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DELÅRSREDOGÖRELSE 
       Januari - mars 2014 

      
• Nettoomsättningen uppgick till 33,4 mkr (27,4).  
 
• Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,7 mkr (-1,6).   

 
• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1 % (-5,7 %). 
 
• Resultat efter skatt blev 2,1 mkr (-1,6). 
 
• Vinst per aktie efter skatt blev 0,28 kr (-0,22). 
 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 0,4  

mkr (-2,4) vilket motsvarar 0,06 kr per aktie (-0,32).   
 

• Föreslagen utdelning till årsstämman 0,25 kr per aktie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

VD har ordet 
 
Utfallet i det första kvartalet 2014 är i linje med våra förväntningar. Omsättning och 
resultat har förbättrats kraftigt jämfört med samma kvartal förra året men det var ett 
mycket dåligt kvartal och vi är nu tillbaka på en normal nivå. EBITA-resultatet blev 2,7 
mkr mot 0,5 mkr förra året (efter justering för poster av engångskaraktär). Jag är nöjd 
med utfallet i detta kvartal men vi har kapacitet för mer.  

Vi har kompletterat vårt tjänsteerbjudande med paketerade och semi-paketerade 
lösningar. Marknadsmottagandet av detta har varit mycket bra och speciellt har vi 
lyckats med försäljningen av vårt paketerade intranät för Office 365 och SharePoint 
On Line. Genom en kostnadseffektiv utveckling i vårt produktionscenter i Ho Chi Minh 
City och mycket erfarna SharePoint-specialister i Sverige skapar vi en högkvalitativ 
leverans. För kunderna innebär paketerade lösningar snabbare realisering, lägre 
kostnader och mindre risk genom lösningar som stegvis kan byggas på med 
tilläggsmoduler eller skräddarsydda anpassningar.  

De paketerade lösningar som utvecklats för biståndsorganisationer marknadsförs och 
säljs internationellt. Vi har i dagsläget kunder som Brittiska Röda Korset, Finska Röda 
Korset, Save the Children International och Australia. Vi har märkt att vårt erbjudande 
är intressant för fler biståndsorganisationer utanför Sverige och vi planerar därför att 
även förstärka vår marknadsorganisation så att vi kan matcha detta. En lokal närvaro 
underlättar affärprocessen även för paketerade lösningar. 

Jag har tidigare nämnt att vi har en ökad efterfrågan från privat sektor. Det avspeglar 
sig också i hur det går för olika delar av vår verksamhet eftersom vår kundmix och 
våra leveranser ser lite olika ut på våra regionala kontor. Särskilt i Stockholm, 
Göteborg och Örebro har vi haft en mycket positiv utveckling under det första 
kvartalet.  

Förseningar av nya ramavtal p g a av överprövningsprocesser som drar ut på tiden 
skapar en viss oro inom vissa delar av den offentliga sektorn. Vad det kommer att 
leda till är svårt att sia om, men i värsta fall kan det innebär beläggingsproblem under 
senare delen av hösten för vissa delar av verksamheten. Vi förbereder oss för detta 
och behovet av specialister är generellt stort så vi ser möjligheter lösa en nedgång 
inom offentlig sektor med en ökning av efterfrågan från privat sektor.  

Precio har som mål att växa med lönsamhet. Bedömningen för 2014 är att vi kommer 
att växa och att lönsamheten förbättras jämfört med 2013. 

 

Stockholm den 6 maj 2014 

 

 

Christer Johansson 
 
 
 
 
 
 



 

Kvartal 1 2014 
 
Intäkterna uppgick under det första kvartalet 2014 till 33,4 mkr (27,4). 
 
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för kvartalet till 2,7 mkr (-1,6). Föregående 
års första kvartal belastades med engångsposter på 2,1 mkr. 
 
I rörelseresultatet för första kvartalet ingår avskrivningar enligt plan med totalt 
0,3 mkr (0,3).  
 
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 2,1 mkr (-1,6)  
 
 
Investeringar 
 
Investeringar under kvartal 1 har gjorts med 0,7 mkr (0,0).  
 
Likviditet och finansiell ställning 
 
Kassaflödet under kvartal 1 från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital, blev 0,4 mkr (-2,4). Större skatteinbetalningar under kvartal 1 
2014 har belastat kassaflödet.  
 
Totalt kassaflöde blev under kvartal 1 blev -1,7 mkr (3,0).  
 
Likvida medel uppgick på balansdagen den 31 mars 2014 till 10,7 mkr, jämfört 
med 12,4 mkr den 1 januari 2014. 
 
Det egna kapitalet uppgick på balansdagen den 31 mars 2014 till 73,6 mkr, 
jämfört med 71,5 mkr 1 januari 2014. Kvartalets förändring av eget kapital 
utgörs av kvartalets nettoresultat om 2,1 mkr. Soliditeten uppgick på 
balansdagen den 31 mars 2014 till 78 % jämfört med 77 % vid årets ingång.  
 
PRECIOs aktie 
 
Precios B-aktie är listad på NASDAQ OMX First North Premier.  
 
Remium AB är likviditetsgarant för Precios B-aktie. Thenberg & Kinde  
Fondkommission är bolagets Certified Adviser enligt NASDAQ OMX First 
Norths krav. 
 
Antalet utestående aktier per mars 2014 var 7 468 267 och av totala antalet 
aktier är 20 000 A-aktier. Antalet aktieägare var vid kvartalets års utgång 1 219 
och vid årets ingång 1 233.  
 



 

 
Bolaget hade vid 2014 års ingång utestående teckningsoptioner som har emitterats till 
anställda inom Precio-koncernen. Antal utestående optioner uppgick till 57 203 stycken 
som gav de anställda möjlighet att fram till och med den 31 mars 2014 teckna lika många 
B-aktier till en teckningskurs på 6,25 Kr. När optionsprogrammet avslutades hade 
innehavare av 14 669 optioner påkallat förvärv av lika många aktier och 42 534 optioner 
var därmed förfallna. Nyemissionen som föranleds av de optioner som utnyttjas till 
aktieteckning kommer att verkställas under andra kvartalet 2014.   
Utspädningseffekten relaterad till de utnyttjade optionerna motsvarar 0,2 procent av totalt 
antal utestående aktier.  
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 0,25 (0,25) kr per aktie för 
räkenskapsåret 2013. 
 
 
Verksamheten 
 
Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med 120 medarbetare 
i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Västerås och Ho 
Chi Minh City i Vietnam.  
 
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. 
 
 
Koncernstruktur 
 
Precios koncernstruktur består, förutom av moderbolaget, av dotterbolagen Forum SQL 
Svenska AB och Precio Vietnam Ltd samt dotterdotterbolagen Precio Industrial Consulting 
AB och Precio IT Strategi AB. Rörelsen bedrivs till övervägande del i moderbolaget och de 
legala enheterna Precio Vietnam Ltd och Precio IT Strategi AB är underleverantörer till 
moderbolaget. Forum SQL Svenska AB och Precio Industrial Consulting AB är vilande. 
 



 

Segment 
 
Företagets rörelse bedrivs vid kontor på sex orter i Sverige samt i Ho Chi Minh City i 
Vietnam. Integrationen och resursutbytet mellan kontoren är så omfattande att 
kriterierna för att redovisa segment inte är uppfyllda.  
 
Medarbetare och organisation 
 
Vid utgången av kvartalet var totalt 119 personer anställda inom Preciokoncernen och vid 
årets ingång var 113 personer anställda. 
 
Styrelse och ledning 
 
Till årsstämman den 6 maj 2014 föreslår valberedningen omval av ledamöterna Joakim 
Alkman, Ove Larsson, Björn Pettersson, Kjell Sandin och Anders Tufvesson. Till 
ordförande föreslås fortsatt Björn Pettersson.  
 
Christer Johansson är bolagets verkställande direktör. 
 
Företagets ledningsgrupp utgörs av verkställande direktören, ekonomichefen och 
ytterligare 7 ledande befattningshavare.  
 
Marknad och framtidsutsikter  
 
Marknadsutsikterna på kort sikt är relativt goda. Vi upplever framför allt en ökad 
efterfrågan från tillverkande företag och tjänsteföretag. Efterfrågan från offentlig sektor är 
oförändrad men vi förutser sjunkande priser inom denna sektor. Denna utveckling innebär 
att andelen av vår omsättning som kommer från privat sektor ökar.  Vi tror på ett fortsatt 
bra kapacitetsutnyttjande under det första halvåret 2014.  
 
Microsofts framgångar med molntjänsterna Azure och Office 365 skapar nya intressanta 
affärsmöjligheter för oss. Vi erbjuder bl a paketerade intranätlösningar för SharePoint 
online, som ingår i Office 365. Denna typ av leverans attraherar nya kunder och leder till 
fler uppdrag. 
 
  
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. 
 
 



 

Stockholm den 6 maj 2014 
 

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

 
 
Denna delårsredogörelse har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisor. 
 
 
Kommande rapporteringstillfällen 
 
Delårsrapport för april – juni 2014 och halvårsbokslut för januari – juni 
2014 offentliggörs den 28 augusti 2014 
 
Delårsredogörelse juli – september 2014 offentliggörs den 24 oktober 
2014. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.precio.se/


 

 
 
FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KONCERNEN 
 
 
 
 

Information om intäkter och resultat (KSEK) 
Jan-mar 

2014 
Jan-mar 

2013 
      
Totala intäkter 33 434 27 380 
Rörelseresultat (EBITA) 2 707 -1 572 
Rörelseresultat (EBIT) 2 631 -1 674 
Nettoresultat 2 073 -1 634 
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr 0,28 -0,22 
Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr 0,28 -0,22 
      
Rörelsemarginal EBITA 8,1% -5,7% 
 
 
 
 
Information om finansiell ställning (KSEK) 2014-03-31 2013-12-31 

      
Totala materiella anläggningstillgångar 3 452 3 248 
Totala immateriella anläggningstillgångar 44 117 44 193 
Totala omsättningstillgångar 47 096 46 076 
Totalt eget kapital 73 603 71 531 
Totala räntebärande skulder 1 188 1 296 
Totala icke räntebärande skulder 19 777 20 655 
Netto rörelsekapital 16 632 13 044 
Soliditet 77,9% 76,5% 
 
 
 
 
  
Information om eget kapital (KSEK)   
    
Eget kapital 2014-01-10 71 531 
Nettoresultat för kvartal 1 2014 2 073 

Eget kapital 2014-03-31 73 603 



 

 
 
 
 
  

Information om kassaflöden (KSEK) Jan-mar 
2014 

Jan-mar 
2013 

      

Kassaflöde från löpande verksamheten 426 -2 361 
Förändring av rörelsekapital -1 592 5 543 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -460 -26 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -64 -183 
Förändring av likvida medel -1 690 2 973 
Likvida medel vid årets början 12 376 10 124 
Likvida medel vid periodens slut 10 687 13 097 

   Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie      0,06 kr  -    0,32 kr  
 

  
   
 
 
 
 
Redovisningsprinciper 
 
Precios koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards 
(IFRS) sådana de antagits av EU.  
 
Koncernens delårsredogörelse har upprättats i enlighet med Nasdaq OMX Stockholms 
Vägledning för upprättande av delårsredogörelse.  
 
Vid upprättande av denna rapport har samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som vid upprättande av Precios årsredovisning för 2013. Det 
innebär att den finansiella informationen som presenteras i rapporten har upprättats med 
full tillämpning av bestämmelserna enligt IFRS.  Redogörelse för koncernens 
redovisningsprinciper lämnas på sidan 18-19  i årsredovisningen för 2013. 
 
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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