter Svanlindh Pieter Tham

Folke Åberg

S T Y R E L S E  O C H  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: 
2 500 st B-aktier

Anders Eriksson, f 1956. Ledamot och 
anställd sedan 1984. Aktieinnehav: 
468 850 st A-aktier, 962 845 st B-aktier

Rolf Jinglöv, f 1939. Ordförande sedan 
1997.  Aktieinnehav: 5 200 st B-aktier

Stig Martín, f 1945. Ledamot sedan 1984, 
anställd sedan 1990. Aktieinnehav: 222 
900 st A-aktier, 417 500 st B-aktier

Cecilia Nilsson, f 1965. Ledamot (arbets-
tagarrepresentant) sedan 1994, anställd 
sedan 1993. Aktieinnehav: 400 st B-aktier, 
400 st teckningsoptioner

Anders Pettersson, f 1950. Ledamot 
sedan 1997. Vice VD i Eneqvistbolagen AB. 
Aktieinnehav: 2 500 st B-aktier

Peter Svanlindh, f 1955. Ledamot (arbets-
tagarrepresentant) sedan 1998, anställd 
sedan 1994. Aktieinnehav: 400 st tecknings-
optioner

Pieter Tham, f 1949. Ledamot sedan 
1999. Partner i H.O.T. Vision. Aktieinnehav: 0

Folke Åberg, f 1927. Ledamot sedan 
1991. Aktieinnehav: 2 500 st B-aktier

Styrelsens suppleanter

Björn Janberger, f 1951. Suppleant sedan 
1996, anställd sedan 1985. Aktieinnehav: 
147 250 st A-aktier, 406 500 st B-aktier, 
400 st teckningsoptioner

Mats Runsten, f 1958. Suppleant sedan 
1998. VD i Astral AB. Aktieinnehav: 5 000 
st B-aktier

Arbetstagarrepresentanternas suppleanter: 
Tomas Högström, f 1963 
Ragnar Ivarsson, f 1955

Ledande befattningshavare

Anders Eriksson, Verkställande direktör 
(se styrelse)

Claes Fägersten, f 1959. Ekonomidirek-
tör, anställd sedan 1998. Aktieinnehav: 
26 000 st B-aktier, 4 000 st teckningsoptioner

Joachim Lundberg, f 1965. Operativ 
chef, anställd sedan 1995.  Aktieinnehav: 
20 450 st B-aktier, 4 000 st teckningsoptioner

Stig Martín, Vice verkställande direktör 
(se styrelse)

Tommy Persson, f 1943. I företagets led-
ning sedan 1998. Anställd sedan 1997. 
Aktieinnehav: 37 226 st B-aktier, 4 000 st 
teckningsoptioner

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 1999-12-31.
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Användbarhetsdesign 
Väl anpassad användbarhetsdesign syftar till att fånga, under-
lätta och göra användarens situation så funktionell som möj-
ligt. Resultatet blir teknik som både är avancerad, användbar 
och estetiskt tilltalande. 

Change Management 
Change Management är en planerad process för genomför-
andet av omfattande förändringar i stora organisationer. 

Det digitala företaget 
I det digitala företaget är alla system sammanbundna med 
hjälp av webbteknik och informationen är tillgänglig för alla 
användare. I det digitala företaget skapas mervärden och nya 
möjligheter i alla branscher och verksamheter.

Flerskiktad lösning  
Genom att bygga fl erskiktade lösningar med Client/Server-
teknik kan stora och tunga informationsmängder hanteras i 
ett nätverk utan krav på kraftfulla klienter (arbetsstationer). I 
en fl erskiktad Client/Server-lösning hanteras större delen av 
datalagring, logik och bearbetning på servrar i nätverket. Fler-
skiktade lösningar är mycket effektiva vid skapandet av Inter-
netlösningar.

IT-driven förändring
Internet är en teknisk företeelse som förändrar informations-
fl öden, vilket i sin tur skapar nya möjligheter och driver fram 
förändring.

ITM
Insurance Technology Management – ett unikt egenutvecklat 
system för försäkringsbranschen med stor potential. Med ITM 
kan kompletta digitala försäkringsbolag byggas. 

ITP
IT-Partnerområde. Softronic består av en mängd ITP:er som 
fungerar som ett dotterbolag med egen styrelse och totalan-
svar för verksamheten. 

Komponentifi ering
De funktioner som ryms i en IT-lösning ”paketeras” i form av 
olika komponenter som fogas samman till en helhet. När nya 
behov uppstår, förändras eller utvecklas den eller de kom-
ponenter som berörs. Komponentifi ering möjliggör stora för-
ändringar i ett system med endast minimala ingrepp.

Rookie
Softronic anställer varje termin personer som har färsk aka-
demisk utbildning inom IT-området. De går igenom ett omfat-
tande introduktionsprogram och kan sedan arbeta relativt 
självständigt i kundprojekt.

Softprocess
Softprocess är ett webbaserat system som innehåller beskriv-
ningar av Softronics sätt att arbeta och vad som ingår i 
verksamhetsprocessen, exempelvis olika faser, handgrepp, 
nomenklatur etc. Softprocess används internt inom Softronic 
som ett stöd i projekten för att säkerställa kvalitet och skapa 
ett gemensamt arbetssätt.

Time-to-market
Den tid som förfl yter mellan det att ett behov uppstår tills det 
att det är uppfyllt.

WAP
Wireless Application Protocol. WAP gör det möjligt att tillgå 
Internettjänster via mobila utrustningar som mobiltelefoner 
och handdatorer.

XML
Extensible Markup Language – en ny webbstandard. Med XML 
kan information struktureras på ett sätt som gör den lättare 
att fi nna, överföra och använda oberoende av system och 
program och utan krav på konvertering.
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