
 

Precio Örebro 
Fabriksgatan 24 

701 83 Örebro 
Tfn: 0771-44 00 80 
Fax: 019-678 32 48 

 
Precio Stockholm 

Sveavägen 165 
113 46 Stockholm 

Tfn: 0771-44 00 80 
 

Precio Eskilstuna 
Rademachergatan 1 

632 20 Eskilstuna 
Tfn: 0771-44 00 80 

 
Precio Borlänge 

Sveagränd 1 
784 33 Borlänge 

Tfn:0771-44 00 80 
 

Precio Göteborg 
Gårdatorget 2 

412 50 Göteborg 
Tfn:0771-44 00 80 

 
info@precio.se 
www.precio.se 

 

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB 
(publ) 

 
KVARTALSRAPPORT 

       juli - september 2010 
 
 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 16,3 
Mkr (14,9). 

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

(0,4) 
• Resultat efter skatt blev 0,3 Mkr (0,3).  
• Vinst per aktie efter skatt 0,04 Kr 

(0,00). 
• Årsstämma idag den 21 oktober 

beslutar om föreslagen utdelning på 
0,50 kronor per aktie. 

• Omläggning av räkenskapsår till 
kalenderår föreslås årsstämman. 

• Förslag till årsstämman om 
bemyndigande för styrelsen att 
nyemittera upp till 800 000 B-aktier. 

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

 
 
 
 
 
 



 

VD har ordet 
 
Vi börjar vårt räkenskapsår mitt i sommaren och som vanligt påverkar 
semesterperioden kvartalet som historiskt alltid blivit årets sämsta. Början på 
2010/2011 är inget undantag och även omsättningen ökat med 9 % jämfört med 
samma period förra året är rörelsemarginalen densamma, 2,5 %.  
 
Att göra en prognos för hela året är givetvis svårt efter bara ett kvartal men vi 
har en volymmässig tillväxt som jag tror kommer att fortsätta. Tyvärr känne-
tecknas prisbilden av fortsatt press nedåt. Vår bild av läget är att prispressen 
faktiskt ökat trots hög efterfrågan och brist på flera typer av kompetenser. 
Rimligen borde någon form av justering av prisläget ske men vi kan inte se att 
en förändring är nära förestående. Vår strategi är att expandera och bli fler 
konsulter för att på så sätt kunna bibehålla lönsamheten. Vi satsar just nu på att 
bli ännu fler specialister på samtliga våra fem kontor.  
 
Affärsmässigt har vi arbetat med att skapa kompetens för att erbjuda utveckling 
av tjänster i ”molnet”. Vi var tidigt framme med en tjänst för aktörer inom 
tandvården och nu har vi tecknat ett avtal för utveckling av ett komplett 
verksamhetssystem på Microsofts  Azure-plattform. Mycket spännande, särskilt 
eftersom vi samtidigt tecknat ett samarbetsavtal med beställaren avseende 
marknadsföring och försäljning av tjänsten.  
 
Under förra verksamhetsåret hade vi stora framgångar med att vinna 
ramavtalsupphandlingar. De har i vissa fall överklagats men nu har alla avtalen 
trätt ikraft och förfrågningar och avrop inom ramen för avtalen har ökat markant. 
Vi bedömer förfrågningarna kommer att öka och att vi, även om konkurrensen 
är hård, skall öka våra leveranser till ramavtalskunder. 
 
De nyetableringar som gjordes förra året i Borlänge och Göteborg har 
utvecklats enligt plan. Lokal närvaro och en nära relation med kunderna är en 
viktig del av vår framgång. Vi har ambitionen att följa våra kunder och därför 
kan det under året bli aktuellt med etablering på ytterligare någon ort.  
 
Vi märker också ett intresse för det vi gör från kunder utanför Sveriges gränser. 
Hittills har andelen export varit mycket begränsad men den kommer att öka 
avsevärt i år. Till vilken nivå är svårt att veta men jag bedömer att den kommer 
vara betydelsefull för Precio, både ekonomiskt och för vårt varumärke.  
 
Årsstämma hålls den 21 oktober efter att denna rapport publicerats. Förslaget 
till årsstämman är att fatta beslut om utdelning till aktieägarna med 0,50 kr per 
aktie.  
 
Årsstämman föreslås också fatta beslut om ändring av räkenskapsåret till 
kalenderår. Motivet är att öka jämförbarheten mellan oss och andra IT-konsult- 
bolag. 
 
Stockholm den 21 oktober 2010 
Per Melin 



 

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

Investeringar 
Investeringar har under delåret gjorts med 0,1 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 - 0,1 Mkr (-0,8). 
Likvida medel uppgick till 11,5 Mkr, (9,9) jämfört med 11,6 Mkr (10,7) 
vid räkenskapsårets början. 
 
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 68,6 Mkr (67,6), 
jämfört med 68,3 Mkr (67,3) vid räkenskapsårets början. Soliditeten 
uppgick vid utgången av september till 84,2 procent (84,1).  
 

PRECIOs aktie 
Precios B-aktie är listad för handel på NASDAQ OMX First North 
Premier. 
 
Antalet utestående aktier vid periodens utgång var 7 423 741 aktier 
varav 20 000 A-aktier. 
 
Tidigare år har en emission av teckningsoptioner med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt genomförts. Emissionen riktades till 
anställda inom Precio-koncernen och 164 800 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 6,25 Kr.   
 
 



 

Årsstämman den 21 oktober 2010 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; 

• Portals and Collaboration, 
• Application Integration, 
• Web Development, 
• Business Intelligence 

 
Precio har kontor i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm 
och Örebro.  
 

Segment  
Bolaget har kontor på fem 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 81 personer (75) 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, Björn Pettersson 
och Anders Tufvesson. Ove Larsson valdes som ny ledamot. Kjell Sandin 
valdes till styrelsens ordförande.  
 
Till årsstämman 21 oktober 2010 föreslås omval av samtliga ledamöter. Per 
Melin är bolagets VD.  
 
 



 

Marknad och framtidsutsikter  
En situation med god underliggande efterfrågan och en samtidig 
prispress är en paradox, men det är en situation som Precio, så väl 
som andra IT-konsultbolag, kan vittna om. 
 
Särskilt stark är ökningen av efterfrågan inom industrisektorn. Den 
största delen av Precios omsättning kommer fortfarande från offentlig 
sektor men den ökning av efterfrågan som finns i marknaden kommer 
framför allt från privata företag. Efterfrågan från offentlig sektor verkar 
dock inte minska utan vi bedömer att hela marknaden ökar i volym. 
 
Intäkter per kundgrupp 1 juli 2010 – 30 september 2010: 
 

 
 
Prognosen för det andra delåret 2010/2011 är att det kommer ge ett 
positivt rörelseresultat. Bolagets ledning bedömer att företaget 
kommer att redovisa vinst för hela räkenskapsåret. 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Det fortsatta oron på de finansiella marknaderna innebär 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 16,3 Mkr (14,9), 
varav 0 Mkr (0) utgörs av transaktioner med övriga koncernbolag.  

Offentlig sektor 58%

Tjänsteföretag 12%

Industri 15%

Bank, finans & försäkring 3%

Energi 2%

Bygg och fastigheter 3%

Övrigt 7%



 

 
Rörelseresultatet uppgick till 0,0 Mkr (-0,1) 
 
Resultatet efter finansnetto under delåret uppgick till 0,0 Mkr (-0,1).  
 
 

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 2011 
Delårsrapport januari – mars 2011:    3 maj 2011  



 

 
Koncernens resultaträkning juli – september 2010 i 
sammandrag, Tkr 

 juli-sept 2010 juli-sept 2009 
Nettoomsättning 16 276 14 892 
Rörelsekostnader -15 865 -14 517 
Rörelseresultat 411 375 
Övrigt finansnetto 12 5 
Resultat efter finansiella poster 423 380 
Årets skatt -125 -99 
Resultat efter skatt 297 281 
   
Övrigt totalresultat 0 0 
   
Summa totalresultat för perioden 297 281 

      

 

Koncernens balansräkning i sammandrag, Tkr 
                 2010-09-30   2009-09-30       2010-06-30 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar 47 551 49 349 47 767 
Omsättningstillgångar 22 431 21 145 25 167 
Kassa och bank 11 495 9 911 11 595 
    

Summa tillgångar 81 477 80 405 84 529 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 68 636 67 588 68 316 
Långfristiga skulder 662 937 730 
Kortfristiga skulder 12 179 11 880 15 483 
    
Summa eget kapital och skulder 81 477 80 405 84 529 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Förändring av eget kapital juli - september 2009, Tkr 

 
 
 
Förändring av eget kapital juli – september 2010, Tkr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Koncernen Aktie- 
kapital 

Övrigt tillskjutet 
kapital 

Upparbetade 
vinster 

Summa 

IB juli 2010 9 280 39 828 19 208 68 316 
Periodens totalresultat   297 297 
Incitamentsprogram  23  23 
UB september 2010 9 280 39 851 19 505 68 636 



 

 
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, Tkr 
 
 

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

 
 
 

 juli–sept 2010 juli–sept 2009 
   
Kassaflöde löpande verksamhet 644 673 
Förändring i rörelsekapital -568 -1 405 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -101 -17 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -75 -75 

Förändring likvida medel -100 -824 
Likvida medel vid årets början 11 595 10 735 
Likvida medel vid periodens slut 11 495 9 911 
     

Nyckeltal 2010-09-30 
 

2009-09-30 
Soliditet 84,2%  84,1% 
Kassalikviditet 278,6%  261,4% 
Räntabilitet på totalt kapital 2,1%  1,9% 
Räntabilitet på sysselsatt kapital 2,5%  2,3% 
Räntabilitet på eget kapital efter skatt 1,7%  1,7% 
Rörelsemarginal 2,5%  2,5% 
Antal anställda vid periodens slut 81  75 
    
Data per aktie 2010-09-30  2009-09-30 
    
Utestående antal aktier  7 423 741  185 593 504 
Genomsnittligt antal aktier, perioden juli - sept 7 423 741  185 593 504 
Vinst per aktie, kr *) 0,06  0,00 
Vinst per aktie efter skatt, kr *) 0,04  0,00 
Eget kapital per aktie, kr *) 9,25  0,36 



 

Moderbolagets resultaträkning juli – september 2010 i 
sammandrag, Tkr 

 juli-sept 2010 juli-sept 2009 
Nettoomsättning 16 265 14 859 
Rörelsekostnader -16 294 -14 933 
Rörelseresultat -29 -74 
Övrigt finansnetto 20 13 
Resultat efter finansiella poster -9 -61 
Årets skatt -125 -99 
Resultat efter skatt -134 -160 

 
Moderbolagets balansräkning i sammandrag, Tkr 

                   2010-09-30 
                  
2009-09-30   2010-06-30 

Tillgångar                          
Anläggningstillgångar 31 094 34 390 31 686 
Omsättningstillgångar 22 367 21 068 25 123 
Kassa och bank 10 996 9 438 11 088 

Summa tillgångar 64 457 64 896 67 897 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 52 370 53 114 52 504 
Obeskattade reserver 5 5 5 
Kortfristiga skulder 12 082 11 777 15 388 
    
Summa eget kapital och skulder 64 457 64 896 67 897 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Förändring av eget kapital juli - september 2009, Tkr 

 
Förändring av eget kapital juli - september 2010, Tkr 

 
 
 
 
 
Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag, Tkr 
 juli–sept 2010 juli–sept 2009 
   
Kassaflöde löpande verksamhet 559 565 
Förändring i rörelsekapital -550 -1 378 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -101 -17 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

Förändring likvida medel -92 -830 
Likvida medel vid årets början 11 088 10 268 
Likvida medel vid periodens slut 10 996 9 438 
 

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 

       
Moderbolag Aktie- 

kapital     
Reserv-
fond 

Överkurs- 
fond 

Bal. 
vinst 

Årets 
resultat 

Summa 

IB juli 2010 9 280 38 596 893 792 2 943 52 504 
Överföring fg års resultat 0 0 0 2 943 -2 943 0 
Periodens resultat 0 0 0 0 -134 -134 
UB september 2010 9 280 38 596 893 3 735 -134 52 370 


