Softronic i korthet
Softronic har under 20 år samlat erfarenhet och kompetens och därmed en
mängd kundreferenser. Samtidigt har företaget vuxit från fem anställda 1984
till dagens närmare 200 med en omsättning på knappt 200 mkr. Softronic
noterades på stockholmsbörsens O-lista 1998 och är idag ett av Sveriges
ledande konsultföretag för kunder där IT är avgörande för verksamheten.
Konsulternas genomsnittliga branscherfarenhet är 13 år. Softronic passar för
de kunder som har behov av en konsult som både kan fungera som rådgivare
och leverantör med garanterade resultat samtidigt som man önskar det mindre
företagets flexibilitet och engagemang.
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Vi hjälper våra kunder att förenkla
processer, maximera affärsnytta och
förbättra verksamheten – Softronic
ökar kundernas intjäningsförmåga.

Beställningsinformation
Rapporter och ekonomisk information publiceras på Softronics webbplats:
www.softronic.se.
Årsredovisningen kommer att skickas ut via post till direktregisterade aktieägare.
Beställning kan ske genom softronics växel: 08-51 90 90 00 eller via e-post till
info@softronic.se.
Rapporter och ekonomisk information 2006
Delårsrapport (jan–mars), 9 maj
Delårsrapport (april–juni), 16 augusti
Delårsrapport (juli–sept), 26 oktober
Förslag till vinstutdelning
Förslag lämnas om att utdelning ska ske med 0,30 kr per aktie.
Årsstämma 2006 för Softronic AB (publ), org. nr 556249-0192
Ordinarie årsstämma kommer att hållas onsdagen den 10 maj 17.30. Särskild
kallelse sker tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. För att få deltaga i
årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast den 29 april 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under
adress Softronic AB (publ) Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, eller per telefon
08-51 90 90 00, eller per telefax 08-51 90 91 00 eller e-mail bolagsstamma@
softronic.se, senast kl 16.00 den 9 maj 2006.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 29 april 2006 tillfälligt
hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman.

Information till aktieägarna

Softronic i korthet
• Softronic är ett av Sveriges ledande
konsultföretag för kunder där IT är avgörande
för verksamheten

• Företaget har vuxit från fem anställda 1984
till dagens närmare 200 och en omsättning
på över 200 Mkr

• Softronic är bäst när kunden behöver
konsulter som är både rådgivare och
leverantör med garanterade resultat

• Softronic noterades på Stockholmsbörsens
O-lista 1998

• Softronic har över 20 års samlad erfarenhet
och kompetens med en mängd mycket goda
kundreferenser

• Konsulternas genomsnittliga
branscherfarenhet är 13 år
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Året som gått
Stor resultatförbättring
• Resultatet före skatt förbättrades med 17,8 Mkr till 18,0
Mkr (0,2).
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• Vinstmarginalen före skatt uppgick till 8,9 % (0,1).
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• Resultatet per aktie uppgick till 0,28 kr före utspädning
(0,00).
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Stark finansiell ställning ger utdelning
• Soliditeten uppgick till 68%.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
17,9 Mkr (–12,0).
• Totala likviditetsutrymmet uppgick till 64,2 Mkr.
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• Styrelsen föreslår utdelning med 0,30 kr per aktie.

2001 2002 2003 2004 2005

God tillväxt
• Omsättningen ökade till 203,4 Mkr (189,9).

Omsättning, Mkr
Resultat före skatt, Mkr

• Inom IT-Partnerverksamheten ökade omsättningen med
26 % till 172 Mkr (137).
Företagsförvärv
• Avtal tecknades om förvärv av TBook Software AB som
erbjuder internetbaserade lösningar för flygbolag och
resebyråer. Därmed förstärks Softronics kompetens ytterligare inom transportsektorn.
Nytt IT-Partneravtal med Jetpak
• Softronics största kund inom transportsektorn Jetpak
tecknade avtal om nytt trafikledningsystem för expressbud samt både drifts- och förvaltningsavtal för samtliga
verksamhetssystem.
Microsoft .NET Award för tredje året i rad
• Softronic vann 2005 för tredje året i rad Microsofts
utmärkelse .NET award för bästa affärslösning och har
också certifierats för e-businesslösningar med Microsoft
Biztalk Server 2004.
Försäkringssystemet ITM
• ITM certifierades som första programvara i Sverige för
Windows 2003 och levererades till Telia Försäkring.
Kundservice med IP telefoni
• Ett IP-telefonibaserat Contact Center har levererats till
Kalix Tele24.
• Handelsanställdas förbund har infört både en central
IP-telefonikundtjänst för medlemsadministration samt
IP-telefoni för samtliga 350 anställda.
Övriga avtal
• Driftsavtal tecknades med ett av LOs största fackförbund,
IF Metall.
• Avtal har tecknats med Rikspolisstyrelsen om utveckling
av nytt antagningssystem till Polishögskolan.
• Kunskapsskolan har beställt ett nytt elevdokumentationssystem.
• Consultus har erhållit uppdrag från Volvo Construction
Equipment.
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Resultat före skatt
Vinstmarginal, %
Genomsnittligt antal anställda

175

193

Antal medarbetare vid årets slut

176

182

67

61

916

924

Beläggningsgrad, %
Timpris, genomsnitt, kr

VD HAR ORDET

Ett historiskt starkt resultat
Flera års hårt arbete med fokusering på kunder och kostnadsbesparingar gav resultat 2005. Softronic är återigen
ett av de mest lönsamma börsnoterade IT-konsultföretagen. Det är ett kvitto på att aﬀärsidén fungerar och att
kunderna vill ha en nära och engagerad relation med en
rådgivare och leverantör som inte är den största på marknaden.
Resultatutvecklingen
Vinstmarginalen uppgick till 8,9 % för hela 2005 och det
sista kvartalet 13,4 %. Beläggningen, förädlingsvärdet
liksom omsättningen per anställd var 2005 i paritet med
rekordåret 1999. Vinstförbättringen mellan 2004 och
2005 uppgick till 17,8 Mkr. Omsättningen per anställd
ökade med 18 %.
Ständiga effektiviseringar
Alla anställda har gjort stora ansträngningar att dels öka
beläggningen från 61 % 2004 till 67 % 2005 och dels
minska de externa kostnaderna. Samtliga verksamhetsområden har visat mycket god resultatutveckling och trimmat
sina kostnader under året. Företaget har aldrig varit mer
eﬀektivt, erfaret och kompetent.
Marknaden gav tillväxt
För första gången på ﬂera år har också omsättningen ökat,
från 189,9 Mkr 2004 till 203,4 Mkr 2005. IT-Partnerverksamheten har ökat med 26 % medan managementkonsultverksamheten har minskat något. Tillväxten har
skett genom ökad intern eﬀektivitet samt ökat produktinnehåll i tjänsterna.
Efterfrågan förbättrades under 2005 vilket har bidragit
till att öka beläggningen och möjliggjort tillväxt. Dock
har timpriserna inte ökat nämnvärt och konkurrensen om
varje uppdrag är fortfarande mycket hård.
Det enda sättet att möta detta är att ha närhet till beﬁntliga kunder och leverera mycket god kvalitet. Därigenom kan man få goda referenser som kan användas för att
nå nya kunder inom aktuella satsningsområden.

2

Förutsättningar inför framtiden
Bedömningen är att den generella efterfrågeökningen
kommer att leda till fortsatt god utveckling under 2006.
Softronic har uppnått stabil lönsamhet och kommer
nu att prioritera tillväxt i den förändrade marknaden. Det
ska ske genom att ta ytterligare marknadsandelar inom de
satsningsområden där vi redan idag är ledande men också
genom nya områden.
Varje satsningsområde är en kombination av ledande
verksamhetskunskap i branscher med senaste teknik och
återanvändbara moduler för snabb och säker implementering. Exempel på teknikområden är SOA (serviceorienterad arkitektur) samt IP-telefoni som kan integreras i
kundorienterad verksamhet.
Tillväxten kommer att ske både organiskt och via
förvärv. Förvärv kommer att ske med målet att skaﬀa ytterligare långsiktiga och säkra kundbaser som sedan kan
utvecklas ytterligare inom Softronic.
Samtidigt anställer vi erfarna och kompetenta konsulter med verksamhetskunskap för att ha kapacitet att
leverera större projekt. För att förbättra kostnads- och
åldersstrukturen kommer också ett antal yngre personer
att anställas.
Konkurrensen förväntas vara fortsatt intensiv under
början av 2006 men möjligheten att få större projekt kommer ändå att öka i takt med efterfrågeökning som också
kan ge högre timpriser under slutet av 2006.
Softronics policy är att inte ge några prognoser men
den tydliga målsättningen är att under perioden 20062007 uppnå 10 % vinstmarginal. Dock kan ﬂuktuationerna mellan kvartalen vara stora på grund av antalet
arbetsdagar. Avgörande för marginalmålen är när de större
projekten kan startas.
Sammantaget känns det bra att visa att vi är på rätt
väg igen och vi har all anledning att vara stolta över vårt
företag.

Anders Eriksson
VD, Softronic

AFFÄRSIDÉ, MÅL
OCH STRATEGI

Affärsidé

Vision

Finansiella mål

Genom långsiktigt partnerskap
förbättra kundernas verksamhet
med senaste informationsteknik.

Att vara en ledande utvecklingspartner inom utvalda satsningsområden med kapacitet att
hantera stora affärsavgörande
spjutspetsprojekt.

De finansiella målen är satta över
en konjunkturcykel.
● 25–30% omsättningsökning
under lönsamhet varav minst
hälften genom organisk tillväxt
● Vinstmarginal 10–12%
● Utdelningsnivå av vinsten
25–35%

Strategi
Uppnå stabil lönsamhet och tillväxt genom att:
●

●

●
●
●

Ständigt tillsammans med kunderna aktivt utveckla deras huvudprocesser
Vara både kreativ rådgivare och kvalitativ
leverantör
Kombinera kunnande om verksamhet och teknik
Vara ledande inom våra satsningsområden
Skapa nya satsningsområden organiskt eller via
förvärv

●

●

●

Erbjuda garanterade leveranser i rätt tid och till
rätt kostnad
Rekrytera och utveckla erfarna medarbetare med
bred kompetens
Uppnå jämnare beläggning genom att växa med
uppdragskonsultkunder

Inriktning 2006
●
●
●

●

Bibehålla hög debiteringsgrad och därmed lönsamhet
Skapa fler återanvändbara moduler och koncept
Växa inom teknikområden som IP-Telefoni, SOA, .NET och Java i branscherna
Medlemsorganisationer, Försäkring, Fordon, Transport och Handel
Skapa ytterligare satsningsområden
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SOFTRONIC

En långsiktig partner
• Ett partnerskap växer fram i takt med ett gemensamt förtroende • Skapar förutsättningar för en lång
affärsrelation • Ständig närhet och engagemang • Nytta för kunden • God kvalitet till rimliga priser

Både rådgivare och leverantör
Partnerskap kräver också att vi som partner kan agera både
som rådgivare och leverantör. Det ger kunden möjlighet
till aktiv verksamhetsutveckling.

Kundengagemang

Proj
ek
Proj
ek

Verksamhetskunskap i branscher
Softronic har alltid arbetat mycket nära kunder inom ett
antal olika branscher. Successivt har vi blivit experter på
de olika branscherna och vi har knutit till oss medarbetare
med speciﬁk kompetens inom:

•
•
•
•
•
•
•

Försäkring och fond
Transport, spedition och logistik
Handel
Fordonsindustri
Telekom
Medlemsorganisationer
Privat och oﬀentlig service

Teknikområden
Softronic behärskar SOA (serviceorienterad arkitektur)
med Web Services (t ex Microsofts .NET), både för att
bygga moderna kompletta verksamhetssystem samt integrera beﬁntliga system av äldre teknik.
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Ledande inom satsningsområden
Idag är det viktigt att vara ledande inom både verksamhet
och teknik. Softronic har kapacitet att vara ledande inom
ett antal satsningsområden där senaste teknik aktivt kan
användas för kundernas verksamhetsutveckling.
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Partnerprocessen
För att få ut full effekt av vår insats att förbättra våra kunders långsiktiga konkurrenskraft krävs långa partnerskap.
Strategi
Partnerskap startar ofta med ett strategiuppdrag. Det kan
handla om affärsstrategier, IT-strategier eller en specifik
studie för en viss del av verksamheten.
Projekt
Strategiuppdraget leder fram till ett projektförslag med tydligt angivna resultat för kunden och processer, vilket kräver
omfattande förmåga att leda förändringsprojekt.
Förvaltning
Efter genomfört projekt inträder den kanske viktigaste
fasen – förvaltning. Då kan Softronic vara den partner i den
dagliga verksamhetsutvecklingen där processer fintrimmas
och kontinuerlig affärsutveckling sker i den nya strukturen.
Softronic kan ta olika former av ansvar från IT-driftsoutsourcing till process-/verksamhetsoutsourcing för att ge
kunden möjlighet att fokusera på kärnverksamheten.
Nya uppdrag
Partnerprocessen kan också börja med ett förvaltningsuppdrag i form av t ex en outsourcing för att sedan ge möjlighet
att starta om processen med strategiarbete.

JETPAK
Erövrar världen
med hjälp av Softronic
Jetpak erbjuder integrerade expresstransporter från dörr till dörr
inom 12 timmar inom och utom Norden. 16 ﬂygbolag som traﬁkerar 140 ﬂygplatser i Norden med upp till 2 500 ﬂygalternativ per
dygn ingår i nätverket tillsammans med ca 700 fordon för marktransporter. Sammanlagt utförs mer än 1,5 miljoner budleveranser
per år.
Jetpak har 180 egna anställda men har sammanlagt 1 700 medarbetare via franchise- och samarbetsavtal med noggrant utvalda
samarbetspartners.
IT avgörande för affären
För att klara denna virtuella aﬀärsidé krävs ett avancerat IT-baserat
verksamhetssystem som måste ge realtidskommunikation dygnet
runt, året runt för alla inblandade aktörer.
Systemet söker den snabbaste och mest kostnadseﬀektiva transportvägen utifrån hundratusentals möjliga alternativ och ger sedan
förslag utifrån uppsatta kriterier.
Flexibel arkitektur ger affärsmöjligheter
Arkitekturen i systemet är helt SOA-baserad (serviceorienterad
arkitektur) och tillgängligt via webb-tjänster både för användare
och samverkande system. Detta är ett av de första produktionssatta
systemlösningarna i världen helt baserade på SOA. All information
ﬁnns därför tillgänglig för alla behöriga var som helst. Kunder och
samarbetspartners kan själva beställa och följa varje leverans via
Internet.
Stor tillväxt och resultatförbättring
Sedan systemet byggdes av Softronic 2002 har Jetpaks omsättning
ökat med 46 % och EBITA 2005 uppgick till 54 Mkr. SAS kunde
sälja Jetpak till riskkapitalbolaget Polaris i början av 2006 för 490
Mkr och nu planeras en stor expansion på helt nya marknader.
Jetpaks framgångar var möjliga endast med hjälp av det moderna
IT-stöd som skräddarsytts för ändamålet.
Softronic har idag ett mångårigt avtal med Jetpak att ansvara för
all vidareutveckling, drift och förvaltning av systemet.
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MARKNAD

Välpositionerad på en tuff marknad
• Förbättrad marknad • Tuff konkurrens • Mindre projekt • Ökade kvalitetskrav
• Ökad kunskap hos kunder och leverantörer

Efterfrågeökning på en förändrad marknad
Alla IT-konsulter har under det senaste året arbetat med
nya uppdrag till sina beﬁntliga kunder men också försökt
öka försäljning till nya kunder.
Marknaden har märkbart förbättrats. Det är dock fortfarande betydligt mindre projekt än på 90-talet men med
större krav på kvalitet, leveranstider och fastpriser.
Denna förändring kan mycket väl vara beständig. Det
ﬁnns också en klar trend hos kunderna att fatta beslut på
tydliga nyttoeﬀekter i verksamheten i samband med ITinvesteringar.
Kundernas beställarkompetens har ökat väsentligt vilket gjort att de nu har betydligt bättre förutsättningar att
förstå möjligheterna med den senaste informationstekniken. De kräver därför att också leverantörerna har kombinerad verksamhetskunskap och teknikkunskap.
Softronic är bäst i branschen på att skapa nyttoeﬀekter
hos kunderna, som genom verksamhetsanpassad modern
IT-teknik erhåller konkurrensfördelar och bättre intjäningsförmåga.
Softronic har tre år i rad erhållit .NET Awards som
utdelas av Microsoft. Vi har också under ﬂera år framgångsrikt arbetat med att integrera IP-telefonilösningar i
kundernas processer.
Outsourcing är en fortsatt stark trend på marknaden
som ger en snabb bevisad kostnadsbesparing och ökad
kvalitet för kunden.
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Sammantaget är detta en mycket bra utveckling där
både kunder och leverantörer har ökat sin kompetens,
insikt och eﬀektivitet under de svåra åren. Softronic har
lyckats med att möta marknadens tuﬀare krav.
STÖRSTA KUNDER
Antal kunder som faktureras över 2 Mkr

2005

2004

19

21

Andel av omsättning kunder över 2 Mkr

72%

72%

Andel av omsättning 5 största kunderna

40%

43%

Andel av omsättning 10 största kunderna

56%

56%

Nya kunder
Softronic har under 2005 erhållit outsourcinguppdrag
med ett av de största LO fackförbunden IF Metalls arbetslöshetskassa. Sammanlagt har Softronic fem arbetslöshetskassor som kunder.
Kalix tele24 har tecknat avtal om IP-telefonilösning för
sitt Contact Center.
Avtal har tecknats om leverans av försäkringssystemet
ITM till Telia Försäkring.
Avtal har tecknats med Rikspolisstyrelsen om utveckling av nytt antagningssystem till Polishögskolan.
Kunskapsskolan har beställt ett nytt elevdokumentationssystem.
Consultus har erhållit uppdrag åt Volvo Construction
Equipment.

Konkurrenter
Softronics konkurrenter vad gäller företag med motsvarande aﬀärsidé är främst IBM, Accenture, Capgemini,
WM-data och TietoEnator.
Softronic arbetar, liksom dessa bolag, med kundernas
ledning i en partnerrelation för att förbättra deras aﬀärer
med hjälp av ett komplett utbud av kvaliﬁcerade tjänster i
paketerad form, gärna med outsourcingmodeller.
Den stora skillnaden är att Softronic erbjuder ett alternativ för det mellanstora företaget att bli en stor kund hos
en mindre leverantör och därmed få högre prioritering.

Kundengagemang

WM-Data Accenture

Mandator KnowIT
Resco

Sogeti

Sigma

Uppdragslängd

Softronic

TE

IBM

Capgemini

Softronics position mot konkurrenter
Konkurrensen är fortsatt mycket hård på marknaden. Det
beror på en kombination av kompetenta beställare hos
kunderna och konsultföretagens mycket stora förbättring
av både säljförmåga och leveranskvalitet under de senaste
svåra åren. Idag får kunderna betydligt mer för pengarna
av betydligt bättre leverantörer än tidigare.
Detta gör det extra viktigt att hitta en unik position på
marknaden.
Softronic har ungefär samma aﬀärsmodell som de
större konkurrenterna om man deﬁnierar en partnerrelation som en lång uppdragslängd kombinerat med en stor
andel av kundens budget.
Mindre konkurrenter har oftast kortare uppdrag på
6-12 månader i företag med budgetar som delas med ﬂer
konkurrenter. Det ﬁnns också ett antal mindre konkurrenter som strävar efter längre partnerrelationer vilket på sikt
ytterligare skärper konkurrensen.
Softronics fördel idag är att vara ﬂexibel och mer
snabbrörlig än de större aktörerna och samtidigt ha kapacitet att vara kompetensmässigt ledande inom vissa branscher och teknikområden.
Softronic är alternativet för de kunder som önskar den
ständiga närhet och engagemang man kan få från en mindre aktör och dessutom få tillgång till den bästa kompetensen med stor leveranssäkerhet och kvalitet.
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ERBJUDANDE

Erbjuder efterfrågade lösningar
• ”Allt” till alla befintliga kunder och nya kunder i samma bransch • Kreativa affärsmodeller med outsourcing
• Effektivisering med rätt arkitektur • Paketeringar inom satsningsområden

Paketering och återanvändning av lösningar
Genom den paketering och återanvändning av lösningar
som vi genomför skapas förutsättningar att skapa lönsamhet för både kunder och leverantörer. Många processer
inom olika företag och organisationer har stora likheter.
Genomtänkta och ﬂexibla lösningar låter sig lätt
överföras mellan olika kunder. Detta innebär att vi kan
vara konkurrenskraftiga på marknaden även när kunderna
kräver snabbare leveranstider och fasta priser. Sådana
lösningar är exempelvis ITM i försäkringsbranschen och
processmotorn Softﬂow för medlemsorganisationer.
Rätt arkitektur avgör framgång
Många företag har idag unika applikationer, som när de
togs fram innebar stora investeringar. Systemen fungerar
var för sig, men förbättringar och förändringar i systemen är inte kostnadseﬀektiva. Dessutom är systemen ofta
isolerade från varandra vilket skapar manuellt arbete. Att
koppla samman olika system i en organisation och låta
automatisera verksamhetsprocesserna kan spara mycket tid
och arbete.
Med rätt arkitektur som SOA, Serviceorienterad arkitektur, och Web Services är det möjligt att med begränsade investeringar öka eﬀektiviteten och ﬂexibiliteten och
därigenom öka kundens konkurrenskraft.
Outsourcing skapar möjligheter
Softronics långa erfarenhet och breda kompetens gör
företaget till en naturlig partner. Allt ﬂer företag inser
nyttan med att överlåta olika processer och funktioner på
externa leverantörer för att eﬀektivisera dessa och fokusera
på kärnverksamheten.
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Softronics modell för outsourcing handlar inte om att
kunden avhänder sig ett problem utan istället om att skapa
nya möjligheter. Det innebär att kunden överlåter till
specialister att driva det vardagliga förändringsarbetet och
kunden får på så sätt ständigt utvecklade funktioner.
Dessutom innebär detta en direkt kostnadsbesparing
för kunden. Softronic erbjuder outsourcing inom ﬂera
viktiga områden:
• Funktionsoutsourcing av huvudprocesser
• IT-processer: support, drift, förvaltning
• HR-processer: kompetensutveckling, företagsuniversitet
och rekrytering

Med garanterade resultat
• Mångårig erfarenhet av stora förändringsprojekt i kundernas huvudprocesser
• Metoder som möjliggör totalansvar i fastprisåtaganden minimerar kundens risker

Projekt i rätt tid, till rätt kostnad, med rätt innehåll
IT branschen har haft ett rykte att inte leverera rätt sak
i rätt tid. Idag är detta helt förändrat om man väljer rätt
partner.
IT-projekt är en komplicerad process av förväntningar,
kreativitet, tydlighet, styrning, engagemang samt professionell leveranskapacitet. För att hantera ett komplext
förändringsprojekt där verksamhetssystemet ändras eller
byts ut krävs lång erfarenhet, handplockade kompetenser
och en mycket strikt styrning där kunden och leverantören
gemensamt arbetar tillsammans, hanterar och beslutar om
alla situationer.

Aktivt arbete med kända projektmodeller och metoder,
dokumenterade krav och processer i interna och externa
styrgrupper samt särskild kvalitetsprocess är viktiga komponenter.
Men allra mest betydelsefullt är att projektledning och
alla deltagande konsulter har lång erfarenhet av att delta i
stora projekt och att jobba ihop i olika roller mot gemensamma mål.
Softronic har 20 års erfarenhet av att framgångsrikt
driva stora förändringsprojekt. Sammantaget har ca
30 projekt med omfattningen 10–40 manår drivits.
Från affärsuppgörelse till nöjd kund
Långa och komplexa projekt utsätts ofta för stora förändringar under resans gång. Kundens förväntan är alltid att
få en lösning som möter de aktuella behoven när det är
dags att implementera systemet i verksamheten. Detta
kan skilja sig en hel del från när avtalet träﬀades och förstudiearbetet inleddes långt tidigare.
Nyckeln till framgång är att skapa en projektstruktur
och träﬀa en aﬀärsöverenskommelse som klarar av dessa
förändringar. Om aﬀärsmodell och projektstruktur inte
matchar varandra kommer det ofelbart att leda till problem.
Softronics metod innebär att man delar upp projektet
och avtalet baserat på hur väl man kan speciﬁcera krav
och lösning. Analys- och designarbetet sker på löpande
räkning och syftar till att gemensamt speciﬁcera systemet
så väl så att själva tillverkningen kan ske till fast pris.
En tydlig styrorganisation i projektet och rigorös ändringshantering innebär att man undviker överraskningar
och att kunden hela tiden deltar, gör prioriteringar och
fattar medvetna beslut.
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ERBJUDANDE

Utvecklar verksamhet med IT
Utveckla verksamhet med IT
För att ha möjlighet att utveckla kundens verksamhet, konkurrenskraft och eﬀektivitet krävs djup insikt i kundernas
huvudprocesser.
Softronic har mångårig erfarenhet av att utveckla verksamhetskritiska system inom olika branscher. Verksamheter som hanterar stora mängder information och som är
transaktionsintensiva är helt beroende av att på ett ﬂexibelt
sätt kunna genomföra förändringar i processerna för att
kunna möta marknadens krav.
Förändringarna får inte ta lång tid, kosta för mycket
eller helt enkelt vara omöjliga att genomföra. Detta ställer
således mycket stora krav på systemarkitektur och design.
Denna typ av projekt är ofta komplexa och innebär inte
sällan stora ekonomiska risker.
Softronic har utarbetat metoder och arbetssätt som gör
det möjligt att ta ett totalansvar i stora fastprisåtaganden
och på så sätt minimera kundens risker.
Ledande verksamhetskunskap i flera branscher
En djup förståelse för kundernas verksamhet är idag ett
absolut krav för att kunna skapa konkurrenskraftiga erbjudanden inom alla verksamhetsdelar. Detta har gjort att
Softronic utvecklat en fokusering mot speciﬁka branscher.
Fakturering per bransch

Handel och industri 13%

Telekom 17%

Privat och offentlig
service 17%
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Försäkring, fond
och finans 19%
Transport, spedition
och logistik 6%
Medlemsorganisationer 28%

IP-telefoni som organisationsverktyg
• Bättre kundservice
• Snabb kostnadsbesparing
• Nya organisationsmöjligheter

Softronic har genom partneravtal med Wicom och Cisco
en ledande ställning inom IP-telefonilösningar. Med IPtelefoni och Web Services kan både snabba kostnadsbesparingar och strategisk organisations- och aﬀärsutveckling
göras samtidigt.
Fördelen med IP-telefoni är att den kan integreras med
andra IT-system i ett företag. Till exempel kan IP-telefoni
med hjälp av Web Services integreras med CRM-system
för dynamisk och ﬂexibel kundhantering.
Med IP-telefoni får Softronics kunder en kostnadseﬀektiv och geograﬁskt oberoende telefonilösning med
stor aﬀärspotential.
Försäkringssystemet ITM
ITM är ett modernt verktyg som gör det möjligt för
försäk ringsbolagen att eﬀektivisera och rationalisera
aﬀärsprocesserna.
Det ﬁnns ITM-kunder som har hälften så många anställda som jämförbara konkurrenter.
ITM är ett av marknadens mest dynamiska och ﬂexibla
försäkringssystem. Detta ger våra kunder ﬂera fördelar gentemot konkurrenterna. Även för små till mellanstora försäkringsbolag är vår lösning mycket kostnadseﬀektiv. ITM är
utvecklat för att vara verksamhets- och aﬀärsdrivande. Det
ger våra kunder en eﬀektiv aﬀärsprocess där användarna
själva kan skapa försäkringsprodukter och processer utan
att behöva vänta på en IT-avdelning eller en IT-leverantör.
Dessutom ger ITMs öppna gränssnitt stora möjligheter
att enkelt och kostnadseﬀektivt utöka funktionaliteten i
systemet.
”ITM har gett oss möjligheten att skapa marknader
som vi inte ens visste existerade. Och det har gett oss
möjligheten att utmanövrera våra konkurrenter genom
vårt unika erbjudande till våra kunder.”, säger en nöjd
ITM-kund.

Handelsanställdas
förbund
Effektiviserad medlemsservice med
verksamhetsanpassad IP-telefoni
Handelsanställdas förbund har 172 000 medlemmar som ska få stöd
av 350 anställda på 28 orter i Sverige. Man har dessutom en arbetslöshetskassa med 62 anställda som betalar ut ersättning och ger
service till 41 514 arbetslösa.
Avgörande IT-stöd
Med hjälp av Softronic och IP-telefoniprogramvara med Contact
Centerfunktionalitet kan alla samtal från medlemmar kanaliseras på
ett nytt eﬀektivt sätt. Varje fråga får en egen process i telefonisystemet som också kan styra den till rätt kompetens inom organisationen så att medlemmen alltid kan få rätt svar. Detta görs geograﬁskt
oberoende.
IP-telefoni som organisationsverktyg
Lösningen som Softronic levererat har medfört möjlighet att samordna hela verksamheten på ett eﬀektivt sätt.
Halverade handläggningstider
Handels har också kunnat centralisera all medlemsservice till ett
enda kontor som därmed besvarar väsentligt ﬂer samtal med mindre
personalstyrka. Förﬂyttningen kunde genomföras utan större investeringar och utan att många medlemmar upplevde någon annan
skillnad än snabbare service.
Redan efter första veckan halverades handläggningstiderna inom
Handels a-kassa.
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MEDARBETARE

Med kompetenta konsulter
• Hög kompetens kombinerat med en bred förståelse för kundernas behov och verksamhet.
• Stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med öppenhet, tydlighet och ärlighet.

Våra konsulter har en djup kompetens inom sina expertområden för att vara attraktiva på den tuﬀa marknaden.
Denna kunskap är dessutom kombinerad med en bred
förståelse för kundernas behov och verksamhet samt hur
Softronics olika erbjudanden kompletterar varandra.
SOFTRONICPROFILEN
• Våra grundvärderingar är öppenhet, ärlighet och respekt
• Vi är kundorienterade, kreativa och kompetenta
• Vi är uthålliga, långsiktiga och pålitliga
• Vi är alltid professionella och samtidigt engagerade och närvarande
samt sviker aldrig ett löfte

Kompetensutveckling
För att kunna möta våra uppdragsgivares behov inom förändring, teknik- och organisationsutveckling är Softronic
väl rustat med duktiga medarbetare. Kompetensen hos
Softronics medarbetare är hög mätt både i genomsnittlig
branscherfarenhet, 13 år, och i utbildning. Cirka 68%
av medarbetarna har en akademisk utbildning på i snitt
3,7 år.
Varje konsult är i sig en förändringspartner med förmåga att initiera och stödja kundens förändringar. Våra
konsulter breddar och fördjupar ständigt sina kunskaper
för att möta kundernas efterfrågan.
Åldersfördelning anställda den 31 december 2005
Antal
100
80
60
40
20
0

20–29
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30–39

40–49

50–59

60–69

Personalstruktur
Nyrekryteringen har under året intensiﬁerats så att 29
personer har anställts. På grund av hög personalomsättning har ändå antalet anställda minskat jämfört med
föregående år. Vid årets utgång fanns det 176 anställda.
Softronic har en bra balans på åldersstrukturen. Medelåldern i bolaget är 39 år och 49% av medarbetarna är mellan 30 och 39 år. Förädlingsvärdet har ökat till 770 Tkr
(627 Tkr) per anställd.
Jämställdhet
Softronics utgångspunkt i jämställdhetsarbetet är att
kvinnor och män ska ha samma möjlighet till anställning,
utbildning och karriärutveckling. Softronic eftersträvar
en arbetsbelastning som möjliggör en bra balans mellan
arbete, familj och fritid.
Arbetet med att förbättra jämställdheten har fortlöpt
under året. Årligen sker en revidering av jämställdhetsarbetet för att säkerställa att bolagets mål och riktlinjer
som ﬁnns utarbetade i jämställdhetsplanen följs. En stor
förbättringspotential ﬁnns i att öka andelen kvinnor i
ledande befattningar. Andelen kvinnor inom företaget är
cirka 23% och denna andel har varit relativt konstant
de senaste åren.
Arbetsmiljö och företagskultur
Inom kunskapsföretag är det mycket viktigt med en stark
och tydlig företagskultur. En av ledarskapets viktigaste utmaningar är att kontinuerligt arbeta med våra värderingar
och attityder för att på så sätt påverka våra medarbetares
beteende och skapa en stark vi-känsla.
Målsättningen inom Softronic är att skapa en arbetsmiljö som är stimulerande och utvecklande. Softronics
kultur ska präglas av öppenhet, tydlighet och ärlighet.
Initiativförmåga och viljan att ta ansvar ska uppmuntras.
Ett av bolagets mål är att befrämja en fortsatt låg sjukfrånvaro och att motverka arbetsskador.

ORGANISATION

I en flexibel organisation
• Kundnärhet, resursoptimering och kvalitetsuppföljning • Rekrytering av konsultativa, utåtriktade
utvecklare med verksamhetskunskap och förmåga att uppträda i olika roller
Organisation
Koncernen har organiserats i mindre bolag för speciella
uppgifter som sedan samlats i aﬀärsområden för att skapa
bättre kundnärhet, resursoptimering och kvalitetsuppföljning. Rekrytering av nya konsulter har påbörjats och den
proﬁl som krävs i den nya marknaden är en konsultativ,
utåtriktad utvecklare med verksamhetskunskap och förmåga att uppträda i olika roller.
Varje verksamhetsområde eftersträvar en ledande position inom sitt område.
Softronic har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Norge, USA och Estland.
Verksamhetsområde IT-partner ITM
Består av dotterbolagen Softronic Enterprise Partner och
produktbolaget Softronic ITM. Verksamhetsområdet har
specialiserat sig på leveranser av systemlösningar och konsulttjänster för försäkrings- och ﬁnansbranschen i Norden
och har stor erfarenhet av att framgångsrikt leverera komplexa verksamhetskritiska system enligt ett standardiserat
arbetssätt. Metoden är ett kraftfullt hjälpmedel som säkerställer kontroll av kostnader och tidsplaner i projekten.

Verksamhetsområde IT-partner övriga
Består av aﬀärsområdet Solution Partner, som arbetar med
verksamhetskritiska lösningar för branscherna Transport,
spedition och logistik, Medlemsorganisationer samt Privat
och oﬀentlig service. Satsningsområdena IT-outsourcing
och IP-telefoni sorterar under detta aﬀärsområde.
Verksamhetsområdet består vidare av de geograﬁska
enheterna Softronic Syd samt Softronic Baltic. Dessa
enheter jobbar som IT-partners på sina respektive lokala
marknader.
Softronic Premium Konsult är koncernens spetskompetens inom IT/Management. Softronic Auto Partner
AB erbjuder IT-tjänster till fordonsbranschen. Softronic
Technology Partner AB erbjuder IT-tjänster till telekombranschen.
Verksamhetssområde Consultus
Består av Consultus och Consultus Management Institute
(CMI). Consultus är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom Change Management – att leda och genomföra
förändring. CMI erbjuder generella och skräddarsydda
program inom ledarskaps-, organisations- och aﬀärsutveckling.

Nyckeltal för anställda
Antal anställda vid årets slut
Medelantalet anställda
Medeltantal debiterande personer
Omsättning per anställd (Tkr)
Tjänsteomsättning per debiterande konsult (Tkr)
Förädlingsvärde per anställd
Personalkostnad per anställd
Resultat före skatt per anställd (Tkr)
Medelålder (år)
Akademisk utbildning (%)
Akademiska år, snitt per anställd
Branscherfarenhet (år)
Antal år i företaget
Personalomsättning (%)

2005
176
175
160
1 163
929
770
675
103
39
68
3,7
13,0
6,9
19

2004
182
193
178
984
855
627
636
1
38
68
3,4
12,5
6,8
18
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Consultus
Ger stöd i förändring
• Consultus stödjer företag och organisationer i utveckling, förändring och lärande.
• Consultus Management Institute erbjuder företagsuniversitetstjänst till stora och medelstora organisationer.
• Delägandeskap i ACE (Allied Consultants Europe) ger kompetens och kapacitet att genomföra internationella
managementuppdrag.
Lång och bred erfarenhet
Consultus grundades för över 30 år sedan och har över
tiden samlat lång och bred erfarenhet. Efter samgåendet
med Softronic 1999 har dessa erfarenheter använts för att
ge ökad nytta till koncernens kunder. Softronics kunskap om verksamhet och IT kombineras med Consultus
erfarenhet om aﬀärsstrategier, förändringsledning och
kompetensutveckling. Med en vändande marknad, goda
kundrelationer och fortsatt utveckling av den egna verksamheten, tillhör Consultus de aktörer som har mycket
goda förutsättningar att lyckas som managementkonsulter.
Under 2005 har Consultus genomfört uppdrag för
ﬂera tongivande aktörer både inom den privata och den
oﬀentliga sektorn. Apoteket, Ericsson, KF Fastigheter,
Fresenius-Kabi, Tetrapak, Axis Communications, Stora
Enso, Rockwool, CSN, Luftfartsverket, Helsingborgs
Kommun, Kristianstads Kommun och Regeringskansliet
är några exempel.

Verksamheten är lokaliserad till Stockholm och Malmö
och har ca tjugo konsulter.
Skapar nytta med helhetssyn
Consultus stödjer företag och organisationer i utveckling,
förändring och lärande så att de skapar de resultat de
själva önskar. Consultus tar sig alltid an kundernas frågor
utifrån en systemsyn. Det innebär att vi arbetar med våra
lösningar ur tre perspektiv: det strategiska, det strukturella
och inte minst det mänskliga perspektivet. Uppdragsgivarna kommer till Consultus med frågor som t ex:

• Vi har deﬁnierat strategier och satt mål, men ingenting
händer, hur får vi med oss människorna?
• Vi bara växer och växer och jag hinner inte med, vad
ska vi göra?
• Vi måste ändra vårt sätt att jobba, hur får vi de nya
arbetsprocesserna att fungera?

ERICSSON
FÖRDELAR Programmet stödjer Ericssons övergripande mål om effektiva affärsprocesser och i det här fallet specifikt produktutveckling.
KUND

Ericsson är en av världens ledande telekomleverantörer.

SITUATION Ett behov uppstod av att implementera nya arbetsprocesser för
produktledarna.
LÖSNING
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Consultus utvecklade ett utbildningsprogram för bolagets produktledare med fokus på gemensamma processer och metoder.

Consultus erbjuder sina kunder stöd i hela eller delar av
utvecklingsarbetet. Det kan handla om allt från att fungera som rådgivare eller coach till ledning och chefer, till att
driva större förändringsprojekt som involverar uppdragsgivarens hela verksamhet.
Internationellt samarbete och ny kunskap
Genom delägande i det europeiska nätverksbolaget ACE
(Allied Consultants Europe), som omfattar 400 konsulter
i åtta länder, har Consultus kompetens och kapacitet att
genomföra internationella managementuppdrag inom
förändring och utveckling. Consultus har även under
2005 påbörjat ett samarbete med en partner i Kina för att
leverera ledarutvecklingstjänster.
Consultus Management Institute
Consultus Management Institute (CMI) fungerar som en
långsiktig partner inom kompetensutveckling och lärande.
Uppdragen består i att stödja kunderna i att utifrån deras
aﬀärsstrategier identiﬁera prioriterade kompetensutvecklingsbehov samt tillhandahålla kvaliﬁcerade lösningar.
Lösningarna kan göras helt kundunika och tar alltid sin
utgångspunkt i Consultus kunskap och erfarenhet kring
lärande. CMI arbetar med kvaliﬁcerade partners och specialister inom en rad kompetensområden och kan tillsammans med dem erbjuda kunskapshöjande insatser inom
både ”hårda” och ”mjuka” områden.

Consultus Management Institute

• Ledningsgruppen fungerar inte, vad kan vi göra åt det?
• Hur ska vi stödja våra chefer i deras chefs- och ledarskap?
• Vi har ett fåtal specialister som är kritiska för vår verksamhet, hur får vi dem att dela med sig av sin kunskap?
• Vi måste satsa långsiktigt på att bygga kompetens så
att vi kan hantera framtidens behov av förändring och
utveckling, hur går vi tillväga?

STRATEGISKT STÖD
Säkerställer att kunden har rätt kompetens att
möta nya affärsmöjligheter
CMI kan säkerställa att den strategiska affärsprocessen och kompetensutvecklingen går hand i
hand för att:
• Skapa nya affärsmöjligheter
• Möta interna och externa utmaningar.

UTVECKLING OCH LEVERANS
Behöver personalen utvecklas? Hur säkrar man
effekten av kompetensutveckling? CMI utvecklar
och tillhandahåller kompetensutvecklingslösningar.
• Målgruppsanpassad kompetensutveckling
• Kortare utbildningsinsatser
• Längre utbildningsprogram
• Användande av standardiserade koncept och
utbildningar
• Från de bästa källorna

OPERATIVT OCH ADMINISTRATIVT STÖD
CMI administrerar kompetensutveckling
• Bokning av lokaler, kost och logi
• Utbildningsmaterial
• Lärare, facilitatorer, coacher
• Uppföljning och återraportering
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AKTIEN

Softronicaktien
Softronicaktien är sedan december 1998 noterad på Stockholms fondbörs. Aktien handlas på O–listan och en börspost motsvarar 5 000 aktier. Antalet aktieägare i Softronic
per 31 december 2005 uppgick till 3 307 stycken.

Aktier av serie A medför tio röster per aktie och aktier
av serie B medför en röst per aktie. Vid årsstämma får
varje röstberättigad rösta för fulla antalet av dennes ägda
och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Softronic uppgick vid utgången av 2005
till 18 685 707,20 kr fördelat på 46 714 268 aktier med ett
nominellt värde på 0,40 kronor. Samtliga aktier äger lika
andel i bolagets tillgångar och vinst.

Utdelningspolitik
Styrelsens policy är att bolagets kapital dels skall vara
tillgängligt för att ﬁnansiera den framtida tillväxten och
dels delas ut till aktieägarna. En normal utdelningsnivå av
vinsten är 25–35 %.

Bolagets största aktieägare 2005-12-31
Aktieägare

A-aktier

Anders Eriksson inkl. bolag och fam.
Stig Martín
Björn Janberger inkl. bolag och fam.
AB Traction
Nexans IKO Sweden AB
SEB Sverige Småbolagsfond
Hyresgästernas Riksförbund
Benny Lachmann inkl. fam.
RAMBAS AB
Mats-Olof Ekberg
Övriga aktieägare

1 875 400
891 600
589 000
0
0
0
0
2 000
0
8 000
4 000

Summa antalet aktier

3 370 000

B-aktier

Totalt
antal aktier

Totalt
antal röster

Andel i %
av rösterna

Andel i %
av kapitalet

8 368 160
3 245 600
2 465 000
8 108 688
3 057 600
1 416 460
909 091
495 500
500 000
400 000
14 378 169

10 243 560
4 137 200
3 054 000
8 108 688
3 057 600
1 416 460
909 091
497 500
0
408 000
14 382 169

27 122 160
12 161 600
8 355 000
8 108 688
3 057 600
1 416 460
909 091
515 500
500 000
480 000
14 418 169

35,20%
15,79%
10,84%
10,52%
3,97%
1,84%
1,18%
0,67%
0,65%
0,62%
18,71%

21,93%
8,86%
6,54%
17,36%
6,55%
3,03%
1,95%
1,06%
1,07%
0,87%
30,79%

43 344 268

46 714 268
77 044 268

100,00%

100,00%

Summa antalet röster
Softronic B

Afv IT-bolag
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Aktiekapitalets förändring
Under året har inga förändringar skett av aktiekapitalet.
År

Transaktion

1984
1985
1988
1989
1990
1992
1996
1996
1996
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2003

Bolagets bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Fondemission
Fondemission
Split 10:1
Nyemission
Split 5:1
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Fondemission
Split 4:1
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Nedsättning av aktiens nominella belopp

Ökning av
antalet aktier

Antal aktier

Aktiens nominella
belopp, kr

Ökning/minskning av
aktiekapitalet, kr

Totalt aktiekapital kr

1 500
500
300
500
900
3 700
88 800
865 800
24 700
3 946 800
400 000
203 000
30 300
–
16 700 400
91 400
909 091
89 443
23 357 134
–

1 500
2 000
2 300
2 800
3 700
7 400
96 200
962 000
986 700
4 933 500
5 333 500
5 536 500
5 566 800
5 566 800
22 267 200
22 358 600
23 267 691
23 357 134
46 714 268
46 714 268

100
100
100
100
100
100
100
10
10
2
2
2
2
8
2
2
2
2
2
0,40

150 000
50 000
30 000
50 000
90 000
370 000
8 880 000
–
247 000
–
800 000
406 000
60 600
33 400 800
–
182 800
1 818 182
178 886
46 714 268
–74 742 829

150 000
200 000
230 000
280 000
370 000
740 000
9 620 000
9 620 000
9 867 000
9 867 000
10 667 000
11 073 000
11 133 600
44 534 400
44 534 400
44 717 200
46 535 382
46 714 268
93 428 536
18 685 707

Aktiens utveckling
Aktiekursen var vid ingången av 2005 2,22 kronor och vid
utgången av året 4,51 kronor. Högsta respektive lägsta betalkurs under året var 4,51 kronor respektive 2,19 kronor.
Antalet aktier omsatta under året uppgick till 20 646 113,
eller i genomsnitt 81 605 per dag, eller en ökning med
28 % jämfört med föregående år. Softronic nyttjar en
Market Maker för att ytterligare förbättra likviditeten i
aktien. Kursuppgången under året på 103 procent skedde
successivt från januari till december. Aktien nådde sin
lägsta respektive högsta kurs januari och december. Kursens utveckling har varit betydligt bättre än övriga bolag
enligt Aﬀärsvärldens index för IT–företag.

Ägarstyrning och kod för bolagsstyrning
Styrelsens arbete beskrivs i förvaltningsberättelsen. Företaget tillämpar inte kod för bolagsstyrning eftersom koncernen har ett marknadsvärde som understiger 3 miljarder
kronor men styrelsebeslut är fattat att koncernen i möjligaste mån skall anpassa sig efter tillämplig kod. Företaget
har en valberedning bestående av fyra personer varav en
är tillsatt av Aktiespararna. Beredningen skall verka på ett
sådant sätt att enskilda aktieägare kan lämna förslag på
styrelseledamöter och tillse att dessa förslag blir behandlade i god tid före årsstämman.
Företaget har en ersättningskommitté bestående av styrelsens ordförande och en extern ordinarie styrelseledamot.
Kommittén ansvarar för att det upprättas väl genomtänkta
avtal med verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare. Revisionskommitté utses när behov
uppstår.
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EKONOMISK ÖVERSIKT
Resultaträkning
Mkr
Intäkter
Konsulttjänster
Licenser (ITM)
Varor
Summa intäkter

2005

2004

2003

2002

2001

148,6
0,1
54,7
203,4

152,1
0,7
37,1
189,9

191,4
–
39,5
230,9

230,0
1,0
40,2
271,2

290,0
3,0
35,7
328,7

–184,8
–1,6
–
17,0

–188,5
–2,1
–
–0,7

–236,4
–7,6
–8,1
–21,2

–270,7
–10,5
–19,5
–29,5

–328,3
–13,4
–35,0
–48,0

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

1,0
18,0

1,0
0,3

0,9
–20,3

–2,6
–32,1

–9,2
–57,2

Skatt
Årets resultat

–5,0
13,0

–0,4
–0,1

2,6
–17,7

2,2
–29,9

10,4
–46,8

Rörelsens kostnader
Avskrivningar enligt plan
Jämförelsestörande poster, inkl nedskrivningar
Rörelseresultat

Balansräkning
Mkr
Tillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar)
Summa tillgångar

2005

2004

2003

2002

2001

29,3
2,0
3,3
52,2
44,2
130,9

29,3
2,5
8,4
52,8
27,5
120,4

29,2
3,7
8,9
51,6
45,0
138,4

37,5
10,0
6,6
71,5
30,7
156,3

54,5
17,4
8,1
72,4
39,7
192,1

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Räntebärande skulder
Ej räntebärande skulder
Summa eget kapital och skulder

89,1
–
41,8
130,9

76,1
–
44,3
120,4

80,6
–
57,8
138,4

98,7
1,3
56,3
156,3

128,7
4,0
59,4
192,1

Andel riskbärande kapital: summan av eget
kapital med tillägg för uppskjuten skatteskuld
och avdrag för uppskjuten skattefordran samt
minoritet i procent av balansomslutningen.

Debiteringsgrad: andel debiterade timmar av
full arbetstid, d v s samtliga årets vardagar à
8 timmar (ca 1 900). Semester har således ej
beaktats. Uppgiften avser debiterande konsulter.

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

Eget kapital per aktie: eget kapital dividerat med
antal aktier vid periodens slut.

Avkastning på sysselsatt kapital: rörelseresultat
plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på eget kapital: årets resultat enligt
resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget
kapital.
Beläggningsgrad: andel debiterade timmar av
full arbetstid, minskad med uttagen semester
och sjukfrånvaro. Uppgiften avser debiterande
konsulter.
Bruttomarginal: rörelseresultat före avskrivningar
och jämförelsestörande poster i procent av
omsättningen.
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Soliditet: eget kapital i procent av balansomslutningen.
Sysselsatt kapital: balansomslutning minskad
med icke räntebärande skulder och uppskjuten
skatteskuld.
Totalt kapital: balansomslutning.

Förädlingsvärde: rörelseresultat plus arbetskraftskostnader. Arbetskraftskostnader beräknas
som lönekostnader med tillägg för 50 procent
schablon för sociala avgifter m m.

Vinstmarginal: resultat före skatt i procent av
omsättningen.

Kapitalomsättningshastighet: omsättning dividerad
med genomsnittlig balansomslutning.

Vinst per aktie: årets resultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier. Antalet aktier har
omräknats med hänsyn till split, fondemissioner
och fondemissionselement vid nyemissioner.

Likviditet: omsättningstillgångar dividerade med
kortfristiga skulder.
Rörelsemarginal: rörelseresultat i procent av
omsättningen.
Skuldsättningsgrad: räntebärande skulder dividerade med eget kapital.

Nyckeltal för 2001–2003 har inte omräknats med
hänsyn till ändrade principer enligt IFRS.

Nyckeltal
Mkr
Balansomslutning, Mkr
Sysselsatt kapital, Mkr
Eget kapital, Mkr
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Bruttomarginal, %
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %
Likviditet, ggr
Soliditet, %
Andel riskbärande kapital, %
Skuldsättningsgrad, %
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Egen finansierad utveckling ITM, Mkr
Anställda i medeltal
Omsättning per anställd, Mkr
Förädlingsvärde per anställd, Mkr
Andel konsultförsäljning och licenser, %
Löner och ers. exkl. soc. avg., Mkr
Debiteringsgrad, %
Beläggningsgrad, %
Timpris, genomsnitt, kr

2005
130,9
89,1
89,1
14,9
22,3
15,8
9,2
8,4
8,9
2,3
68,0
65,5
–
1,7
–
175
1,16
0,77
74
76
56
67
916

2004
120,4
76,1
76,1
0,3
0,4
–0,2
0,7
–0,4
0,1
1,8
63,2
56,2
–
1,5
–
193
0,98
0,63
81
81
52
61
924

2003
138,4
80,6
80,6
–13,4
–21,1
–19,0
–2,4
–9,2
–8,8
1,7
58,3
51,9
–
1,6
–
254
0,91
0,55
83
103
52
61
900

2002
156,3
100,0
98,7
–15,6
–23,5
–25,8
0,2
–10,9
–11,9
1,8
63,1
59,2
1,3
1,5
–
307
0,88
0,49
85
121
52
62
860

2001
192,1
132,8
128,7
–23,7
–41,2
–42,6
0,2
–14,6
–17,4
1,8
67
65,2
3,1
1,7
6,2
395
0,83
0,46
89
161
49
57
830

Mkr
2005
2004
2003
Antal aktier vid periodens slut
46 714 268
46 714 268
46 714 268
Eget kapital per aktie, kr
1,91
1,63
1,73
Vinst efter skatt per aktie, kr
0,28
0,00
–0,38
Kassaflöde, från den löpande verksamheten per aktie, kr
0,38
–0,26
0,32
Utdelning per aktie, kr*
0,30
–
0,10
Börskurs vid periodens slut, kr
4,51
2,22
2,64
Samtliga värden är omräknade med hänsyn till split, fondemissioner och fondemissionselement vid nyemissioner.
*För 2005 avses styrelsens förslag

2002
46 714 268
2,11
–0,64
–0,09
–
2,00

2001
46 714 268
2,76
–1,44
–0,54
–
3,30

2002
–4,2
–2,1
–2,7
–9,0

2001
–17,5
–19,1
52,8
16,2

Data per aktie

Kassaflödesanalys i sammandrag
Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

2005
17,9
–1,1
–
16,8

2004
–12,0
–0,8
–4,7
–17,5

2003
14,9
–0,6
–
14,3

Till följd av avrundningar summerar inte alla tabeller.
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Styrelse
Petter Stillström, Tomas Högström, Ragnar Wilton, Rolf Jinglöv, Mats Runsten, Anders Eriksson, Anders Bagewitz, Stig Martín och Jan Jansson.

Rolf Jinglöv, f 1939,
ordförande sedan 1997.
Övriga styrelseuppdrag:
Ekens Golv AB.
Aktieinnehav: 60 000 B-aktier.

Anders Eriksson, f 1956,
VD och ledamot sedan 1984,
anställd sedan 1984.
Aktieinnehav:
1 875 400 A-aktier,
8 368 160 B-aktier.

Stig Martín, f 1945,
ledamot sedan 1984,
anställd sedan 1990.
Övriga styrelseuppdrag:
Thalamus Networks AB.
Aktieinnehav: 891 600 A-aktier,
3 245 600 B-aktier.

Mats Runsten, f 1958,
ledamot sedan 2001.
VD i Glas Holding AB.
Aktieinnehav: 10 000 B-aktier.

Jan Jansson, f. 1944,
ledamot sedan 2004.
Aktieinnehav: 4 750 B-aktier.

Ragnar Wilton, f. 1942,
ledamot sedan 2005.
Aktieinnehav: 60 000 B-aktier.

Arbetstagarrepresentanter suppleanter

Arbetstagarrepresentanter
Tomas Högström, f 1963,
ledamot sedan 2003,
anställd sedan 1996.
Aktieinnehav: 1 800 B-aktier.

Anders Bagewitz, f 1973,
ledamot sedan 2005,
anställd sedan 1999.
Aktieinnehav: 300 B-aktier.

Cecilia Nilsson, f 1965,
suppleant sedan 2003,
anställd sedan 1993.
Aktieinnehav: 1 600 B-aktier.

Ledande befattningshavare
Hans Stén, Leif Sjöberg, Mikael Knapp, Anders Eriksson, Lars Bäck, Anders Bergman och Joachim Lundberg.

Anders Bergman, f 1964,
ekonomichef.
Aktieinnehav: 5 300 B-aktier.

Hans Stén, f 1957,
affärsområdeschef.
Aktieinnehav: 2 000 B-aktier.

Mikael Knapp, f 1952,
affärsområdeschef.
Aktieinnehav: -

Lars Bäck, f 1960,
affärsområdeschef.
Aktieinnehav: –

Joachim Lundberg, f 1965,
operativ chef.
Aktieinnehav: 163 600 B-aktier.

Leif Sjöberg, f 1954,
försäljningschef.
Aktieinnehav: 5 000 B-aktier.

Med aktieinnehav avses personligt och närståendes innehav enligt VPC per 2005-12-31.
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Petter Stillström, f 1972,
ledamot sedan 2001.
VD i AB Traction.
Övriga styrelseuppdrag:
AB Traction och JC AB.
Aktieinnehav: 65 000 B-aktier.

Revisorer
Ernst & Young AB.
Hamish Mabon, f 1965.
Auktoriserad revisor.
Huvudansvarig revisor i Softronic
sedan 2004.

Peter Svanlindh, f 1955,
suppleant sedan 2003,
anställd sedan 1990.
Aktieinnehav: –

Information till aktieägarna
Årsstämma 2006 för Softronic AB (publ), org. nr 556249-0192
Ordinarie årsstämma kommer att hållas onsdagen den 10 maj 17.30. Särskild
kallelse sker tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. För att få deltaga i
årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast den 29 april 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under
adress Softronic AB (publ) Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, eller per telefon
08-51 90 90 00, eller per telefax 08-51 90 91 00 eller e-mail bolagsstamma@
softronic.se, senast kl 16.00 den 9 maj 2006.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 29 april 2006 tillfälligt
hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman.
Förslag till vinstutdelning
Förslag lämnas om att utdelning ska ske med 0,30 kr per aktie.
Rapporter och ekonomisk information 2006
Delårsrapport (jan–mars), 9 maj
Delårsrapport (april–juni), 16 augusti
Delårsrapport (juli–sept), 26 oktober
Beställningsinformation
Rapporter och ekonomisk information publiceras på Softronics webbplats:
www.softronic.se.
Årsredovisningen kommer att skickas ut via post till direktregisterade aktieägare.
Beställning kan ske genom softronics växel: 08-51 90 90 00 eller via e-post till
info@softronic.se.

Softronic i korthet
Softronic har under 20 år samlat erfarenhet och kompetens och därmed en
mängd kundreferenser. Samtidigt har företaget vuxit från fem anställda 1984
till dagens närmare 200 med en omsättning på knappt 200 mkr. Softronic
noterades på stockholmsbörsens O-lista 1998 och är idag ett av Sveriges
ledande konsultföretag för kunder där IT är avgörande för verksamheten.
Konsulternas genomsnittliga branscherfarenhet är 13 år. Softronic passar för
de kunder som har behov av en konsult som både kan fungera som rådgivare
och leverantör med garanterade resultat samtidigt som man önskar det mindre
företagets flexibilitet och engagemang.

STOCKHOLM

MALMÖ

GÖTEBORG

NORGE

SOFTRONIC AB
Ringvägen 100
118 60 Stockholm
tfn +46 8 51 90 90 00
fax +46 8 51 90 91 00
info@softronic.se
www.softronic.se

SOFTRONIC AB
Ö Promenaden 7A
211 28 Malmö
tfn +46 40 698 55 00
fax +46 40 698 55 01
infosyd@softronic.se

SOFTRONIC AB
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg
tfn +46 31 758 19 00
infogbg@softronic.se

SOFTRONIC NORGE
C.J. Hambros Plass 2C 2nd floor
NO-0164 Oslo tfn

CONSULTUS AB
Ringvägen 100
118 60 Stockholm
tfn +46 8 51 90 95 00
fax +46 8 612 97 99
info@consultus.se
www.consultus.se

CONSULTUS AB
Ö Promenaden 7A
211 28 Malmö
tfn +46 40 698 55 10
fax +46 40 698 55 01

ESTLAND
SOFTRONIC BALTIC AS
Pst 5
101 43 Tallinn
tfn +372 665 41 70
fax +372 738 43 73
info@softronic.ee
www.softronic.ee
SOFTRONIC BALTIC AS
Jakobi 34
510 05 Tartu
tfn +372 730 06 00
fax +372 738 43 73
info@softronic.ee
www.softronic.ee

USA
AMERICAN SOFTRONIC INC.
504 Grand Street Santa Cruz
CA 95060

www.softronic.se
Ringvägen 100, 118 60 Stockholm Tel. 08-51 90 90 00 Fax: 08-51 90 91 00

Foto: Åsa Magnusson, Jetpak (s.5) och Ericsson (s.11). Produktion: Intellecta Tryckindustri, Solna 2006 -19394.
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Vi hjälper våra kunder att förenkla
processer, maximera affärsnytta och
förbättra verksamheten – Softronic
ökar kundernas intjäningsförmåga.

Beställningsinformation
Rapporter och ekonomisk information publiceras på Softronics webbplats:
www.softronic.se.
Årsredovisningen kommer att skickas ut via post till direktregisterade aktieägare.
Beställning kan ske genom softronics växel: 08-51 90 90 00 eller via e-post till
info@softronic.se.
Rapporter och ekonomisk information 2006
Delårsrapport (jan–mars), 9 maj
Delårsrapport (april–juni), 16 augusti
Delårsrapport (juli–sept), 26 oktober
Förslag till vinstutdelning
Förslag lämnas om att utdelning ska ske med 0,30 kr per aktie.
Årsstämma 2006 för Softronic AB (publ), org. nr 556249-0192
Ordinarie årsstämma kommer att hållas onsdagen den 10 maj 17.30. Särskild
kallelse sker tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. För att få deltaga i
årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast den 29 april 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under
adress Softronic AB (publ) Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, eller per telefon
08-51 90 90 00, eller per telefax 08-51 90 91 00 eller e-mail bolagsstamma@
softronic.se, senast kl 16.00 den 9 maj 2006.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 29 april 2006 tillfälligt
hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman.
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