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PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) 

 
KVARTALSRAPPORT 

       oktober- december 2014 
 

      BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
      januari – december 2014  

 
Kvartalet oktober – december 2014:     

• Nettoomsättningen uppgick till 38,5 mkr (33,0).  
• Rörelseresultatet (EBITA) blev 3,5 mkr (3,1).   
• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,0 % (9,5 %). 
• Resultat efter skatt blev 2,5 mkr (2,4). 
• Vinst per aktie efter skatt blev 0,31kr (0,32). 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,5 mkr 

(4,3) vilket motsvarar 0,56 kr per aktie (0,58).   
• En extrautdelning om 0,50 kr per aktie har verkställts. 

 
Helåret januari – december 2014:     

• Nettoomsättningen uppgick till 133,7 mkr (112,3).  
• Rörelseresultatet (EBITA) blev 10,3 mkr (3,9).   
• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,7 % (3,4%). 
• Resultat efter skatt blev 7,7 mkr (2,7). 
• Vinst per aktie efter skatt blev 1,00 kr (0,36). 
• Helåret har 2013 belastats med kostnader av engångskaraktär 

om 2,1 mkr. Inga sådana resultatposter belastar 2014. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,1 mkr 

(3,8) vilket motsvarar 1,06 kr per aktie (0,51).  
• Ett dotterföretag har under året etablerats i 

Storbritannien. 
• Efter räkenskapsårets slut har Precio avtalat om ett 

samgående med Fishbone Systems AB.  
• Som delbetalning för aktierna i Fishbone Systems AB 

kommer styrelsen att använda sitt bemyndigande att 
emittera 900 000 B-aktier. 

• Styrelsen avser föreslå årsstämman att för räkenskaps- 
året 2014 besluta om en utdelning om 0,75 (0,75) kr per 
aktie. 
 



 

 
 
 
 
VD har ordet 
 
 

Fortsatt tillväxt och ett bra affärsklimat har präglat det fjärde kvartalet. Även resultatmässigt 
har kvartalet varit bra med ett EBITA-resultat på 3,5 mkr mot 3,1 mkr förra året. EBITA-
marginalen var 9,0 % (9,5 %). Summerar vi hela året så har omsättningen ökat med drygt 19 
% och EBITA-resultatet (justerat för engångskostnader 2013) med nära 72 %. EBITA-
marginalen har ökat från 5,3 % till 7,7 %, även det justerat för engångskostnader under 
2013.  

Grunden för våra framgångar och vårt resultat är den kompetens våra konsulter besitter och 
vår förmåga att omsätta den i lösningar som innebär verksamhetsnytta för våra kunder. Det 
är nyckeln till den positiva utveckling vi haft under året. I en marknadssituation med hög 
konkurrens och prispress så är specialisering och hög kompetensnivå vår konkurrensfördel. 
Vi har också ökat andelen intäkter som kommer från paketerade lösningar vilket motverkat 
effekten av den prispress som finns inom framförallt resurskonsultationer.  

Under det fjärde kvartalet har vi ökat våra leveranser till offentlig sektor vilket hänger 
samman med tilldelning i ramavtalsupphandlingar, men för året som helhet har andelen 
minskat. Totalt är dock fortfarande offentlig sektor störst och står för över 50 % av intäkterna. 
Att ha tillgång till ramavtalsupphandlingar är viktigt för att kunna leverera till offentlig sektor 
och ser vi framåt på 1,5 till 2 års sikt är vi väl rustade med befintliga ramavtal.   

För de paketerade lösningar som utvecklats för biståndsorganisationer har vi i slutet på året 
tecknat flera avtal som vi kommer att börja arbeta med under 2015. Intressant är att vi 
genom Canadian Red Cross fått vår första kund i Nordamerika. Det är lite av ett genombrott 
och vi kommer under våren öka våra marknads- och säljinsatser på den nordamerikanska 
marknaden.  

I november valdes en ny styrelse i Precio. Bakgrunden är den ägarförändring som skedde i 
Precio och att bolagets behov av erfarenheter bl a inom internationell etablering och 
finansiering av expansion ökat. Jag ser fram mot ett nära samarbete med den nya styrelsen 
och vill tacka den gamla för deras ovärderliga hjälp med att vända utvecklingen i Precio. 

Den största och roligaste händelsen att berätta om i detta VD-ord har hänt efter årsskiftet. 
Genom att vi går samman med Fishbone Systems så skapar vi Nordens största och ledande 
specialistföretag inom SharePoint och Office 365. Precio och Fishbone kompletterar 
varandra geografiskt och även när det gäller paketerade lösningar och produkter. 
Sammangåendet innebär också att övriga delar av Precios erbjudande kan nå fler 
marknader och kunder. Vi täcker den svenska marknaden geografiskt från Borlänge i norr till 
Malmö i söder och från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Det viktigaste är inte att vi blir 
störst utan att vi skapar ett mycket svårslaget erbjudande med engagerade medarbetare 
med teknisk specialistkompetens, lång erfarenhet och erkänd förmåga till 
verksamhetsförståelse. Lägg till det en portfölj av paketerade lösningar och produkter så det 
lätt att förstå att jag ser fram mot ett mycket spännande 2015 för Precio Fishbone!  

   

Stockholm den 12 februari 2015 

Christer Johansson 

 



 

 
 
Kvartal fyra och helåret i sammandrag 
 
Intäkterna uppgick under det fjärde kvartalet 2014 till 38,5 mkr (33,0). 
 
För helåret 2014 uppgick intäkterna till 133,7 mkr (112,3) vilket motsvarar en 
ökning med 19,1 procent jämfört med 2013. 
  
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för kvartal fyra till 3,5 mkr (3,1) och för helåret 
redovisas 10,3 mkr (3,9).  
 
I rörelseresultatet för fjärde kvartalet ingår avskrivningar enligt plan med totalt 0,5 
mkr (0,3) och motsvarande för helåret var 1,5 mkr (1,5).  
 
Resultatet efter finansnetto uppgick till under kvartal fyra till 3,3 mkr (3,1) och för 
helåret till 10,0 (3,5).  
 
Resultat efter skatt uppgick under kvartal fyra till 2,5 mkr (2,4) och under helåret 
till 7,7 mkr (2,7). 
 
Poster av engångskaraktär belastade resultatet under första kvartalet 2013 med 
2,1 mkr.  
 
Under 2014 har omsättning och resultat varit högre för varje kvartal än under 
jämförelseåret 2013. 
 
Investeringar 
 
Investeringar under kvartal fyra har gjorts med 0,3 mkr (0,0) och under helåret 
med 2,0 mkr (0,6).  
 
Likviditet och finansiell ställning 
 
Kassaflödet under kvartal fyra från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital, blev 4,5 mkr (4,3). För helåret redovisas motsvarande 8,1 mkr (3,8)  
Totalt kassaflöde blev under kvartal fyra blev 1,6 mkr (0,8) och under helåret -0,6 
(2,3).   
 
Likvida medel uppgick på balansdagen den 31 december 2014 till 11,8 mkr, 
jämfört med 12,4 mkr den 1 januari 2014. Omsättningsökningen med 19 procent 
under 2014 samt ökad andel leveranser till industrikunder med lång kredittid har 
tagit den större delen av kassaflödet från den löpande verksamheten i anspråk. 
Investeringarna har dessutom under året varit mer omfattande än tidigare år. 
Detta förklarar huvudsakligen att det samlade kassaflödet för 2014 uppgick till      
-0,6 mkr. 
 
Det egna kapitalet uppgick på balansdagen den 31 december 2014 till 78,2 mkr, 
jämfört med 71,5 mkr 1 januari 2014. Soliditeten uppgick på balansdagen den 31 
december 2014 till 76 % jämfört med 77 % vid årets ingång.  



 

 
 
PRECIOs aktie 
 
Precios B-aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North Premier.  
 
Remium AB är likviditetsgarant för Precios B-aktie. Consensus Asset 
Management AB är bolagets Certified Adviser enligt NASDAQ Stockholm First 
Norths krav. 
 
Antalet utestående aktier per 31 december 2014 var 8 275 722 och av totala 
antalet aktier är 20 000 A-aktier. Antalet aktieägare var vid 2014 års utgång 953 
jämfört med 1 233 vid årets ingång.  
 
Bolaget hade vid årets ingång utestående teckningsoptioner som hade emitterats till 
anställda inom Precio-koncernen. Enligt bestämmelserna för utnyttjandet av optionerna löpte 
programmet ut den 31 mars 2014. Av utestående 57 203 teckningsoptioner per 1 januari 
2014 utnyttjades 14 669 till teckning av lika många aktier i serie B. Övriga optioner förföll den 
31 mars 2014.  
 
Under september 2014 genomfördes en riktad nyemission om 400 000 B-aktier till nya 
medlemmar i styrelsen. I oktober 2014 gjordes en företrädesemission om 392 786 B- aktier.  
 
Sammantaget har antalet aktier ökat med 807 455 från 7 468 267 till 8 275 722 stycken. 
 
Emissionerna har tillfört bolaget totalt 4,6 mkr efter emissionskostnader. Aktiekapitalet har 
ökat från 9,3 mkr till 10,3 mkr. 
 
Styrelsen avser föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning om 0,75 kr (0,75) per aktie 
för räkenskapsåret 2014. 
 
Verksamheten 
 
Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med drygt 130 
medarbetare i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Västerås 
och Ho Chi Minh City i Vietnam. I London finns dessutom ett 
representationskontor med en medarbetare. 
 
Precio utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda IT-
lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig 
utgångspunkt som teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, 
kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Precio har också lång 
erfarenhet av rådgivning och projektledning inom IT-området och erbjuder 
ett komplett utbud av tjänster inom bland annat mobilitet, 
informationshantering, integration och BI i form av specialisttjänster samt 
funktions- och förvaltningsåtaganden.  
 
Precio är Microsoft Gold Partner inom områdena Collaboration and Content 
samt inom Application Development. Inom områdena Business Intelligence, 
Mobility och Application Integration är Precio Microsoft Silver Partner. Precio 
är också Microsoft Cloud Accelerate Partner. 
 



 

Företagets kunder återfinns bland större företag och organisationer samt 
inom den offentliga sektorn. Uppdragsgivare inom den offentliga sektorn står 
för drygt 50 % av Precios försäljning. De största kunderna är statliga verk 
och myndigheter, samt större företag. 
 
Segment 
 
Företagets rörelse bedrivs vid kontor på sex orter i Sverige samt i Ho Chi Minh City i 
Vietnam och London med ett försäljningskontor. Integrationen och resursutbytet mellan 
kontoren är så omfattande att kriterierna för att redovisa segment inte är uppfyllda.  
 
Medarbetare och organisation 
 
Vid utgången av 2014 var totalt 135 personer anställda inom Preciokoncernen och vid årets 
ingång var 113 personer anställda. 
 
Styrelse och ledning 
 
Vid årsstämman den 6 maj 2014 omvaldes, för tiden intill nästa årsstämma har hållits, 
ledamöterna Joakim Alkman, Ove Larsson, Björn Pettersson, Kjell Sandin och Anders 
Tufvesson. Till ordförande utsågs fortsatt Björn Pettersson. Kjell Sandin utsågs till vice 
ordförande.  
 
I juli 2014 fick bolaget en ny huvudaktieägare då Midsjörevet AB från Peridot Group AB 
förvärvade drygt 30 % av kapital och röster i Precio. I samband med denna aktieöverlåtelse 
förklarade ordföranden Björn Pettersson och ledamöterna Joakim Alkman, Anders 
Tufvesson och Ove Larsson sin önskan om att frånträda sina uppdrag i förtid.  
 
Vid en extra bolagsstämma den 24 november 2014 utsågs till nya ledamöter Bengt-Åke 
Älgevik, Claes Ruthberg och Patrik Salén. Kjell Sandin kvarstod i uppdraget. Vid det 
konstituerande styrelsemötet efter stämman utsågs Bengt-Åke Älgevik till styrelsens 
ordförande.  
 
Christer Johansson är sedan 1 juni 2013 bolagets verkställande direktör. 
 
Företagets ledningsgrupp utgörs av verkställande direktören, ekonomichefen och ytterligare 
7 ledande befattningshavare.  
 
Marknad och framtidsutsikter  
 
På kort sikt är marknadsutsikterna goda. Vi har genom vunna upphandlingar en bättre 
efterfrågan inom offentlig sektor än under början på 2014. Konkurrensen inom delar av vår 
marknad har ökat under året men genom att vi kompletterat vårt erbjudande med paketerade 
lösningar har vi ett bra utgångsläge. Samgåendet med Fishbone innebär att vi kan utnyttja 
marknads- och försäljningsresurser för att skapa nya affärer och utöka leveranserna till 
befintliga kunder. De positiva effekterna av att vi skapar ett Precio Fishbone kommer snabbt 
att vara större än de transaktions- och fusionskostnader på cirka 1 mkr som vi räknar med 
under första kvartalet 2015. 
 
En viktig drivkraft på marknaden är Microsofts framgångar med molntjänsterna 
Azure och Office 365.  Microsofts tillväxt inom Office 365 är enligt deras egna  



 

uppgifter tresiffrig. Vår förmåga att hjälpa våra kunder hela vägen från rådgivning till 
utveckling och förvaltning på resan från nuvarande lösningar till moln och hybridlösningar 
skapar många affärsmöjligheter för oss.  
 
Våra uppdrag inom EPiServerområdet har ökat kraftigt under 2014 och vi har förlängt många 
befintliga avtal med bl a Västra Götalandsregionen. Kombinationen av kompetens inom 
EPiServer och SharePoint har visat sig vara en avgörande konkurrensfördel. Samgåendet 
med Fishbone öppnar här för stora möjligheter. 
 
En del av Precios leveranser sker inom områdena Integration och Business Intelligence (BI). 
De har under 2014 stått för en ökande andel, särskilt BI. Vi ser tydligt en fortsatt ökning 
under 2015 och för att möta efterfrågan förstärker vi vår kompetens genom nyrekryteringar. 
 
Precios kundstruktur har förändras något under 2014. Offentlig sektor har minskat sin andel 
av vår totala försäljning och Industri och Tjänsteföretag har ökat. Andelen intäkter från Ideella 
organisationer har minskat men kommer att öka under 2015. Säljcyklerna här är långa och 
verksamheten bedrivs som projekt. 
 
Försäljningen under året har fördelat sig på följande sätt:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Precios väsentligaste affärsrisker består av sjunkande timpriser och minskad efterfrågan på 
konsulttjänster samt svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal. 
 
 
Ingen förändring har inträffat vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan 
senast lämnad årsredovisning för 2013 varför läsaren hänvisas till den redogörelse som 
lämnats på sidan 4 i den årsredovisningen. 
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Precio har vuxit under det senaste året såväl omsättningsmässigt som i fråga om antal 
medarbetare. Rörelsen har också internationaliserats genom grundandet av 
försäljningsbolag i London och en produktionsenhet i ett dotterföretag i Ho Chi Minh City i 
Vietnam. Antal anställda vid kontoren i Sverige har samtidigt ökat. För att fortsätta 
expansionen har Precio den 11 februari 2015 tecknat ett avtal med aktieägarna i Fishbone 
Systems AB om att Precio med tillträdesdag den 3 mars 2015 förvärvar samtliga aktier i 
Fishbone. Bolagen går därmed samman och bildar Nordens ledande leverantör av lösningar 
i SharePoint. Förutom en utökad kapacitet vid kontoren i Stockholm och Göteborg kommer 
Precio dessutom att finnas i Malmö och Växjö.  
 
Mer information om samgåendet lämnas i VD-ordet i denna rapport.      
 
Moderbolaget 
 
Moderbolagets omsättning uppgick under helåret 2014 till 133,7 mkr (112,3).  
Årets rörelseresultat (EBITA) uppgick till 9,7 mkr (3,5). 
 
Moderbolagets resultat efter skatt redovisas till 5,8 mkr (0,7). 
 
I princip bedrivs hela koncernens verksamhet i moderbolaget men två 
rörelsedrivande dotterföretag betjänar moderbolaget med underkonsulttjänster. 
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets resultat och ställning beror 
främst på skillnader i reglerna för hur goodwill skall redovisas vilket närmare 
redogörs för i Redovisningsprinciper i slutet av denna rapport 
 
 
Stockholm den 12 februari 2015 

 
Christer Johansson 
Verkställande direktör 
Precio Systemutveckling AB (publ) 
Org.nr. 556347-2926 

 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 
 



 

Kommande rapporteringstillfällen 
 
Delårsrapport januari – mars 2015:   7 maj      2015 
Delårsrapport april – juni 2015: 28 augusti 2015 
 
 
Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014 har bestämts 
till den 7 maj 2015 och kommer att hållas på företagets kontor i Stockholm. 
 
Kallelse till stämman kommer att utgå i enlighet med bolagsordningen. 
 
Bolagets årsredovisning för 2013 och tidigare år samt delårsrapporter finns för nedladdning 
på bolagets webbplats www.precio.se eller kan rekvireras från bolaget under adress, 
Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro. Årsredovisningen för 2014 kommer preliminärt att finnas 
tillgänglig från och med den 30 mars 2015 
 
 
 
 
Koncernens resultaträkningar i 
sammandrag, Tkr 

Jan-dec 
2014 

Jan-dec 
2013 

Okt-dec 
2014 

Okt-dec 
2013 

          

Nettoomsättning 133 749 112 347 38 537 32 967 

Rörelsekostnader -122 190 -107 252 -34 684 -29 557 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -1 224 -1 225 -386 -285 
Rörelseresultat (EBITA) 10 336 3 870 3 467 3 125 

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -306 -310 -77 -60 
Rörelseresultat (EBIT) 10 029 3 560 3 391 3 065 

Finansiella poster -24 -28 -76 -1 

Resultat efter finansiella poster 10 005 3 532 3 314 3 064 

Minoritetsandel -140 -35 -40 -58 

Årets skatt -2 215 -783 -743 -603 

Resultat efter skatt 7 650 2 714 2 531 2 403 

          

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 

          

Summa totalresultat för året 7 650 2 714 2 531 2 403 
          

Resultat per aktie     1,00 kr        0,36 kr      0,31 kr       0,32 kr  
 
 

http://www.precio.se/


 

 
 
 
 
 

Koncernens kassaflöde i sammandrag, Tkr Jan-dec 
2014 

Jan-dec 
2013 

Okt-dec 
2014 

Okt-dec 
2013 

          
Kassaflöde från löpande verksamheten 8 114 3 788 4 532 4 319 
Förändring av rörelsekapital -6 297 952 -771 -3 520 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 490 122 -84 447 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -925 -2 610 -2 109 -474 
Förändring av likvida medel -597 2 252 1 569 773 
Likvida medel vid årets början 12 376 10 124 10 210 11 604 
Likvida medel vid periodens slut 11 779 12 376 11 779 12 376 
          
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 1,06 kr 0,51 kr 0,56 kr 0,58 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernens balansräkningar i sammandrag, 
Tkr 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Goodwill 43 641 43 641
Övriga immateriella anläggningstillgångar 246 552
Materiella anläggningstillgångar 3 519 3 248
Summa anläggningstillgångar 47 406 47 441

Omsättningstillgångar:
Kundfordringar 37 725 27 811
Övriga fordringar 6 688 5 889
Kassa och bank 11 779 12 376
Summa omsättningstillgångar 56 192 46 076

Summa tillgångar 103 598 93 517

Eget kapital och skulder
Eget kapital:
Aktiekapital 10 345 9 335
Reserver och balanserade vinstmedel 60 194 59 481
Årets resultat 7 650 2 714
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 78 189 71 531
Innehav utan bestämmande inflytande 224 35
Summa eget kapital 78 413 71 566

Avsättningar och långfristiga skulder 1 230 1 296

Kortfristiga skulder 23 954 20 655

Summa eget kapital och skulder 103 598 93 517



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernens egna kapital Aktie- Balanserade Omräknings- Årets
 i sammandrag, Tkr kapital Reserver vinstmedel reserv vinst Summa

Ingående eget kapital 1 januari 2013 9 335 40 073 17 292 - 3 956 70 656

Förändring i eget kapital Januari - september 2013
Omföring av föregående års vinst - - 3 956 - -3 956 0
Omföring enligt beslut vid årsstämman 2013 - -38 596 38 596 - - 0
Aktieutdelning - - -1 867 - - -1 867
Periodens totalresultat - - - - 311 311
Incitamentsprogram - 21 - - - 21
Utgående eget kapital 30 september 2013 9 335 1 498 57 977 - 311 69 121

Förändring i eget kapital ok tober - december 2013
Periodens totalresultat - - - - 2 403 2 403
Incitamentsprogram - 6 - - - 6
Förskjutning av eget kapital - 341 -341 - - 0
Utgående eget kapital 31 december 2013 9 335 1 845 57 636 - 2 714 71 531

Ingående eget kapital 1 januari 2014 9 335 1 845 57 636 - 2 714 71 531

Förändring i eget kapital Januari - september 2014
Omföring av föregående års vinst - - 2 714 - -2 714 0
Aktieutdelning - - -1 867 - - -1 867
Nyemission, personaloptionsprogram 18 73 - - - 92
Nyemission, riktad 500 1 949 - - 0 2 449
Växelkursdifferenser vid omräkning av
utländska dotterföretag - - - 62 - 62
Periodens totalresultat - - - - 5 118 5 118
Utgående eget kapital 30 september 2014 9 854 3 868 58 483 62 5 118 77 385

Förändring i eget kapital ok tober - december 2014
Nyemission, företrädesemission 491 1 574 - - - 2 065
Aktieutdelning -3 938 - - -3 938
Växelkursdifferenser vid omräkning av
utländska dotterföretag - - - 145 - 145
Periodens totalresultat - - - - 2 531 2 531
Utgående eget kapital 31 december 2014 10 345 5 442 54 545 207 7 650 78 189



 

 
        
Nyckeltal 2014               
Samtliga nyckeltal avser koncernen           
                
För helåret januari - december    2014 2013     
                
Soliditet       75,5% 76,5%     
Kassalikviditet       234,6% 223,1%     
Räntabilitet på totalt kapital     10,2% 5,3%     
Räntabilitet på sysselsatt kapital   13,0% 6,9%     
Räntabilitet på eget kapital efter skatt   10,2% 5,2%     

Rörelsemarginal för helåret (EBITA)   7,5% 3,4%     
Rörelsemarginal för kvartalet okt-dec (EBITA) 9,0% 9,5%     
Antal anställda       135 113     
                
                
Data per aktie för koncernen           

För rapportperioden:     
Jan-dec 

2014 
Jan-dec 

2013 
Okt-dec 

2014 
Okt-dec 

2013 
                
Vinst per aktie före skatt          1,31 kr       0,47 kr        0,41 kr        0,41 kr  
Vinst per aktie efter skatt           1,00 kr       0,36 kr        0,31 kr        0,32 kr  
Genomsnittligt antal aktier     7 661 654 7 468 267 8 162 250 7 468 267 
                
                
                
Per balansdagen     2014-12-31 2013-12-31     
Eget kapital per aktie, kr          9,45 kr       9,58 kr      
Utestående antal aktier      8 275 722 7 468 267     
                
                
Definitioner:               
                
    Räntabilitet på totalt kapital = (Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader)/ Genomsnittligt kapital 
    Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader)/ Genomsnittligt sysselsatt 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 aktie, kr = Eget kapital / Antal aktier         

 

     
        
        
      
        
        
       
      
      
      
     
        
        
 
 
     



 

Moderbolagets resultaträkningar i 
sammandrag, Tkr 

Jan-dec 
2014 

Jan-dec 
2013 

      

Nettoomsättning 133 749 112 347 
Rörelsekostnader -123 715 -108 323 
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -357 -528 
Rörelseresultat (EBITA) 9 677 3 496 
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -2 109 -2 113 
Rörelseresultat (EBIT) 7 568 1 383 
Finansiella poster 94 91 
Resultat efter finansiella poster 7 662 1 475 
Bokslutsdispositioner 434 -12 
Årets skatt -2 314 -805 
Resultat efter skatt 5 781 658 
      
Övrigt totalresultat 0 0 
      
Summa totalresultat för året 5 781 658 
      
Resultat efter skatt per aktie    0,75 kr     0,09 kr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

        
        
      
       
        
        
Moderbolagets balansräkningar      
i sammandrag, Tkr 2014-12-31 2013-12-31 
      
Tillgångar     
Anläggningstillgångar:     
Goodwill 19 511 21 314 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 246 552 
Materiella anläggningstillgångar 1 521 1 649 
Aktier i dotterföretag 1 377 1 377 
Summa anläggningstillgångar 22 654 24 892 
      
Omsättningstillgångar:     
Kundfordringar 37 725 27 811 
Övriga fordringar 6 246 5 384 
Kassa och bank 10 485 11 708 
Summa omsättningstillgångar 54 456 44 903 
      
Summa tillgångar 77 110 69 795 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

Moderbolagets balansräkningar  
i sammandrag, Tkr 2014-12-31 2013-12-31 
      
      
Eget kapital och skulder 
     
Eget kapital:     
Aktiekapital 10 345 9 335 
Reserver och balanserade vinstmedel 37 116 38 666 
Årets resultat 5 781 658 
Summa eget kapital 53 242 48 660 
      
Obeskattade reserver - 452 
      
Långfristiga skulder - - 
      
Kortfristiga skulder 23 868 20 683 
      
Summa eget kapital och skulder 77 110 69 795 
        
        
 
   
     
    

Redovisningsprinciper 
 
Precios koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards (IFRS) 
sådana de antagits av EU. Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel och Rådet för Finansiell 
Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning i juridiska personer. 
 
Ändrade eller nya standarder, tolkningar samt uttalanden från normgivande organ för IFRS 
inom EU som trätt i kraft från 1 januari 2014 har inte haft någon inverkan på koncernens 
finansiella rapportering.  
 
Koncernens och moderbolagets goodwill i balansräkningarna. 
 
Trots att Precios rörelse nästan uteslutande bedrivs i moderbolaget redovisar koncernen och 
moderbolaget ett rörelseresultat som skiljer sig från varandra. I dotterföretagen finns vissa 
intäkter och kostnader men den huvudsakliga orsaken till skillnader i resultat mellan 
moderbolaget och koncernen ligger i att den finansiella rapporteringen styrs av delvis olika 
regelverk vilket redogörs för ovan. För Precios del innebär skillnaderna i regelverk att den 
goodwill som moderbolaget förvärvade år 2005 skrivs av fortlöpande i moderbolaget med en 
nyttjandeperiod om 20 år. I koncernen sker ingen sådan systematisk avskrivning utan minst 
en gång årligen sker en prövning av värdet på goodwillposten i en s.k. impairment test. Om 
en sådan visar att det redovisade värdet överstiger det värde på rörelsens tillgångar som 
framräknas vid nedskrivningsprövningen ska en nedskrivning av värdet på goodwill göras i 
koncernen. I annat fall sker ingen förändring av värdet i koncernens balansräkning. Den 
årliga avskrivningen av goodwill i moderbolaget är 1 803 tkr vilket per kvartal betyder 451 tkr.  
 
 
 



 

 
 
 
 
Vid upprättande av koncernens och moderbolagets delårsrapport och bokslutskommuniké 
har i övrigt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som vid 
upprättande av Precios årsredovisning för 2013. Redogörelse för dessa lämnas på sidan 18-
19  i denna årsredovisning. 
 
 
Läsare som önskar ta del av redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2013 kan hämta 
dessa från Precios hemsida www.precio.se eller rekvirera från bolaget under adress Precio 
Systemutveckling AB, Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro. 
 

http://www.precio.se/
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