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2019 – ett bra år som visar på styrkan i
Softronics affärsmodell
Rent siffermässigt visade 2019 upp ett klart förbättrat resultat, trots en mindre nedgång i
omsättning. Det lyckades vi med genom att växla ut en del uppdrag med hög omsättning men
lägre lönsamhet mot åtaganden högre upp i värdekedjan. Vi är också mycket glada för att vi för
andra året i rad har Sveriges mest nöjda kunder, och för att vårt hållbarhetsarbete belönats med
guldmedalj av EcoVadis.
Det är dock omöjligt att inte i detta VD-ord kort kommentera den helt nya situation som Coronaviruset
försatt oss i. I vår Q4-rapport noterade jag förekomsten av detta då relativt okända hot, men kunde inte
ana hur mycket som skulle förändras bara till idag. Stängda skolor, arbete hemifrån i tidigare okänd
skala, och oro för släktingar och vänner med nedsatt motståndskraft. Jag avstår från att försöka förutse
hur stora effekterna kan bli på svensk och global ekonomi, men noterar hur smärtfri övergången till
distansarbete hittills varit för våra medarbetare.
Jag tror också att Softronic, jämfört med andra IT-företag i liknande storlek, har en större förmåga att
motstå marknadsförändringar. Det beror bland annat på vår kundstruktur med ett stort antal kunder,
spridda över flera branscher samt med en viss tyngdpunkt inom det offentliga Sverige. Dessutom är våra
tjänster, som har sin tyngdpunkt i verksamhetskritiska tillämpningar, sådana som man skyddar i det
längsta.
Vi använder begreppet GoodTech för att övergripande beskriva vad vi arbetar med. För oss betyder
GoodTech att vi erbjuder lösningar som ger verklig samhällsnytta samt att vi strävar efter att skapa och
leverera dem på ett sätt som är långsiktigt hållbart för den värld vi lever i. Det innebär till exempel att vi
själva agerar för hållbarhet genom vår hantering av material (från matrester till uttjänt elektronik), våra
resvanor och inte minst hur vi behandlar varandra, våra kunder och våra leverantörer.
Exempel på sådana lösningar kan ses längre fram i denna årsberättelse, där ett mindre urval av dem
presenteras tillsammans med de kunder eller grupper av kunder som använder dem. Jag tror personligen
att möjligheten att få arbeta med områden som dessa, entusiasmerar våra medarbetare och kommer att
ge oss fördelar i kampen om framtidens talanger.
Även i skuggan av dagens pandemi, ser jag med stor tillförsikt och intresse fram emot resten av 2020.
Per Adolfsson VD, Softronic
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Ett bra år som visar på styrkan i
Softronics affärsmodell
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Resultat efter skatt per aktie: 1,06 kr (0,99 kr)
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Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
76,4 Mkr (65,4Mkr)
Totala likviditetsutrymmet den 31 december 2019
var 140 Mkr
Soliditeten uppgick till 60% (66%)

*Styrelsen har ändrat tidigare förslag till att utdelning inte ska
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Resultat före skatt (Mkr)
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601,9

614,7

657,0

737,2

720,0

EBITDA, Mkr

46,5

50,0
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75,0

97,0

Resultat före skatt, Mkr

38,6

42,2

67,0

68,3
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Vinstmarginal, %

6,4

6,9

10,2

9,3

10,0

Antal medarbetare vid årets slut

469

432

445

438

437

Omsättning, Mkr

föreslås stämman 2020 pga. pågående pandemi. (6 april).
ÖPPEN

900

3

Ledande GoodTech-företag…

BÖRSNOTERADE
SEDAN 1998
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Över 650 kundrelationer där
majoriteten är återköpare
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Anställda vid
2019 års slut

FÖRDELNING

74% män

26%
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ETT FANTASTISKT TEAM!

GODA KUNDREFERENSER
14001- OCH 27001
CERTIFIERADE

MÄTBARA RESULTAT
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ANSTÄLLD PÅ SOFTRONIC
SNITT: 7,7 ÅR

VI HAR BÅDE BREDDEN
OCH DJUPET

SVERIGES MEST
NÖJDA KUNDER
RADARS KUNDÖJDHETS
INDEX 2019
GULDMEDALJ FÖR CSR
ENLIGT ECOVADIS

Outsourcing

Konsulting

Innovation

Rådgivning

Nyutveckling

Standardsystem

App.Mgmt

Åtagande tjänster

App. Drift

Specialist

Drift

Resultat före skatt (Mkr)
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… som skapar verklig samhällsnytta

14 MILJARDER i
utbetalningar

INFORMATION OM SVERIGE

Rätt samhällsinformation på rätt
plats för nyanlända på 10 språk

6,6 MILJONER
användarkonton i E-tjänsterna.
En ökning med nästan 1 miljon
2019.

~11,000 / DAG

Rådgivningar via 1177
Vårdguiden på telefon
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per år från a-kassorna till ca
238 000 ersättningstagare

5,3 MILJONER

Medlemmar i våra medlemssystem

21 av 25
A-kassor
Är våra partnerkunder

65 000

2,3 MILJONER

JOBBTILLFÄLLEN

Genomförda
bokningar/år

Vi har skapat förutsättningar
för 65 000 bemanningsjobb

27

MILJARDER

CM1 – PEP och sanktionssökningar/år
Mer än

500 000

framgångsrika konversationer med
våra DIGITALA ASSISTENTER

1,51 MILJONER

Kreditupplysningar/mån

16 KG/INVÅNARE

Foodware hanteras
av våra ERP system
varje år

5 MILJONER
Paket levererade / år

745 000

Användare i Vklass skolportal i
fler än 70 kommuner

3,6

MILJONER

Deklarationer digitaliserade
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Att äga aktier i
Softronic
Softronicaktien är sedan
december 1998 noterad på
Stockholmsbörsen. Aktien
handlas på Nasdaq Stockholm
Small Cap. Antalet aktieägare
i Softronic uppgick till 7 216
stycken per 31 december
2019.
Målsättningen är att den
långsiktiga utdelningsnivån
skall uppgå till cirka 50 procent
av resultat efter skatt beroende
på bolagets kapitalbehov av
investeringar och förändringar i
rörelsekapital samt aktieägarnas önskan om en god
direktavkastning.
ÖPPEN
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Styrelse
Anders Eriksson, 1956

Petter Stillström, 1972

Stig Martín, 1945

Ordförande, Grundare och Ledamot sedan
1984.
Anställd sedan 1984.
Övriga styrelseuppdrag: AB Traction

Ledamot sedan 2008
(även 01-06). VD & ledamot i AB Traction.
Övriga styrelseuppdrag (ordf.): BE Group,
Nilörngruppen, OEM International.

Ledamot sedan 1984.
Övriga styrelseuppdrag: Västgötadata

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

A-aktier: 1 875 400
B-aktier: 9 318 160

A-aktier: B-aktier: -

A-aktier: 891 600
B-aktier: 3 345 600

Britten Wennman, 1964

Victoria Bohlin, 1973

Susanna Marcus, 1965

Ledamot sedan 2019.
Övriga styrelseuppdrag:

Ledamot sedan 2019.
Övriga styrelseuppdrag: För vissa dotterbolag
inom Capio koncernen.

Ledamot sedan 2016.
Övriga styrelseuppdrag: ordf. Kontract AB,
ordf. IAMIP AB

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

A-aktier: B-aktier: - 12 000

A-aktier: B-aktier: 12 000

Tomas Högström, 1963

Cecilia Nilsson, 1965

Nicklas Kullberg

Arbetstagarrepresentant sedan 2013.
Anställd sedan 1996.

Arbetstagarrepresentant sedan 2010.
Anställd sedan 1993.

Auktoriserad revisor, huvudansvarig revisor
sedan 2017. PricewaterhouseCoopers AB

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

A-aktier: B-aktier: 1 800

A-aktier: B-aktier: 1 600

Oberoende till bolaget och dess ledning.
A-aktier: B-aktier: 20 000

ÖPPEN

Ej oberoende i förhållande till större ägare.

Revisorer
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Ledning
Per Adolfsson, 1960

Mathias Kjellberg, 1971

Anders Bergman, 1964

VD
Anställd sedan 2019

COO
Anställd sedan 1999

Ekonomichef
Anställd sedan 2004

Övriga styrelseuppdrag: Datema AB

A-aktier: B-aktier: -

A-aktier: B-aktier: -

Joachim Lundberg, 1965

Johan Andersson, 1972

Anna Thörnlund, 1976

Chef koncerngemensamma funktioner
Anställd sedan 1995

Områdeschef
Anställd sedan 1999

Områdeschef
Anställd sedan 2000

A-aktier: B-aktier: -

A-aktier: B-aktier: 250

A-aktier: –
B-aktier: 10 00

A-aktier: B-aktier: 163 600

ÖPPEN

Claes Brikell, 1966

Roger Gustavsson, 1969

Torbjörn Ivarsson, 1958

Försäljningschef
Anställd sedan 1998

Områdeschef
Anställd sedan 1999

Områdeschef
Anställd sedan 1990

A-aktier: B-aktier: -

A-aktier: B-aktier: -

A-aktier: B-aktier: -

9

Resultat- och balansräkning
Resultaträkning, Mkr

2019

2018

2017

2016

2015

Balansräkning, Mkr

Intäkter

720,0

737,2

657,0

614,7

601,9

Tillgångar

Rörelsens kostnader

623,0

-662,2

-581,5

-564,7

-555,3

Avskrivningar enligt plan

-23,7

-6,9

-8,9

-8,5

Rörelseresultat

73,3

68,1

66,6

Finansnetto

-0,1

0,2

Resultat efter finansnetto

72,0

Skatt
Periodens resultat

2019

2018

2017

2016

2015

Immateriella
anläggningstillgångar

111,5

113,3

114,7

119,8

123,4

-8,2

Materiella
anläggningstillgångar

5,6

8,3

11,3

10,8

4,4

41,5

38,4

Nyttjanderättstillgång

38,8

-

-

-

-

0,4

0,7

0,2

2,4

2,5

-

-

-

68,3

67,0

42,2

38,6

Omsättningstillgångar

178,5

174,9

173,8

164,6

162,6

-16,3

-16,0

-15,2

-9,2

-8,8

Likvida medel
(inkl. kortfristiga placeringar)

117,2

113,0

87,7

62,3

57,6

55,8

52,3

51,8

33,0

29,8

Summa tillgångar

454,0

412,0

387,5

357,5

348,0

Eget kapital

274,1

270,9

258,1

232,6

226,0

Skulder

179,9

141,1

129,4

124,9

122,0

Summa Eget kapital och skulder

454,0

412,0

387,5

357,5

348,0

Andra långfristiga fordringar

Eget kapital och skulder
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Nyckeltal
2019

2018

2017

2016

2015

Aktien, nyckeltal

2019

2018

2017

2016

2015

443

452

441

458

476

Vinst per aktie, kr*

1,06*

0, 99

0, 98

0,63

0,57

1,625

1,631

1,490

1,342

1,264

52 633

52 633

39 475

26 316

26 316

Personalkostnader per anställd, Tkr

858

842

768

727

738

Utdelning per aktie, kr*

1,00

1,00

0,75

0,50

0,50

Resultat före skatt per anställd, Tkr

163

151

152

92

81

Aktiekurs per 31/12 kr

16,6

14,4

12,8

7,8

8,1

Direktavkastning, %*

6,0

5,2

3,9

6,5

5,6

Eget kapital per aktie, Tkr

5,2

5,1

4,9

4,4

4,3

Nyckeltal, anställda
Medeltal anställda
Omsättning per anställda, Tkr

Utdelning i Tkr*

*Styrelsen har ändrat tidigare förslag till att utdelning inte ska
föreslås stämman 2020 pga. pågående pandemi. (6 april).
Kassaflöde, Mkr

2019

2018

2017

2016

2015

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

76,4

65,4

56,7

42,6

47,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0,8

-0,6

-5,0

-11,6

-14,0

-71,4

-39,5

-26,3

-26,3

-23,7

4,2

25,3

25,4

4,7

9,9

Kassaflöde från den finansiella
verksamheten
Årets kassaflöde
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FASAB6F – en av våra nya nöjda
IT-partnerkunder
Softronic levererar sedan Q4 2018 en tjänstebaserad IT-leverans
till FASAB6F. En modell som bygger på tillgänglighet och
säkerhet med bibehållen kontroll över sin IT-miljö, i allt från
kontorsarbetsplatser till server- och applikationsdrift.
Efter en omfattande upphandling föll valet till slut på Softronic, bland
annat eftersom Softronic garanterar tillgänglighet av tjänster och ett
helhetsansvar. Tjänsterna levereras enligt en konsumtionsbaserad
modell vilket ger elasticitet och kostnadseffektivitet.
Parterna arbetar systematiskt tillsammans för att öka
FASAB:s digitaliseringsgrad som har höga ambitioner kring
verksamhetsutveckling, mobilitet och modern interaktion med
framtidens fackförbund.
Softronics och FASAB:s IT-partnerskap utökades under 2019
Under kvartal 4 beslutades att Softronic även ska överta
applikationsförvaltningen och vidareutvecklingen av
verksamhetssystemet PUMA (baserat på Microsoft Dynamics CRM
och Dynamics AX).

”Vi uppskattar den proffsiga men ändå
kundnära leveransen. Det känns tryggt
med en IT-partner som är lyhörd och
förändringsbenägen så vi på bästa sätt
kan driva vår verksamhetsutveckling med
fokus på ökad medlemsnytta framåt”
Anders Rehn, VD på FASAB6F AB
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För medborgarna i Södertälje blir
Kommun-Kim ytterligare en väg in till
kommunen
Södertälje kommun tar ett samlat grepp om digitaliseringen för att
på bästa sätt använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nya
effektiva digitala arbetssätt.
Att digitalisera är nödvändigt för att klara kommunens
grunduppdrag: att leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster
till Södertäljebor, företag och besökare, detta med god insyn och hög
tillgänglighet.
Kommun-Kim ökar tillgängligheten till information på ett modernt
och mer personligt sätt. Kim förenklar vardagen för kommunens
medborgare, då många frågor kan hanteras och besvaras under
dygnets alla timmar. Det är ca 30 % som tar kontakt efter ordinarie
arbetstid.

”Vi vill med digitaliseringens hjälp hitta
nya lösningar som underlättar för våra
medborgare. Vi behöver också frigöra tid
för att våra medarbetare ska kunna ägna
sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter.”
Maria Dahl Torgerson, kommunikations- och
digitaliseringschef Södertälje kommun
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Stöd för insamling till välgörenhet
Softronics CRM-system Charity föddes ur insamlingsorganisationernas
behov att utveckla relationen till givarna och ha ett användarvänligt system
för den tidskrävande administrationen. Systemet är en skräddarsydd
helhetslösning som ger insamlingsorganisationer stora möjligheter att
fokusera på arbetet med givare och att öka antalet gåvor och höja
snittgåvorna.
Softronic Charity ger insamlingsorganisationen full kontroll på hela
insamlingsverksamheten och en bättre förståelse för målgrupperna. Det ger
dem möjlighet att anpassa kommunikationen och få ett bättre resultat på
sina kampanjer. När tidskrävande administrationen blir mer effektiv får
organisationerna mer över till sin huvuduppgift – att få fler att hjälpa till i
kampen mot fattigdom och att öka stödet för människor i behov av hjälp.
Alla händelsestyrda aktiviteter kan läggas in och hanteras av Softronic
Charity – exempelvis tackbrev, gåvobrev, rapporter för hederspersoner och
välkomstbrev för autogiro. Resultaten kan sedan analyseras med systemets
analysverktyg. Även budgeten och bokföringen för kampanjerna kan
hanteras direkt i Softronic Charity.
På Softronic är vi väldigt stolta över att kunna erbjuda Softronic Charity till
hjälporganisationer och på så sätt bidra till att de lyckas med sitt enormt
viktiga arbete.
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Foto: Hans Jörgen Ramstedt/
Läkarmissionen

”Där vatten saknas borrar Läkarmissionen
brunnar. Vatten räddar liv. Både annars och
ännu mer nu i Coronatider när god hygien är
viktigt.”
Monika Frieberg, Databas och IT ansvarig,
Läkarmissionen
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Federeringslösning åt Internetstiftelsen
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig
organisation som verkar för ett Internet som bidrar positivt till
människan och samhället. Stiftelsen ansvarar för den svenska
toppdomän .se samt sköter drift och administration av toppdomänen
.nu.
Internetstiftelsen hade en gammal federeringslösning som byggde
på manuell hantering av metadata och manuell administrering av
kunder. Stiftelsen ville bygga en skalbar lösning som kan erbjuda flera
olika typer av federationer. Idag används lösningen
inom skolan samt vård, hälsa och omsorg.
Softronic har utvecklat den tekniska lösningen som hanterar
identitets- och behörighetsfederationer samt digitaliserat de
administrativa processerna för medlemsansökan och tillitsgranskning.
Federationslösningen bygger på modern teknik med fokus på
användbarhet. Samtidigt digitaliserades de administrativa processerna
för medlemsansökan och tillitsgranskning. Stiftelsens kunder kan nu
enkelt lägga upp och följa upp sin ansökan.

”Projektteamet har funnits nära oss och det har alltid
varit en öppenhet och transparens som jag uppskattat
som beställare. Genom det agila arbetssättet har vi
tillsammans alltid hittat vägen framåt och löst de
utmaningar som funnits.”
Ulrika Ahlgren, Internetstiftelsen
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www.softronic.se
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