Lan-x as
Styrets beretning 2014

Lan-x er en sterk lokal kompetansepartner med fokus på moderne IT løsninger for bedrifts- og
kommunemarkedet. Fornøyde kunder skal være det viktigste målet for Lan-x.
Datasenter, skytjenester, plattformtjenester.
Våre kunder ønsker en hverdag som gir en mobil, økonomisk og brukervennlig løsning. IT løsningen skal gi
sømløs og sikker tilgang for brukerne, slik at alle tjenester virker som en helhet.
Lan-x har den kunnskapen, kompetansen og samarbeidspartnere som skal til for å administrere og drifte slike
løsninger på en profesjonell måte.
Tilstedeværelse
Lan-x er tilstede, både fysisk, på telefon og email. Dette er et av våre store fortrinn. Våre kunder kan kontakte
sine "IT spesialister" når det er behov for det.
Lan-x sin virksomhet består av fire hovedområder:
- systemintegrasjon, konsulenttjenester og rådgivning
- datadrift, lokalt hos kunde eller sentral løsning plassert hos Lan-x
- driftsavtaler og beredskapstjenester, responstidsavtaler og lisensforvaltning
- salg av programvare, lisensavtaler og maskinvare
Organisasjon - avdelinger
Lan-x har hovedkontoret i Sandnes hvor også vårt driftssenter er lokalisert, og avdelinger i Mandal og Ålesund.
I Sandnes har vi i 2014 formalisert Servicedesk. Servicedesk betjener kunder etter avtale. Servicedesk har også
tilsyn med våre driftssenter.
Mandalskontoret utgjør 3 mann. Lan-x overtok i 2014 IT virksomheten og kundene til IT360 i Mandal. Vi har
samtidig ivaretatt og videreutviklet vår eksisterende kundebase, og vi ser at Lan-x nå står enda sterkere i
regionen.
Ålesundskontoret er bemannet med 4 mann. De betjener vårt kontor på Stranda.
Lan-x Øst as i Oslo, hvor vi eier 35%, har sitt markedsområde på Østlandet. Lan-x Øst tilbyr salg av
programvare og maskinvare, konsulenttjenester og systemintegrasjon. Lan-x Øst har hatt et bra år både
omsetningsmessig og resultatmessig.
Økonomi - Omsetning
Forretningen i 2014 har være så vidt lavere enn i 2013. Omsetningen var ca. 53,4 mill., som er vel 2,76% lavere
enn fjoråret. Driftsresultat er bedre med 1,77 mill. mot 1,32 mill. i 2013. Resultat før skatt er 2,06 mill., som er
ca 0,47 mill. høyere enn i 2013.
Styret i Lan-x er ikke helt tilfreds med omsetningen, og vi forventer at det vil være en økning i omsetning i tråd
med de planer som er lagt for 2015. Resultatet ansees som tilfredsstillende.

Egenkapitalandelen er i år 43,63% som er ca. 3 prosentpoeng høyere enn fjoråret, dette skyldes
nedbetaling av kortsiktig gjeld. Nedbetalingen medfører også at likvidenes andel av balansen er
redusert med 6,2 prosentpoeng til 55,6% av totalkapitalen, men likviditeten må fortsatt anses som
meget god. Lan-x har i løpet av året flyttet resterende ansatte over på innskuddsbasert pensjonsordning
som gir mer forutsigbare kostnader knyttet til pensjonsordningen.
Det har vært noe høyere omsetning på programvare og stabil omsetning på servere/lagring. Dette er omtrent som
forventet og i tråd med markedet. Det har vært noe svakere omsetning på arbeidsstasjoner. Salg av
driftsavtaler/vedlikehold har gått noe ned – dette skyldes i hovedsak avslutning av en stor avtale. Salg timer har
økt noe, hvilket er meget bra sett i lys av reduksjon på ca. et årsverk på konsulent og betydelige oppgraderinger i
driftssenter.
Styret foreslår at det foretas utbetaling på kr 34,- pr aksje i utbytte.
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Det er små endringer i eierstruktur. Lan-x as har etter fullmakt fra generalforsamling 2014 kjøpt en andel av egne
aksjer på 0,74% fra en tidligere ansatt, og selskapet har da 6,51% egne aksjer. Selskapets aksjer eies av
ansatte/tidligere ansatte i Lan-x.
Organisasjon og kompetanse.
I 2014 har Lan-x personell, både konsulenter og salg, gjennomført og oppdatert en mengde formelle
sertifiseringer. Vi nevner da spesielt sertifiseringer på Windows 2012 plattform, Citrix, VMWare, Veeam, HP
Dataromsløsninger og HP Nettverk.
De ansatte i selskapet har vist vilje og evne til å stå på når dette har vært nødvendig. Vi skal ha et arbeidsmiljø
hvor våre medarbeidere trives og har faglige utfordringer.
Kunder
Eksisterende kundeforhold er meget stabile, og i tillegg har vi fått inn nye kunder gjennom 2014. Dette er kunder
som benytter egne IT løsninger eller kunder som ønsker sentral datadrift hos Lan-x.
Noen utvalgte kunder/prosjekt.
- XXL Sport og Villmark. Lan-x har i samarbeid med kunden gjennomført prosjektering og flytting av
sentral IT løsning/plattform til nytt driftssenter, og da med tilnærmet null nedetid i flytteprosessen.
- Stormberg valgte Lan-x som IT driftspartner i 2014, og er nå blitt en betydningsfull kunde for Lan-x.
- Skeidar Living Groupe og Home & Cottage. Lan-x har foretatt flytting og ombygging av store deler av
sentral dataplattform og kommunikasjon, det aller meste foretatt i drift og med tilnærmet null nedetid.
Kommuner i Indre Hardanger. Ullensvang herad er nå også veletablert med Lan-x som hovedleverandør
på kompetanse og sentralt IT utstyr. Sammen med våre tilsvarende leveranser på Odda kommune,
Eidfjord kommune og Ulvik herad har vi da virkelig befestet vår posisjon i dette område.
- Hå kommune. Hå kommune har i løpet av 2014/2015 valgt Lan-x som leverandør på en lang rekke
områder innen konsulentbistand, lisenshåndtering og support/vedlikehold.
- Tafjord Kraft. Har valgt Lan-x på drift og oppfølging av enkelte sentrale løsninger.
Samarbeidspartnere
Lan-x as har samarbeidsavtaler og partnerskap med de produsenter selskapet finner nødvendig for å ha tilgang til
markedsledende standard program- og maskinvare. Viktigste samarbeidspartnere: HP, Microsoft, VMware,
Veeam, Citrix, Juniper og Palo Alto.
Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt, og det har ikke vært fravær som følge av arbeidsbelastning. Det har
vært totalt 73 dager sykefravær som utgjør ca. 1,7%. Selskapet har ikke hatt arbeidsulykker i løpet av året. Det er
ikke iverksatt spesielle tiltak i forhold til arbeidsmiljø generelt.
Selskapet har system og rutiner for intern kontroll. Arbeid med prosedyrer, instrukser og avvikshåndtering opp
mot vår virksomhet og våre kundeavtaler, fokuseres i forhold til kvalitet i alle ledd. Lan-x har retningslinjer for
likestilling mellom kjønnene. Det er ikke kvinner representert i styret.
Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø. Lan-x har ordning for at gammelt IT utstyr avhendes
og gjenvinnes i samsvar med myndighetenes krav. Selskapet oppfordrer ansatte og kunder til miljøvennlig
avhending av emballasje og brukt rekvisita. Lan-x velger også å benytte produkter fra ledende produsenter som
har fokus på miljøvennlige produksjon, samt at våre ansatte fokuserer på å opptre miljøbevisst i alle ledd.
2015
Regnskapet er basert på fortsatt drift og styret vurderer forutsetningene for dette til å være tilstede. Selskapet vil i
all vesentlighet fortsette virksomheten innen samme forretningsområder i 2015.
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