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KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING
STARKT FJÄRDE KVARTAL
VIKTIGA AVTAL TECKNADE 1999

ü Resultat före skatt ökade till 27,2 Mkr (5,1)
* Vinst (efter skatt) per aktie (kr)   3:64 (1)  (0:55)
* Vinstmarginal (%)   14,1  (3,3)

• * Resultat före skatt, fjärde kvartalet (Mkr)   11,8  (1,3)

ü Omsättningen ökade till 193 Mkr (155)
* Försäljning av konsulttjänster ökade med 48% till
   158 Mkr (107).
* Försäljning av licenser avseende den egenutvecklade

programvaruprodukten ITM Insurance uppgick till 3,8
Mkr (3,3). Under 1999 har avtal tecknats för 5,2 Mkr.

* Minskad satsning på lågmarginalprodukter påverkade
varuförsäljningen som sjönk till 32 Mkr (45).

ü Antalet anställda uppgick 31/12 till 215
* Antalet anställda ökade under året med 50 personer.
   Under 1999 har ytterligare 25 anställda tillkommit.

ü Den finansiella ställningen är stark
* Eget kapital (Mkr)   64, proforma 77 (1)  (25)
* Soliditet (%)   52, proforma 63 (1)  (41)
* Likvida medel (Mkr)   68  (14)
* Räntebärande skulder   0  (0)

———
(1)  Efter nyemission av 203.000 B-aktier à 64 kr i mars 1999 (se sid 4).

Samtliga uppgifter avser koncernen

Softronic AB (publ), Torsgatan 12, 111 23 Stockholm.
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VD´s kommentar

År 1998 har inneburit en ökad koncentration på kärnverksamheten som är att i en nära kund-
relation som långsiktig IT-partner utveckla verksamhetskritiska IT-system med modern tek-
nik.

Den organisationsförändring som genomfördes i början av året har effektiviserat bolaget och
understött idén om IT-Partnerskap. Softronic organiseras således i starkt kundorienterade
och självstyrande s k IT-Partnerområden (ITP:er). Varje ITP fungerar som ett litet ”företag i
företaget”. I varje ITP-område som består av ett tjugotal personer finns erfarna projektledare
och systemutvecklare. På detta sätt har Softronic framgångsrikt lyckats kombinera den lilla
organisationens effektivitet och arbetsglädje med det större företagets resurser och samlade
kompetens.

Under fjärde kvartalet har den nya organisationens effektivitet blivit tydlig med jämn belägg-
ning och en ökad debiteringsgrad som följd. Personalens inställning till företaget och dess
idéer har glädjande nog avspeglats inte bara i entusiasm och  imponerande arbetsinsatser
utan även  i en attitydundersökning som genomförts i regi av IT-företagen och Industriför-
bundet. Softronic’s lyckade börsnotering i december har ökat uppmärksamheten på bolaget,
vilket ytterligare sporrat medarbetarna.

Under hösten nyanställdes ett trettiotal medarbetare som efter internutbildning i
SoftronicUniversitetet snabbt och effektivt kom ut i projektarbetet. Tillströmningen av an-
ställda är stor och tjugofem nya medarbetare har redan tillkommit under 1999.

Förutom att vara projektkonsult har Softronic även utvecklat en programvaruprodukt. ITM
Insurance (c), en IT-plattform för försäkringsbolag. ITM hanterar både sakförsäkring och liv-
försäkring med fonder. Produkten vars utvecklingskostnader togs under 1996 och 1997 har
på allvar lanserats under 1998. De första större licensavtalen har tecknats, bl a har Skandia
AFS förvärvat en licens att nyttja ITM globalt. Kammarkollegiet som hanterar statens för-
säkringar har också förvärvat en licens. Under 1999 har två mycket viktiga avtal tillkommit.
Danmarks största försäkringsbolag Danica har jämte Kommunsektorns Pension AB, KPA
tecknat licensavtal. Därmed har också två kvalificerade ITP-projekt skapats.

Förutom dessa projekt inom försäkringsområdet kan nämnas att Softronic på Tjänstemanna-
förbundet HTF´s uppdrag utvecklar ett helt nytt Web-baserat medlemssystem, att nya partner-
avtal träffats med Microsoft, SAP och Compaq och att Softronic sjösatt Svenska Spels första
Internet.site (www.svenska-spel.se). Lösningen består av ett helt automatiserat redaktionellt
publiceringssystem kombinerat med information direkt från on-line systemet. I januari 1999
har ett viktigt  ramavtal om konsulttjänster tecknats med Telia.

I Estland (Tartu) växer verksamheten liksom i Göteborg. I avsikt att följa marknaden i USA
samt söka kontakt med ITM-återförsäljare, har en erfaren medarbetare placerats i Silicon
Valley, USA.



RESULTATRÄKNINGAR
Tkr 1998 1997

Nettoomsättning 193 414 154 845

Handelsvaror - 26 033 - 39.300
Övriga externa kostnader -  29 627 - 31 252
Personalkostnader - 106 932 - 71 809
Avskrivningar - 5 159 - 3 190
Försäljning av dotterföretag - - 5 323

Rörelseresultat 25 663 3 971

Finansnetto 1 560 1 155

Resultat efter finansiella poster 27 223 5 126

Skatt på årets resultat - 8 336 - 1 479
Minoritetens andel av årets resultat - 36 - 928

NETTORESULTAT 18 851 2 719

BALANSRÄKNINGAR

Tkr 1998-12-31 1997-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 11 311 1 031
Materiella anläggningstillgångar 9 970 8 084

Summa anläggningstillgångar 21 281 9 115

Omsättningstillgångar (exkl likvida medel) 33 317 36 164
Kortfristiga placeringar 3 122 1 154
Kassa och bank 64 521 12 788

Summa omsättningstillgångar 100 960 50 106

SUMMA TILLGÅNGAR 122 241 59 221

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 63 834 24 522
Minoritetsintresse 32 1 102

Avsättningar 3 846 2 917
Kortfristiga skulder (inga skulder är räntebärande) 54 529 30 680

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 122 241 59 221



Finansieringsanalys i sammandrag (Mkr) 1998 1997
Kassaflöde från den löpande verksamheten 38,6 12,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten - 5,3 - 8,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20,4 - 0,5
SUMMA ÖKNING AV LIKVIDA MEDEL 53,7 3,5

Investeringarna avser inventarier.
Tillkommande köpeskillingar om 13,0 Mkr (se nedan) har inte beaktats då de inte har likviditetspå-
verkande effekt.
Bolaget genomförde i november en nyemission i samband med noteringen av B-aktierna på Stock-
holms Fondbörs O-lista. Nyemissionen tillförde 21,4 Mkr i eget kapital sedan emissionslikviden redu-
cerats med kostnader om 4,2 Mkr efter skatt.

Vinst per aktie
Vinst per aktie har beräknats på genomsnittligt antal utestående aktier för 1998 med tillägg för det
antal aktier (203.000) som kommer att nyemitteras i mars 1999.

Goodwill
Goodwill avskrives över en period om fem till tio år. Goodwillavskrivningar belastar resultatet med
1,7 Mkr.

Nyemission 1999
Tilläggsköpeskillingar avseende Softronic Advecta AB och Softronic Promestra AB som båda förvär-
vades 1997, har beräknats till 6,0 Mkr. Köpeskilling avseende 48% av aktierna i Softronic ObX AB
har beräknats till 7,0 Mkr. Köpeskillingarna om totalt 13,0 Mkr skall erläggas genom utgivandet av
203.000 nyemitterade B- aktier i Softronic AB. Detta beräknas ske i mars 1999. Intill dess redovisas
köpeskillingarna som kortfristiga skulder. Nyemissionen kommer då att öka eget kapital med 13,0 Mkr
och således minska kortfristiga skulder med samma belopp.
52% av aktierna i ObX förvärvades under 1996 med en dubbelsidig option avseende överlåtelse av
resterande 48% till Softronic. Då Softronic kommer att utnyttja optionen har 100% av ObX konsolide-
rats fr o m 1998.

Förslag till vinstutdelning, bolagsstämma
Styrelsen kommer att vid bolagsstämman 1999.05.20 föreslå en utdelning om 1:00 kr per aktie. Årsre-
dovisning distribueras till aktieägarna med post under vecka 15.

Uppgifter om moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick till 166 Mkr (133) varav 8 Mkr (10) avsåg fakturering inom kon-
cernen. Årets resultat uppgick till 14,9 Mkr (3,1) i vilket ingår utdelning från dotterbolag med 3,0 Mkr
(0). Investeringar i inventarier uppgår till 4,2 Mkr och i beräknade tillkommande köpeskillingar för
aktier i dotterbolag till 13,0 Mkr. Likvida medel har ökat med 49 Mkr. Ingen extern upplåning före-
kommer.
————
Stockholm, 5 februari 1999
SOFTRONIC AB (publ)

Anders Eriksson
Verkställande direktör


