
Bokslutskommuniké 1999

•  Resultat före skatt ökade med 81% till 49,2 Mkr (27,2)
•  Omsättningen ökade med 61% till 311,0 Mkr (193,4)
•  Omsättningsökningen är till 82% organisk tillväxt
•  Antal anställda ökade med 62% till 351 (216)
•  Förslag till utdelning: 1:50 kr
•  Förslag till fondemission och split

VDs inledning

Softronic fokuserar helt på Internet
I Softronic har vi de senaste åren fokuserat på att använda Internet för att hjälpa kunderna i den
förändringsprocess som den nya nätverksekonomin innebär. Internettekniken har sedan 1997 använts i
samtliga nya projekt. Internet är vägen till framgång men inte alls bara som en marknadsplats. Den är
bara toppen på isberget. Vi har i flera fall tillsammans med kunder byggt hela ”digitala företag” där
Internettekniken används för att skapa helt nya strukturer inom och mellan företag. Tillsammans med
nyförvärvade managementkonsultbolaget Consultus kan vi vara ett stöd för våra kunder i hela
förändringen.

Våra tekniska kunskaper har hjälpt oss att bygga snabba, flexibla, säkra och framför allt fungerande
och användbara lösningar med Internetteknik. Vi tror att behovet av vår kompetens ökar under 2000 då
många undermåliga webblösningar kommer att drabbas av stora funktionsproblem p g a bristande
teknisk och användarmässig design.

Softronics styrka är alltså en kombination av kreativ användbarhetsdesign, affärsutveckling och rätt
använd teknikutveckling. Fokuseringen på Internet kommer att öka ännu mer under 2000.

Organisk tillväxt
Vi kommer att starta upp till tio nya affärsenheter, att jämföras med fyra under 1999. Den första nya
enheten i år startar i Västerås. Satsningen kommer att innebära avsevärda investeringar jämfört med
1999 eftersom det tar 6-12 mån innan en affärsenhet visar vinst. De nystartade affärsenheterna 1999
belastade resultatet med 4,5 Mkr.

Ä ven befintliga affärsenheter kommer att växa kraftigt vilket kräver större investeringar än under
1999 vad gäller rekrytering av managementkompetens och specialister. Expansionen medför även större
marknadsföringskostnader.

ITM ska erövra världen
Försäkringsprogramvaran ITM ska under 2000 kraftigt öka marknadsandelarna utanför Norden. Detta
ska ske med offensiv marknadsföring och med hjälp av partners. En stor satsning på USA-marknaden har
påbörjats. Det innebär avsevärda investeringar under de första kvartalen 2000. Ä ven den europeiska
marknaden bearbetas av partners. Ö kad försäljning kommer att ske under 2000.

Företagsförvärv
Förvärv kommer att ske av Internetrelaterade företag. Högsta prioritet har förvärv inom marknadskom-
munikationsområdet. Men även andra företag kan komma ifråga.

Resultatutveckling 2000
Softronic kommer att investera i kraftig tillväxt under hela 2000. Det är en absolut nödvändighet för att
bli en vinnare i konkurrensen på Internetområdet. Det kommer att innebära lägre marginaler under de
första kvartalen år 2000, men kommer att resultera i en hög tillväxt med bibehållen styrning och kontroll
i den expansiva marknad som nu finns.



Kommentarer till verksamheten

Fjärde kvartalet
Omsättningen för fjärde kvartalet ökade med 66% till 100,3 Mkr (60,6). Resultat före skatt ökade med
15% till 13,6 Mkr (11,8). Resultatutvecklingen var god under hösten. Dock skedde en viss minskning i
beläggningsgrad under december då några större projekt levererats. I början av december flyttade
stockholmsverksamheterna in i nya lokaler på Södermalm – lokaler som har kapacitet för vidare
expansion. Utöver ett visst naturligt inkomstbortfall har flytten belastat resultatet med kostnader om 3,4
Mkr.

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

Marknadskapitalet
Softronics satsning på att kommunicera fördelarna med ett nära och långsiktigt partnerskap som
inbegriper allt från strategi, teknikutveckling, implementation och drift visar sig framgångsrik. Softronic
har under 1999 utvecklat sitt koncept. Tydligt och huvudsakligt fokus är Internet och webbteknik
tillsammans med strategi och management. Softronic förespråkar ”Det digitala företaget” där kunderna
får helt nya möjligheter att på ett strategiskt vis knyta ihop hela verksamheten med webbteknik.

I september förvärvades managementkonsultföretaget Consultus. Det har givit Softronic förbättrade
möjligheter att delta i den företagsstrategiska processen på högsta nivå, vilket är nödvändigt i vår
ambition att göra kunderna till framtidens vinnare.

Partneravtal skrevs under fjärde kvartalet med Däckia och Stockholms Brandförsvar. Andra viktiga
avtal under fjärde kvartalet är ramavtal med Göteborgs stad och avtal om samarbete vid utformningen av
en övergripande IT-strategi för Stockholms stads hela verksamhet. I december offentliggjordes att PC
Express och Softronic inlett ett samarbete. PC Express e-handelslösning kommer att säljas på licens och
Softronic kommer att ansvara för implementeringen av denna kompletta e-handelslösning hos
kundföretagen.

Ytterligare exempel på nya kunder 1999: Telia ProSoft, Universal Air Express, Telgebostäder, Net
Insight, Pharmacia Upjohn och CityMail.

Två ”state of the art”-projekt har levererats under fjärde kvartalet. På uppdrag av HTF har ett
komplext verksamhetssystem utvecklats som innebär att HTF nu har en helt digitaliserad verksamhet och
förmodligen är landets modernaste organisation. Danica Fondförsäkring har med Softronics ITM-
produkt lanserat sina fondförsäkringar på en ny marknad, Sverige. Danicas fondförsäkringskoncept
bygger på den nya ekonomins villkor och resultatet är häpnadsväckande – försäljningen för de två första
verksamhetsmånaderna uppgick till hela 250 Mkr. Med modern teknik klarar Danica en betydande
arbetsvolym med bara tio anställda.

I oktober skrev Softronic och det brittiska IT-företaget Rebus Group ett distributionsavtal som går ut
på att nyttja Rebus världsomspännande nätverk för att lansera ITM – Softronics unika lösningar för
försäkrings- och fondföretag.

I oktober släppte Softronic en ny version av produkten Content Server med stöd för WAP, Avant-GO
(PDA:er), Active Channels samt XML-RSS. Content Server är en produkt för publicering av information
och integrering av verksamhetskritiska system till webbplatser, intranät och extranät.

Humankapitalet
Å ret som gått resulterade i en mycket stark tillväxt av Softronics humankapital. Från att i januari ha varit
216 anställda var antalet 351 den 31 december, vilket motsvarar en ökning med 62 %. Ö kningen har
skett både genom rekrytering (113 personer) och genom företagsförvärv (54 personer). Antalet anställda
som har slutat är 32 vilket innebär en personalomsättning om 11,6%.

Strukturkapitalet
Softronic har under 1999 expanderat kraftigt. För att stärka företagskulturen och medvetandegöra
Softonics affärsidé, mål och visioner har vi genom olika interna aktiviteter arbetat med att stärka den
gemensamma målbilden. Vid två tidpunkter har s k Rookie-kullar – anställda som kommer direkt, eller
nästan direkt, från universitetsutbildningar – fått en djupare introduktion under fyra veckor.
Internutbildningen sker i SoftronicUniversitetet.

Den gemensamma infrastrukturen för projektstyrning och systemutveckling har under 1999
vidareutvecklats inom Softronic. Med det nya verktyget, Softprocess, kan kunskap och information
samlas, struktureras och återanvändas, vilket i sin tur får direkt återverkan på marknadskapitalet i form
av högre kvalitet, effektivare projekt och möjlighet att skapa produkter och produktlikande koncept som
kan återanvändas. Softprocess är ett webbaserat system som består fyra viktiga delar i Softronics
verksamhetsprocess: affärsmodellen, projektstyrning, systemutvecklings- och införandeprocesserna. Med
Softprocess förstärks infrastrukturen kring våra projekt, vilket i sin tur resulterar i ett mera kraftfullt sätt
att arbeta.

Samhällskapitalet
Softronic fick i december en utmärkelse som ett av Europas 500 mest framgångsrika företag när det gäller
att skapa ny sysselsättning. Bland de 500 fanns 22 svenska företag. Kartläggningen genomförs årligen av
den EU-stödda organisationen GrowthPlus. Syftet är att påvisa vad som styr tillväxten och den betydelse
dessa företag har när det gäller att skapa nya jobb och samhällstillväxt.



Nyckeltal                                                                                  
                                                                         1999        1998        1997        1996

Resultat                                                                                                                                       
Vinst efter skatt per aktie (kr) not 1 6:12 3:64 0:55 0:30
Vinstmarginal (%) 15,8 14,1 3,3 2,6
Räntabilitet, eget kapital (%) 37 39 12 7
Förädlingsvärde per anställd (Mkr) 0,77 0,69 0,47 0,40

Omsättning                                                                                                                                 
Nettoomsättning (Mkr) 311 193 155 116
Försäljning av konsulttjänster (Mkr) 271 158 107 80

Varav projektkonsulter (Mkr) 217 141 96 76
Varav resurskonsulter (Mkr) 35 17 11 4
Varav managementkonsulter (Mkr) 19 - - -

Å rlig ökning, försäljning av konsulttjänster (%) 72 48 33 71
Försäljning av ITM-licenser (Mkr) 9 4 3 -
Försäljning av hårdvaror (Mkr) 31 32 45 36
Omsättning per anställd (Tkr) 1 123 1 017 961 765

Finansiell ställning                                                                                                                   
Eget kapital (Mkr) 114 64 25 23
Soliditet (%) 53 52 41 46
Likvida medel (Mkr) 87 68 14 11
Räntebärande skulder - - - -

Anställda                                                                                                                                    
Genomsnitt under året (st) 277 190 161 152
Varav debiterande konsulter (st) 250 163
Personalomsättning (%) 12 10
Antal vid årets utgång (st) 351 217

Kunder                                                                                  
Antal kunder > 2 Mkr (st) 27
Varav nytillkomna 1999 (st) 15
De fem största kundernas del av omsättningen (%) 42
De tio största kundernas del av omsättningen (%) 55

Debiteringsgrad, timpris                                                    
Debiteringsgrad (%) not 2 60
Timpris, genomsnitt (kr) 900

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

Rörelseresultat, verksamhetsområden                           
Förs Res

Projektkonsulter (Mkr) 217 36,3
Resurskonsulter (Mkr) 35 5,4
Managementkonsulter (Mkr) 19 0,9
Hårdvaror (Mkr) 31 1,5
ITM Insurance (Mkr) 9 - 0,2

311 43,9

Utveckling per kvartal                                                                                                
Q4/99 Q3/99 Q2/99 Q1/99 Q4/98 Q3/98 Q2/98 Q1/98

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



Resultaträkningar                                                                      

Tkr                                                                                       1999                       1998

Nettoomsättning 310 954 193 414

Handelsvaror - 28 326 - 26 033
Ö vriga externa kostnader - 50 401 - 29 370
Personalkostnader - 179 972 - 106 932
Avskrivningar                                                                            - 8 357                      - 5 416
Rörelseresultat 43 898 25 663
Finansnetto 5 265 1 560

Resultat efter finansiella poster 49 163 27 223
Skatt på årets resultat                                                               - 15 184                      - 8 372

NETTORESULTAT                                                             33 979                    18 851

Balansräkningar                                                                         
Tkr                                                                              1999.12.31              1998.12.31
TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 48 206 11 311
Materiella tillgångar                                                                   16 756                        9 970
Summa anläggningstillgångar 64 962 21 281
Omsättningstillgångar (exkl likvida medel) 61 519 33 317
Kortfristiga placeringar (marknadsvärde 1999.12.31; 20 829) 17 509 3 122
Kassa och bank                                                                          69 672                      64 521
Summa omsättningstillgångar 148 700 100 960

SUMMA TILLGÅNGAR                                                     213 662                   122 241

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 113 472 63 834
Minoritetsintresse 26 32

Avsättningar 7 872 3 846
Skulder, tilläggsköpeskillingar not 3 14 500 12 992
Kortfristiga skulder (inga räntebärande) 77 792 41 537
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                           213 662                   122.241

not 4

Kassaflödesanalyser                                                                 
Sammandrag
Mkr                                                                                      1999                       1998

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 45,6 25,6
Förändringar i rörelsekapital 14,4 13,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 60,0 39,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 40,2 - 6,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 0,3 20,4
SUMMA FÖ RÄ NDRING AV LIKVIDA MEDEL                         19,5                        53,7



Noter                                                                                                                                   

not 1  Vinst efter skatt per aktie; Utspädningseffekt (2,0%) av 280.000 teckningsoptioner med lösen i
juni 2002, har ej beaktats. Optionerna har tecknats av personalen under 1999.

not 2  Debiteringsgrad; Andel debiterade timmar av full arbetstid, d v s samtliga årets vardagar á  8 tim
(c:a 2 000 tim). Semester har således ej beaktats.

not 3  Skulder, tilläggsköpeskillingar; Avser beräknade tilläggsköpeskillingar för Consultus (6,3 Mkr
jämte 26 400 st B-aktier) samt Bellatrix (1,5 Mkr).

not 4  Kassaflödesanalyser; Emissionslikvider har inte beaktats då dessa erlagts genom kvittning av
skulder och således ej har likviditetspåverkande effekt. Bokförda ej erlagda tilläggsköpeskillingar har av
samma skäl ej heller beaktats.

Moderbolaget                                                                                          

Verksamhet och resultatutveckling
Moderbolaget svarar för 82% (83) av koncernens nettoomsättning varför moderbolagets verksamhet och
resultatutveckling i allt väsentligt överensstämmer med vad som redovisats för koncernen

Nettoomsättning och resultat före skatt
Moderbolagets omsättning uppgår till 264,9 Mkr (165,7) varav 11,1 Mkr (8,0) avser fakturering inom
koncernen. Rörelseresultatet uppgår till 39,0 Mkr (18,5) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt
till 42,2 Mkr (22,7). Å rets resultat uppgår till 22,4 Mkr (14,9).

Investeringar
Investeringar i inventarier uppgår till 9,8 Mkr och i företagsförvärv till 46,4 Mkr (inklusive beräknade
tilläggsköpeskillingar).

Likviditet
Likvida tillgångar uppgår till 65,2 Mkr (55,9).

Övrigt                                                                                                        

Förslag till vinstutdelning, bolagsstämma
Styrelsen kommer vid bolagsstämman, planerad att hållas 2000.05.04, att föreslå en utdelning om 1:50
kr per aktie. Särskild kallelse sker tidigast sex, senast fyra veckor före stämman.

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 gammal aktie i fyra nya.

Rapporter 2000
Å rsredovisning 1999 beräknas bli distribuerad till aktieägarna med post vecka 11.
Kvartalsrapport, jan-mars 2000.04.28
Delårsrapport, jan-juni 2000.08.04
Kvartalsrapport, jan-sept 2000.10.25

Upplysningar om bokslutsrapporten
Anders Eriksson, verkställande direktör (anders.eriksson@softronic.se)
Claes Fägersten, ekonomidirektör (claes.fagersten@softronic.se)

tel: 08 – 51 90 90 00

-------------------------
Stockholm, 4 feb 2000
Styrelsen


