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• Nettoomsättningen uppgick till 14,9 
Mkr (12,8). 

• Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). 
• Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr 

(0,6) 
• Resultat efter skatt blev 0,3 Mkr (0,6).  
• Vinst per aktie efter skatt 0,00 Kr 

(0,00). 
• Nytt kontor i Göteborg öppnar den 1 

november  
• Årsstämma idag den 22 oktober 

beslutar om föreslagen utdelning på 
0,02 kronor per aktie. 

• Årsstämman beslutar om föreslagen 
sammanläggning av aktier, 25 aktier 
läggs samman till 1. 

• Prognosen för resten av räkenskaps-
året är att rörelseresultatet kommer 
vara positivt. 

 
 
 
 
 
 
 



 

VD har ordet 
 
Vårt brutna räkenskapsår innebär att varje nytt år börjar med sommarsemester! 
Givetvis är den välförtjänt och våra duktiga konsulter behöver ladda batterierna. 
Samtidigt innebär variationer i semesteruttag hos oss, och hos våra kunder, att 
det är svårt att jämföra utfallet från olika år för vårt första kvartal. Jag är dock 
nöjd med utfallet som visserligen är lägre än förra året men vi har under kvar-
talet haft kostnader för etablering av ett nytt kontor i Borlänge. Vårt nya kontor 
har haft en lyckosam start med strategiska rekryteringar och vunna affärer. Jag 
tror därför att kontoret snabbare än planerat kommer ge ett positivt bidrag. Vi 
har också förstärkt vår position i Göteborg. Den 1:a november är det officiell 
invigning av vårt nya kontor snett emot Ullevi. Göteborg är en mycket intressant 
region när konjunkturen vänder. Vi satsar hårt för att etablera oss lokalt och har 
lyckats rekrytera flera mycket duktiga specialister och arbetar för att öka antalet 
medarbetare till cirka 10 innan räkenskapsåret är slut. 
 
Konjunkturnedgången har inte slagit fullt ut inom de delar av IT-konsult-
marknaden där Precio verkar. De effekter vi hittills sett är prispress och ökad 
konkurrens om uppdrag inom offentlig sektor. Precio har nära 75 % av 
omsättningen från offentlig sektor så detta kommer påverka marginalerna under 
det kommande året. Samtidigt uppfattar vi en viss ökning av efterfrågan från 
industrin. Vi har under kvartalet bl a tecknat avtal med Korsnäs. En del av vår 
strategi för att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft och intjäningsförmåga är 
tillväxt. Vi har redan etablerat ett nytt kontor i år och med det kommande 
Göteborgskontoret når vi målet med ytterligare ett kontor för året.  
 
Det är affärsmässigt en mycket intressant höst med många ramavtals-
upphandlingar. Vi har i tuff konkurrens kvalificerat oss för ett nytt ramavtal med 
Socialstyrelsen. Ett förnyat och utökat förtroende att leverera till en stor kund 
ser vi som en bekräftelse på att vi levererar hög kvalitet och högt värde för 
kunden. Många viktiga ramavtalsupphandlingar återstår dock. Vi har höga 
ambitioner och starka tjänsteerbjudanden men är samtidigt vi medvetna om att 
konkurrensen är hård.  
 
Årsstämma hålls den 22 oktober efter att denna rapport publicerats. Förslaget 
till årsstämman är att fatta beslut om utdelning till aktieägarna med 0,02 kr per 
aktie. Förslaget är i linje med bolagets utdelningspolicy. 
 
Årsstämman föreslås också fatta beslut om sammanläggning av 25 aktier till 1.  
Du som är aktieägare behöver inte vidta några åtgärder utan bara avvakta att 
sammanläggningen genomförs.  
 
Örebro den 22 oktober 2009 
Per Melin 
 
 
 



 

Delåret i sammandrag 
Intäkterna uppgick till 14,9 Mkr (12,8) under delåret, vilket var 16 
procent högre än samma period föregående år.  
 
Rörelseresultatet uppgick till 0,4 Mkr (0,5) under delåret. I 
rörelseresultatet för delåret ingår avskrivningar med totalt 0,3 Mkr 
(0,2).  
 
Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,4 Mkr (0,6).  
 
 

Investeringar 
Investeringar har under delåret gjorts med 0,0 Mkr (0,0) i materiella 
anläggningstillgångar. Inga investeringar har heller gjorts i 
immateriella eller finansiella anläggningstillgångar. 
 
 

Likviditet, finansiell ställning 
Kassaflödet på koncernnivå blev under delåret - 0,8 Mkr (1,8). 
Likvida medel uppgick till 9,9 Mkr, (6,5) jämfört med 10,7 Mkr (4,7) 
vid räkenskapsårets början. 
 
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 67,6 Mkr (65,1), 
jämfört med 67,3 Mkr (64,6) vid räkenskapsårets början. Soliditeten 
uppgick vid utgången av september till 84,1 procent (88,1).  
 

PRECIOs aktie 
Precios B-aktie är listad för handel på NASDAQ OMX First North 
Premier. 
 
Antalet utestående aktier vid periodens utgång var 185 593 504 
aktier varav 500 000 A-aktier. 
 
Föregående år emitterades teckningsoptioner med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktades till anställda inom 
Precio-koncernen och 4 560 000 teckningsoptioner av de som 
tecknades ger de anställda fortsatt möjlighet att fram till och med den 
31 mars 2014 teckna lika många B-aktier till en teckningskurs på 
0,25 Kr.   
 



 

För att möta NASDAQ OMX First Norths krav på värde per aktie vid 
listning förslås årsstämman 22 oktober besluta om sammanläggning 
av aktier där 25 aktier läggs samman till 1 aktie. Antal aktier efter 
sammanläggning blir 7 423 741 varav 20 000 A-aktier. 
 
Årsstämman den 22 oktober 2009 föreslås besluta om ett 
bemyndigande för styrelsen att emittera upp till 800 000 med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Remium AB är likviditetsgarant för Precios B-aktie. Remium är också 
bolagets Certified Adviser enligt NASDAQ OMX First Norths krav. 
 

Verksamheten 
Precio är specialister inom informationshantering och 
systemutveckling i Microsoft-miljö. 
 
Precio är Microsoft Gold Certified Partner inom fyra områden; 

• Information Worker Solutions, 
• Custom Development Solutions, 
• SOA and Business Process, 
• Business Intelligence 

 
Precio har kontor i Borlänge, Eskilstuna, Stockholm och 
Örebro. Den 1 november öppnar Precio ett nytt kontor i 
Göteborg. 
 

Segment  
Bolaget har kontor på fyra olika orter men verksamheten bedrivs som en 
integrerad enhet och inom Sverige i sin helhet varför ingen segments-
redovisning kan lämnas. 
 
 

Medarbetare och organisation 
Vid utgången av perioden var totalt 75 personer (68) anställda 
inom Precio-koncernen.  
 
 

Styrelse och ledning 
Till styrelseledamöter, på årsstämma den 22 oktober 2008 för tiden intill nästa 
årsstämma har hållits, omvaldes Kjell Sandin, Joakim Alkman, Björn Pettersson 
och Anders Tufvesson. Ove Larsson valdes som ny ledamot. Kjell Sandin 
valdes till styrelsens ordförande.  



 

 
Till årsstämman 22 oktober 2009 föreslås omval av samtliga ledamöter. Per 
Melin är bolagets VD.  
 

Marknad och framtidsutsikter  
Vi har ett intressant år framför oss där Microsoft släpper många nya produkter. 
Först ut är operativsystemet Windows 7, sedan kommer en produktrelease som 
är mycket intressant för oss; SharePoint 2010. Vi är väl förberedda genom att vi 
redan sedan i somras deltagit i Microsofts betaprogram och vi kommer att 
arbeta tillsammans med Microsoft i ett s k LEAP, local early adopters program 
för Sharepoint 2010. 
 
Prognosen för det andra delåret 2009/2010 är att det kommer ge ett 
positivt rörelseresultat. Bolagets ledning bedömer att företaget 
kommer att redovisa vinst för hela räkenskapsåret. 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Oron på de finansiella marknaderna och konjunkturnedgången innebär ökad 
osäkerhet för Precio liksom för all affärsverksamhet. Verkningarna för Precio 
har hittills varit begränsade men det givetvis en stor osäkerhetsfaktor också för 
Precio. Ingen förändring har skett i övrigt vad gäller väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer sedan senast lämnad årsredovisning varför vi hänvisar till 
den redogörelse som lämnats där. 
 

Moderbolaget 
Moderbolagets omsättning under delåret uppgick till 14,9 Mkr (12,8), 
varav 0 Mkr (0) utgörs av transaktioner med övriga koncernbolag.  
 
Rörelseresultatet uppgick till -0,1 Mkr (-0,6) 
 
Resultatet efter finansnetto under delåret uppgick till - 0,1 Mkr (-0,5).  
 
 

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med  IAS 34 
och Redovisningsrådets rekommendation RR 31.  
 

 
 

Per Melin 
Verkställande direktör 
Precio Systemutveckling AB (publ) 
Org.nr. 556347-2926 



 

 
Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. 
 
 
 
Kommande rapporteringstillfällen 
Delårsrapport oktober - december: 16 februari 2010 
Delårsrapport januari - mars: 20 april 2010  



 

 
Koncernens resultaträkning juli – september 2009 i 
sammandrag, Tkr 

 juli-sept 2009 juli-sept 2008 
Nettoomsättning 14 892 12 838 
Rörelsekostnader -14 517 -12 333 
Rörelseresultat 375 505 
Övrigt finansnetto 5 49 
Resultat efter finansiella poster 380 554 
Årets skatt -99 13 
Resultat efter skatt 281 567 
   
Övrigt totalresultat 0 0 
   
Summa totalresultat för perioden 281 567 

      

 

Koncernens balansräkning i sammandrag, Tkr 
                 2009-09-30   2008-09-30       2009-06-30 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar 49 349 51 228 49 686 
Omsättningstillgångar 21 145 16 271 22 961 
Kassa och bank 9 911 6 460 10 735 
    

Summa tillgångar 80 405 73 958 83 382 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 67 588 65 136 67 278 
Avsättningar och långfristiga skulder 937 89 1 003 
Kortfristiga skulder 11 880 8 733 15 101 
    
Summa eget kapital och skulder 80 405 73 958 83 382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Förändring av eget kapital juli - september 2008, Tkr 

 
 
 
Förändring av eget kapital juli – september 2009, Tkr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernen Aktie- 
kapital 

Övrigt tillskjutet 
kapital 

Upparbetade 
vinster 

Summa 

IB juli 2008 9 280 39 715 15 574 64 569 
Periodens totalresultat 0 0 567 567 
UB september 2008 9 280 39 715 16 141 65 136 

Koncernen Aktie- 
kapital 

Övrigt tillskjutet 
kapital 

Upparbetade 
vinster 

Summa 

IB juli 2009 9 280 39 744 18 254 67 278 
Periodens totalresultat 0 0 281 281 
Incitamentsprogram 0 29 0 29 
UB september 2009 9 280 39 773 18 535 67 588 



 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, Tkr 
 
 

 
 
*) Vinst per aktie, kr = Årets resultat före skatt / Antal aktier  
    Vinst per aktie efter skatt, kr = Årets resultat efter skatt / Antal aktier  
    Eget kapital per aktier, kr = Eget kapital / Antal aktier  
 

 
 
 

 juli–sept 2009 juli–sept 2008 
   
Kassaflöde löpande verksamhet 673 778 
Förändring i rörelsekapital -1 405 1 038 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 -37 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -75 0 

Förändring likvida medel -824 1 779 
Likvida medel vid årets början 10 735 4 681 
Likvida medel vid periodens slut 9 911 6 460 
     

Nyckeltal 2009-09-30 
 

2008-09-30 
Soliditet 84,1%  88,1% 
Kassalikviditet 261,4%  297,9% 
Räntabilitet på totalt kapital 1,9%  2,9% 
Räntabilitet på sysselsatt kapital 2,3%  3,4% 
Räntabilitet på eget kapital efter skatt 1,7%  3,5% 
Rörelsemarginal 2,5%  3,9% 
Antal anställda vid periodens slut 75  68 
    
Data per aktie 2009-09-30  2008-09-30 
    
Utestående antal aktier  185 593 504  185 593 504 
Genomsnittligt antal aktier, perioden juli - sept 185 593 504  185 593 504 
Vinst per aktie, kr *) 0,00                   0,00 
Vinst per aktie efter skatt, kr *) 0,00                   0,00 
Eget kapital per aktie, kr *) 0,36                   0,35 



 

Moderbolagets resultaträkning juli – september 2009 i 
sammandrag, Tkr 

 juli-sept 2009 juli-sept 2008 
Nettoomsättning 14 859 12 838 
Rörelsekostnader -14 933 -13 427 
Rörelseresultat -74 -589 
Övrigt finansnetto 13 49 
Resultat efter finansiella poster -61 -540 
Årets skatt -99 13 
Resultat efter skatt -160 -527 

 
Moderbolagets balansräkning i sammandrag, Tkr 

                   2009-09-30 
                  
2008-09-30   2009-06-30 

Tillgångar                          
Anläggningstillgångar 34 390 39 308 35 098 
Omsättningstillgångar 21 068 16 248 22 916 
Kassa och bank 9 438 5 990 10 268 

Summa tillgångar 64 896 61 546 68 282 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 53 114 52 262 53 273 
Obeskattade reserver 5 316 5 
Kortfristiga skulder 11 777 8 968 15 004 
    
Summa eget kapital och skulder 64 896 61 546 68 282 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Förändring av eget kapital juli - september 2008, Tkr 

 
Förändring av eget kapital juli - september 2009, Tkr 

 
 
 
 
 
Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag, Tkr 
 juli–sept 2009 juli–sept 2008 
   
Kassaflöde löpande verksamhet 565 780 
Förändring i rörelsekapital -1 378 1 019 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 -37 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

Förändring likvida medel -830 1 762 
Likvida medel vid årets början 10 268 4 228 
Likvida medel vid periodens slut 9 438 5 990 
 

Moderbolag Aktie- 
kapital    

Reserv- 
fond 

Överkurs- 
fond 

Bal. 
vinst 

Årets 
resultat 

Summa 

IB juli 2008 9 280 38 596 893 0 4 020 52 789 
Överföring fg års resultat 0 0 0 4 020 -4 020 0 
Periodens resultat 0 0 0 0 -527 -527 
UB september 2008 9 280 38 596 893 4 020 -527 52 262 

       
Moderbolag Aktie- 

kapital     
Reserv-
fond 

Överkurs- 
fond 

Bal. 
vinst 

Årets 
resultat 

Summa 

IB juli 2009 9 280 38 596 893 308 4 196 53 273 
Överföring fg års resultat 0 0 0 4 196 -4 196 0 
Periodens resultat 0 0 0 0 -160 -160 
UB september 2009 9 280 38 596 893 4 504 -160 53 113 


