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PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) 

 
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 

 
ÅRET I SAMMANDRAG 

 

 Nettoomsättningen uppgick till 81,0 Mkr (74,3). 

 Rörelseresultatet blev 6,5 Mkr (8,5). 

 Rörelsemarginal 8 % (11 %) 

 Resultat efter finansiella poster 6,5 Mkr (8,6). 

 Resultat efter skatt blev 4,7 Mkr (6,4). 

 Vinst per aktie efter skatt 0,63 Kr (0,86). 

 Styrelsens föreslår aktieutdelning med 0,50 kr (0,50) 
per aktie, totalt 3,7 Mkr. 

 Kontor i Borlänge och Göteborg etablerade under året. 

 Sammanläggning av aktier där 25 aktier lagts samman 
till 1 har genomförts. 

 Beslut på årsstämma om bemyndigande för styrelsen 
att emittera upp till 800 000 B-aktier. 

 

 

KVARTALET APRIL – JUNI 2010 I SAMMANDRAG 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 22,7 Mkr (21,7). 

 Rörelseresultatet blev 2,3 Mkr (2,6). 

 Rörelsemarginal 10 % (12 %) 

 Resultat efter skatt blev 1,7 Mkr (1,7).  

 Vinst per aktie efter skatt 0,23 Kr (0,23). 

 
 

 
 

 

 

 



 

VD har ordet 
Precio har under året haft en fortsatt tillväxt men sämre lönsamhet än förra året. Vi har inte 
nått våra mål för tillväxt och lönsamhet och kan därför inte vara nöjda med året. Rörelse-
resultatet är 2 Mkr sämre än förra året. En del av försämringen förklaras av en generell 
utveckling för IT-konsultföretag med prispress och lägre genomsnittliga timpriser samtidigt 
som löner och andra personalkostnader ökar. Den situationen gäller även för Precio, men 
den största delen av resultatförsämringen förklaras av vårt andra kvartal, dvs oktober – 
december 2009. Det var ett förlorat kvartal med låg debiteringsgrad. Flera större projekt 
avslutades under perioden samtidigt som vissa ramavtal gick ut och andra nya 
upphandlingar försenats. Konsekvensen blev en alltför låg debiteringsgrad och ett svagt 
ekonomiskt resultat. Vi har dock vänt utveckling och året har avslutats starkt.  
 
Under året har vi arbetat hårt med att kvalificera oss som leverantör i ett stort antal ram-
avtalsupphandlingar. Vi har lyckats mycket bra och kan genom olika ramavtal leverera till 
bl a Trafikverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Sjöfartsverket, Kammar-
kollegiet, Socialstyrelsen och Jordbruksverket. Leveranser inom ramen för dessa avtal har 
påbörjats under året men den fulla potentialen ännu inte utnyttjats. Ramavtalen är en viktig 
plattform för de kommande åren. 
 
Precio har fortsatt ett nära samarbete med Microsoft. Vi är bl a lanseringspartner för 
Sharepoint 2010 och Office 2010. Vi är också bland de absolut första att leverera lös-
ningar byggda på SharePoint 2010, bl a intranät för Swedish Match och verksamhets-
system för WSP. Vi har också, i internationell konkurrens, tagit hem en order från Brittiska 
Röda Korset.  
  
Inte minst viktigt för framtiden är att vi har etablerat två nya kontor, ett i Borlänge och ett i 
Göteborg. Lokal närvaro är viktigt för långsiktiga och nära kundrelationer. De nyetablerade 
kontoren har haft en bra start, framför allt i Borlänge men även i Göteborg trots tuffa 
marknadsförutsättningar. En stor del av tillväxten och ökningen av personal under året har 
skett på de nya kontoren. Nyetableringar innebär kostnader av olika slag. Vi ser dem dock 
som goda kostnader, nödvändiga investeringar för framtiden. Fokus för det kommande 
året ligger på att utveckla befintliga kontor men ytterligare etableringar är aktuella. Målet är 
etablering på ytterligare en ort i Sverige. 
 
En viss förändring i kundmixen har skett under året. Andelen försäljning till kunder inom 
privat sektor har ökat under året. Bättre konjunktur innebär ökad investeringsvilja inom den 
privata sektorn och fler IT-projekt. Fortsatt är dock offentlig sektor i fokus för oss. Det 
faktum att vi lyckats komma med som leverantör i många ramavtalsupphandlingar ger 
mycket goda förutsättningar för att öka volymen igen inom offentlig sektor.  
 
Det gångna året var ett etableringsår, det kommande blir ett konsolideringsår. Fokus 
kommer att ligga på lönsamhet. Det finns dock ingen motsättning mellan detta och tillväxt, 
tvärt om är tillväxt en förutsättning. Min uppfattning är att vi inte kan skära ned och spara 
oss till lönsamhet, vi måste växa. Förutsättningarna för detta är goda på alla de orter vi 
finns representerade. Nära kundrelationer och duktiga konsulter med specialistkompetens 
är nyckel till framgång. Jag ser fram mot ett nytt spännande år!  
 
Örebro den 31 augusti 2010 
Per Melin 



 

Året i sammandrag 
Intäkterna uppgick till 81,0 Mkr (74,3) under året, vilket är en ökning på 9 
procent jämfört med föregående räkenskapsår .  
 
Rörelseresultatet uppgick till 6,5 Mkr (8,5) under året. Det är en minskning med 
24 procent.  
 
I rörelseresultatet för året ingår avskrivningar och nedskrivningar med totalt 1,0 
Mkr (1,1).  
 
Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,5 Mkr (8,6).  
 
Resultat efter skatt blev 4,7 Mkr (6,4).  
 
Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 
 

Kvartalet i sammandrag 
Intäkterna uppgick till 22,7 Mkr (21,7) under kvartalet, vilket är en ökning med 5 
procent jämfört med samma period föregående år. 
  
Rörelseresultatet uppgick till 2,3 Mkr (2,6) under kvartalet. Det är en minskning 
med 12 procent. 
 
I rörelseresultatet för kvartalet ingår avskrivningar med totalt 0,2 Mkr (0,4),  
 
Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,3 Mkr (2,6).  
 
Kvartalet har präglats av hög beläggning och en resultatmässig återhämtning. 
 

Investeringar 
Investeringar har under kvartalet gjorts med 0,1 Mkr (1,4), och under 
räkenskapsåret med 0,9 Mkr (1,6) i materiella anläggningstillgångar.  
 
Inga investeringar har under året gjorts i immateriella eller finansiella 
anläggningstillgångar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Likviditet och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten, på koncernnivå, blev under 
kvartalet 2,5 Mkr (3,1) och för hela året 7,5 Mkr (9,7). Totalt kassaflöde blev 
under kvartalet 4,1 Mkr (6,0), under räkenskapsåret 0,9 Mkr (6,1). Likvida 
medel uppgick till 11,6 Mkr, jämfört med 10,7 Mkr vid räkenskapsårets början. 

 

Det egna kapitalet uppgick vid räkenskapsårets slut till 68,3 Mkr, jämfört med 
67,3 Mkr vid utgången av 2008/2009. Soliditeten uppgick till 81 procent (81).  

 

PRECIOs aktie 
Precios B-aktie är listad på NASDAQ OMX First North Premier. 

 

Under året har en sammanläggning av aktier genomförts. 25 aktier lades 
samman till 1 aktie. Orsaken till sammanläggningen är krav från NASDAQ 
OMX First North avseende värde per aktie vid listning.  

 

Antalet utestående aktier vid periodens utgång, efter sammanläggning, är 
7 423 741 varav 20 000 A-aktier. Aktierna är spridda på cirka 1 500 ägare. 

 

Årsstämman den 22 oktober 2009 beslöt om ett bemyndigande för styrelsen att 
emittera upp till 800 000 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

 

Bolaget emitterade under föregående år teckningsoptioner med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktades till anställda inom Precio-
koncernen. 164 800 stycken av teckningsoptionerna som emitterades ger de 
anställda fortsatt möjlighet att fram till och med den 31 mars 2014 teckna lika 
många B-aktier till en teckningskurs på 6,25 Kr.   

 
Inför årsstämman den 21 oktober 2010 föreslår styrelsen en oförändrad 
utdelning, dvs 0,50 kronor per aktie. Det innebär att årets utdelning överstiger 
Precios långsiktiga utdelningspolicy men motiveras av ett starkt kassaflöde, en 
mycket god finansiell situation och goda framtidsutsikter. 
  
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 och är Microsoft Managed Partner. 
 



 

Precio har status som Microsoft Gold Certified Partner inom fyra 
områden;  

 Portals and Collaboration 

 Application Integration 

 Web Development 

 Business Intelligence 
 
Precios kunder återfinns bland större företag och organisationer samt 
inom den offentliga sektorn. Kunder inom den offentliga sektorn står för 
knappt 2/3 av omsättningen. De största kunderna är statliga verk och 
myndigheter samt stora företag. 
  
Precio har under året haft kontor i Stockholm, Örebro, Eskilstuna, 
Borlänge och Göteborg. Kontoret i Borlänge öppnade i september 2009 
och kontoret i Göteborg i november 2009.  
 

Segment 
Bolaget har under året haft kontor på fem olika orter men verksamheten bedrivs som en 
integrerad enhet, därför sker ingen särredovisning av segment.  

 

Medarbetare och organisation 
Vid utgången av räkenskapsåret var totalt 81 personer (72) anställda inom Precio-
koncernen.  
 
 

Styrelse och ledning 
Till styrelseledamöter, på årsstämma den 22 oktober 2009 för tiden intill nästa årsstämma 
har hållits, omvaldes Kjell Sandin, Joakim Alkman, Ove Larsson, Björn Pettersson och 
Anders Tufvesson. Vid efterföljande styrelsemöte utsågs Kjell Sandin till styrelsens 
ordförande.  
 
Under räkenskapsåret har Per Melin varit VD. 
 

 

Marknad och framtidsutsikter  
Bolaget hade en total ökning av omsättningen med 9 % och samtidigt en omfördelning av 
kundmixen. Offentlig sektor minskat både i absoluta tal och i relativ andel. En avvaktande 
situation hos flera av våra stora kunder inom offentlig sektor har kunnat iakttas beroende 
på fördröjningar av investeringar tills dess nya ramavtal tecknats. I vissa fall har 
överklaganden lett till att ramavtal försenats. Denna situation har inneburit minskad 
efterfrågan under perioden men ett uppdämt behov när nu avtalen är på plats. Nedgången 
inom offentlig sektor har mötts av en ökad efterfrågan från den privata sektorn, främst 



 

industrisektorn. Sandvik, SAAB Security och Volvo är några av våra nya kunder samtidigt 
har vi under året utökat leveranserna till bl a Atlas Copco.  
 
Lanseringen av Microsofts nya version av Sharepoint har inneburit projekt både med 
tidigare kunder och helt nya kunder. Vi förutser en fortsatt god marknadsutveckling här.  
 
Inom leveransområdet integration har vi stärkt vår position såväl kompetens- som 
marknadsmässigt, bl a har vår expertis kring ”Managed Services Architectures” med 
Microsofts Managed Service Engine, MSE, uppmärksammats internationellt. MSE är en 
teknologi i den absoluta framkanten och vi har mött ett stort intresse för den på marknaden 
.  
 
Vi har också förstärkt vår kompetens och leveranskapacitet inom projektledning och 
verksamhetsutveckling, inte minst genom rekryteringar till vårt Borlängekontor.  
 
Precio har en fortsatt inriktning på rekrytering av konsulter med specialistkompetens och 
en hög andel seniora konsulter. Detta tillsammans med satsningar på 
kompetensutveckling garanterar bolagets marknadsposition. 
 
Försäljningen under det gångna året fördelade sig på följande sätt:  

 
 
  
Målet för 2010/2011 är fortsatt tillväxt. Vi kommer öka våra ansträngningar att på leverera 
till kunder inom offentlig sektor inom genom de ramavtal vi har tecknat. Detta tillsammans 
med den positiva utvecklingen med ökad efterfrågan från industriföretag gör att vi planerar 
att förstärka både försäljnings- och leveranskapacitet. 
  
Etablering av ytterligare kontor är viktig för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vi har idag 
kontor på de orter vi har kunder. Ett lokalt kontor ger en plattform för att skapa nya 
affärsrelationer i en region. Lokal närvaro är viktigt för att skapa affärer och under det 
kommande året planeras ytterligare en etablering inom Sverige.  
 
 
 

Offentlig sektor 64%

Industi 10%

Tjänsteföretag 10%

Bank, finans & försäkring 4%

Bygg och fastigheter 3%

Energi 2%

Övrigt 7%



 

Att göra en total bedömning av utsikterna för ett kommande verksamhetsår är alltid  
svårt. Det finns många osäkra faktorer men målet är fortsatt en tillväxttakt på 20 % och en 
rörelsemarginal på 10 % över en treårsperiod.  
 
   

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Precios väsentliga affärsrisker består av sjunkande timpriser och minskad efterfrågan på 
konsulttjänster samt svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal.  
 
Ingen förändring har skett vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan 
senast lämnad årsredovisning varför vi hänvisar till den redogörelse som lämnats där. 
 

Moderbolaget 
Moderbolagets omsättning under kvartalet uppgick till 22,7 Mkr (21,7), under 
räkenskapsåret 80,9 Mkr (74,3) varav 0,0 Mkr (0,0) utgörs av transaktioner 
med övriga koncernbolag.  
 
Resultatet efter finansnetto under kvartalet uppgick till 1,8 Mkr (2,2), under 
räkenskapsåret till 4,7 Mkr (6,2).  
 
I princip hela koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget. Skillnaderna 
mellan koncernens och moderbolagets redovisning beror främst på skillnader i 
reglerna för hur goodwill skall redovisas. 
 

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

 

 

Per Melin 

Verkställande direktör 

Precio Systemutveckling AB (publ) 

Org.nr. 556347-2926 

 
Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer. 
 

Kommande rapporteringstillfällen 
Kvartalsrapport juli-september      21 oktober 2010 

Kvartalsrapport oktober-december      16 februari 2011 

 

Årsstämma för räkenskapsåret 1 juli 2009 – 30 juni 2010 hålls den 21 
oktober 2010 i Stockholm. Särskild kallelse utgår senare, i enlighet med 
bolagsordningen.  



 

 
Koncernens resultaträkning april – juni 2010 i sammandrag, Tkr 

 april-juni 2010 april-juni 2009 

Intäkter 22 728 21 679 

Rörelsekostnader - 20 441 - 19 045 

Rörelseresultat 2 287 2 634 

Övrigt finansnetto 1 - 14 

Resultat efter finansiella poster 2 288 2 620 

Årets skatt - 577 - 895 

Resultat efter skatt 1 711 1 725 
 
Övrigt totalresultat  0 0 
 
Summa totalresultat för perioden 1 711 1 725 

   

   

 
Koncernens resultaträkning juli 2009 – juni 2010 i sammandrag, Tkr 

  juli 2009 –juni 2010  juli 2008 –juni 2009   

Intäkter  80 951 74 315 

Rörelsekostnader  -74 493 - 65 831 

Rörelseresultat  6 458 8 484 

Övrigt finansnetto  -2 137 

Resultat efter finansiella poster  6 456 8 621 

Årets skatt  -1 791 - 2 234 

Resultat efter skatt  4 665 6 387 
 
Övrigt totalresultat  0 0 
 
Summa totalresultat för perioden  4 665 6 387 

 

 

 

 



 

Koncernens balansräkning i sammandrag, Tkr 

  2010-06-30                 2009-06-30                 2007-06-30                 2006-06-30                 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar  47 767 49 686 49 768 47 712 

Omsättningstillgångar  25 167 22 961 14 814 15 260 

Kassa och bank  11 595 10 735 5 502 3 740 

      

Summa tillgångar  84 529 83 382 70 084 66 712 

      

Eget kapital och skulder      

Eget kapital  68 316 67 278 59 405 52 366 

Avsättningar och långfristiga skulder  730 1 003 150 2 094 

Kortfristiga skulder  15 483 15 101 10 529 12 252 

      

Summa eget kapital och skulder  84 529 83 382 70 084 66 712 

 

 
Förändring av eget kapital juli 2008 – juni 2009, Tkr 

 

Förändring av eget kapital juli 2009 – juni 2010, Tkr 
 

 

 

 

 

 

 

Koncernen Aktiekap. Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserat 
resultat 

Summa 

IB juli 2008 9 280 39 715 15 574 64 569 

Periodens totalresultat 0 0 6 387 6 387 

Utdelning 0 0 -3 712 -3 712 

Incitamentsprogram 0 29 0 29 

Effekt på OR av ändrad 
skattesats 

0 0 5 5 

UB juni 2009 9 280 39 744 18 254 67 278 

Koncernen Aktiekap. Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserat 
resultat 

Summa 

IB juli 2009 9 280 39 744 18 254 67 278 

Periodens totalresultat 0 0 4 665 4 665 

Utdelning 0 0 -3 712 -3 712 

Incitamentsprogram 0 84 0 84 

Justering avrundning 0               0 1 1 

UB juni 2010 9 280 39 828 19 208 68 316 



 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, Tkr 

 
     
    Räntabilitet på totalt kapital = (Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader)/ Genomsnittligt totalt kapital 
    Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter skatt/ Genomsnittligt eget kapital 
    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 2009–juni 2010 juli 2008–juni 2009 

    

Kassaflöde löpande verksamhet  7 580 9 739 

Förändring i rörelsekapital  -1 824 716 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -885 -1 682 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 011 -2 719 

Förändring likvida medel  860 6 054 

Likvida medel vid periodens början  10 735 4 681 

Likvida medel vid periodens slut  11 595 10 735 

      

Nyckeltal  

 

2010-06-30 2009-06-30 

Soliditet   80,8% 80,7% 

Kassalikviditet   237,4% 223,1% 

Räntabilitet på totalt kapital   7,7% 11,0% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital   9,5% 13,0% 

Räntabilitet på eget kapital efter skatt   6,9% 9,7% 

Rörelsemarginal helåret   8,0% 11,4% 

Rörelsemarginal kvartalet   10,1% 12,2% 

Antal anställda vid periodens slut   81 72 

     

Data per aktie   2010-06-30 2009-06-30 

     

Utestående antal aktier    7 423 741 7 423 740 

Genomsnittligt antal aktier helåret   7 423 741 7 423 740 

Genomsnittligt antal aktier kvartalet           7 423 741          7 423 740 

Vinst per aktie, kr    0,87 1,16 

Vinst per aktie efter skatt, kr    0,63 0,86 

Vinst per aktie efter skatt kvartalet, kr   0,23 0,23 

Eget kapital per aktie, kr    9,20 9,06 



 

 

Moderbolagets resultaträkning april – juni 2010 i sammandrag, Tkr 

 april-juni 2010 april-juni 2009 

Intäkter 22 727 21 668 

Rörelsekostnader -20 902 -19 492 

Rörelseresultat 1 825 2 176 

Övrigt finansnetto 8 15 

Resultat efter finansiella poster 1 833 2191 

Förändring periodiseringsfond - 311 

Årets skatt -577 -977 

Resultat efter skatt 1 256 1 525 

 
Moderbolagets resultaträkning juli 2009 – juni 2010 i sammandrag, Tkr 

  juli 2009-juni 2010 juli 2008-juni 2009 

Intäkter  80 908 74 297 

Rörelsekostnader  -76 203 -68 262 

Rörelseresultat  4 705 6 035 

Övrigt finansnetto  29 166 

Resultat efter finansiella poster  4 734 6 201 

Förändring periodiseringsfond  - 311 

Årets skatt  -1 791 - 2 316 

Resultat efter skatt  2 943 4 196 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag, Tkr 

  2010-06-30 2009-06-30 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar  31 686 35 098 

Omsättningstillgångar  25 123 22 916 

Kassa och bank  11 088 10 268 

Summa tillgångar  67 897 68 282 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital  52 504 53 274 

Obeskattade reserver  5 5 

Kortfristiga skulder  15 388 15 003 

    

Summa eget kapital och skulder  67 897 68 282 

 
 
 
    



 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag, Tkr 

  juli 2009–juni 2010 juli 2008–juni 2009 

    

Kassaflöde löpande verksamhet  7 240 9 545 

Förändring i rörelsekapital  -1 823 387 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -885 -180 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -3 712 -3 712 

Förändring likvida medel  820 6 040 

Likvida medel vid årets början                 10 268                 4 228    

Likvida medel vid periodens slut   11 088 10 268 

 
 
 

             

Förändring av eget kapital juli 2008 - juni 2009, Tkr 

Moderbolag Aktie- 
kapital    

Reserv- 

fond 

Överkurs- 

fond 

Balanserat 
resultat 

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 

Utdelning 0 0 0 -3 712 0 -3 712 

Årets resultat 0 0 0 0 4 196 4 196 

UB juni 2009 9 280 38 596 893 308 4 196 53 273 

Förändring av eget kapital juli 2009 - juni 2010, Tkr 

Moderbolag Aktie- 

kapital     

Reserv- 

fond 

Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat 

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 

Utdelning 0 0 0 -3 712 0 -3 712 

Årets resultat 0 0 0 0 2 943 2 943 

UB juni 2010 9 280 38 596 893 792 2 943 52 504 


