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Precio Systemutveckling AB ÅRSREDOVISNING 2013

Till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ)

ÅRSSTämmA
Årsstämma äger rum tisdagen den 6 maj 2014 klockan 
17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165, Stockholm.

ANmälAN
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bola-
get på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro, per telefon 
010 483 81 88 eller via e-post: kjell.sandin@precio.se. Vid 
anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, person-
nummer alt. organisationsnummer, adress, telefonnum-
mer, aktieinnehav samt antal biträden (högst två).

DElTAGARE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara 
införd i den av Euroclear Ab förda aktieboken tisdagen 
den 29 april 2014, dels anmäla sin avsikt att delta i års-
stämman senast tisdagen den 29 april 2014 före kl 15.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade 
måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt in-
registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda 
aktieboken. Denna registrering skall vara införd i aktie-
boken tisdagen den 29 april 2014. 

KOmmANDE RAPPORTERINGSTIllfällEN
Kvartalsrapport januari –mars 2014: 6 maj 2014
Kvartalsrapport april – juni 2014:  28 augusti 2014

INNEHÅll

Verkställande direktören har ordet   3
Precio-aktiens utveckling  4
Riskfaktorer  4
Precios affärsidé och erbjudande 5
Ekonomiskt utfall, fem år  6
Förvaltningsberättelse  8
Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultatet  10
Koncernens balansräkning  11
Koncernens förändring i eget kapital  12
Koncernens kassaflödesanalys  13
Moderbolagets resultaträkning  14
Moderbolagets balansräkning  15
Moderbolagets förändring i eget kapital  16
Moderbolagets kassaflödesanalys  17
Noter  18
Styrelse- och revisorspåskrifter 26
Revisionsberättelse 27
Styrelsen och verkställande direktören 28



3

Precio Systemutveckling AB ÅRSREDOVISNING 2013

Det ekonomiska utfallet under 2013 är sämre än under 
2012, EbITA-marginalen har sjunkit från 5,4% till 

3,4%. Förklaringen är att vi under det första kvartalet hade 
stora problem. Vi redovisade en förlust på 1,6 mkr efter att 
kvartalet belastats  med engångskostnader på 2,1 mkr. Även 
om vi justerar för engångskostnaderna så har vi aldrig haft 
ett sämre resultat under det första kvartalet. Vi behövde 
kraftsamla för att vända trenden. Genom förstärkt försälj-
ningsorganisation, tydligare specialistprofil, satsningar på 
paketerade lösningar och inte minst ett hårt dagligt fokus 
på beläggning har vi lyckats. Varje kvartal från och med det 
andra kvartalet har varit bättre än under 2012 och året av-
slutades mycket bra.  Totalt sett är vi inte nöjda men trenden 
är positiv och utmaningen nu är att fortsätta i samma rikt-
ning under 2014.

IT-konsultmarknaden består av många delsegment och jag 
kan inte bedöma hur den utvecklas totalt men inom de om-
råden som vi är verksamma så pekar utvecklingen åt lite 
olika håll. Min uppfattning om det generella efterfrågeläget 
är att vi har en ökad efterfrågan från privat sektor och från 
ideella organisationer. Efterfrågan från offentlig sektor är 
oförändrad men präglas av en ökad prispress. I flera offent-
liga upphandlingar har vi sett sjunkade priser, och då me-
nar jag inte bara de taktiska 1-kronas timpriser som före-
kommit. Denna utvecklning innebär att vi kommer ha en 
ökande andel av vår omsättning från privat sektor. 

Inom flera områden, som integration, mobila lösningar och 
informationshantering, är marknadsläget mycket intres-
sant. Vi har t ex  noterat en ökning av EPiServer-uppdrag 
och en fortsatt hög efterfrågan inom SharePoint-området. 
båda är viktiga nischer för oss.

Vår spetskompetens inom mobila lösningar och Microsofts 
molnplattform Azure blir allt oftare viktiga komponenter i 
våra projekt. Microsofts framgångar med Office 365 inne-
bär även nya möjligheter inom detta område, där åtkomlig-
het, kostnadseffektivitet och gemensamma användargräns-
snitt är faktorer som skapar kundvärde. 

En ökande andel av våra intäkter kommer från paketerade 
och semi-paketerade lösningar. Till exempel pakterade in-
tranät och  verksamhetssystem för biståndsorganisationer 
baserade på SharePoint On Line. För kunderna innebär så-
dana lösningar snabbare realisering, lägre kostnader och 
mindre risk. Då våra paketeringar är gjorda för att kunna 

byggas på med tilläggsmoduler eller skräddarsydda an-
passningar så kan lösningar byggas stegvis vilket förenklar 
för kunden i beslutssituationen. Denna typ av leveranser 
har ökat under början på 2014 och min bedömning är att 
de kommer att öka. Kopplingen mellan direkt arbetad tid 
och intäkter kommer då att minska, vilket är positivt. Detta 
tillsammans med ökad volym inom support- och förvalt-
ningsåtaganden kommer att motverka en svag utveckling 
av timpriser. 

Vi är, och har historiskt varit, fokuserade på support och 
förvaltning av systemlösningar som vi själva utvecklat. Den 
kvalitativa leveransen från vår support- och förvaltningsor-
ganisation leder också till efterfrågan på ökade åtaganden 
från oss. Vår specialistprofil och höga tekniska kompetens 
leder till att vi vinner affärer och detta tillsammans med 
vårt engagemang för kunden är det som gör att relationen 
blir långvarig. Vi har kvar många uppdrag som vi haft sedan 
Precio startades!

Att skapa nytta för våra kunder med engagemang för upp-
dragen, insikt och spetskompentens är avgörande för Preci-
os framgång. Långtgående sambete och nära relationer med 
samarbetspartners är är också starkt bidragande. Det är 
därför glädjande att vårt partnerskapet med Microsoft har 
utökats och att vi höjt vår status inom området Application 
Development till guldnivå och blivit silverpartner inom Mo-
bility. Totalt är vi guldpartner inom två områden och silver 
inom tre. Vi har också fördjupat samarbetet med EPiServer 
och blivit Solution Partner. Tillgång till den allra senaste ut-
vecklingen, expertsstöd och gemensam marknadsbearbet-
ning ger partnerskapen innehåll.

Precio har som mål att växa med lönsamhet. Vi bedömer att 
den negativa lönsamhetsutveckling som vi haft under 2012 
och början på 2013 varaktigt vänts och att vi kommer att 
ha en positivt utveckling under 2014. En förutsättning för 
detta är att vi kan fortsätta ändra vårt tjänsteerbjudande 
mot mer paketerade lösningar. 

Stockholm den 9 april 2014
Christer Johansson

Verkställande direktören har ordet
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Precio-aktiens utveckling

HANDElSPlATS
Precios b-aktie är listad på NASDAq OMx First North Pre-
mier. Thenberg & Kinde Fondkommision är bolagets Corpo-
rate Adviser enligt NASDAq OMx First Norths regelverk.

AKTIESTRuKTuR
Antalet aktier i Precio uppgick den 31 december 2013 till 
7468267 fördelade på 20000 aktier av serie A och 7448267 
aktier av serie b. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i 
Precios nettotillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar 
till tio röster och aktier av serie b till en röst. Aktiekapitalet 
uppgår till 9 335 334 kronor.

 AkTieSlAg AnTAl AkTier AnTAl röSTer
 A-aktier         20 000        200 000
 B-aktier    7 448 267     7 448 267
 Summa    7 468 267     7 648 267

Aktiekapitalet och antal aktier har inte förändrats under 
2013. Per den 31 december 2013  hade bolaget 57 203 op-
tioner utestående hos Precios anställda med  möjlighet att 
fram till och med den 31 mars 2014 teckna lika många b- 
aktier till en teckningskursteckningskurs om 6,25 kronor. 
Av optionerna har 14 669 utnyttjats för teckning av nya ak-
tier och 42 534 har förfallit.

KuRSuTVEcKlING
Precios aktiens kurs var den 1 januari 2013 7,00 kronor 
och vid räkenskapsårets slut var kursen 6,85 kronor. Alla 
kursangivelser avser senaste betalkurs under angiven dag.

AkTiekurSen 1 JAnuAri – 31 DeCeMBer 2013:

Vid räkenskapsårets utgång uppgick Precios marknadsvärde 
till 51,2 Mkr och vid dess ingång 52,3 Mkr.

uTDElNINGSPOlIcy
Precios långsiktiga utdelningspolicy innebär att målet är 
att hälften av vinsten efter skatt skall delas ut till ägarna. 
För räkenskapsåret 2013 föreslår styrelsen en utdelning 
till aktieägarna med 0,25 kronor per aktie. Förslaget ligger 
något över den långsiktiga utdelningspolicyn men motiveras 
av en god finansiell ställning och goda framtidsutsikter.

AKTIEäGARE
Precio hade på bokslutsdagen 1 233 aktieägare jämfört med 
1 315 vid årets ingång. De tio största ägarna svarade för  74% 
av kapitalet och 75 % av rösterna. Utländska ägare ägde 6% 
av kapital och röster.

De TiO STörSTA ägArnA
De största aktieägarna 2013-12-28 Antal Ak A Antal Ak B innehav (%) röster (Antal) röster (%) Marknadsvärde (tkr)
PeriDOT grOuP AB 0 2 951 377 39,52% 2 951 377 38,59% 20 217
FörSäkringSAkTieBOlAgeT, AVAnZA PenSiOn 0 688 685 9,22% 688 685 9,00% 4 717
kJell SAnDin, via kapitalförsäkring 20 000 354 339 5,01% 554 339 7,25% 2 564
rAMBAS AB 0 371 650 4,98% 371 650 4,86% 2 546
SWiSS liFe (lieCHTenSTein) Ag 0 280 000 3,75% 280 000 3,66% 1 918
DAHllöF, AnDreJ 0 270 000 3,62% 270 000 3,53% 1 850
Miller, AnDerS 0 213 383 2,86% 213 383 2,79% 1 462
DieTriCH, PeTer 0 150 000 2,01% 150 000 1,96% 1 028
nOrDneT PenSiOnSFörSäkring AB 0 140 178 1,88% 140 178 1,83% 960
nOrDSTröM, BO DAniel 0 102 498 1,37% 102 498 1,34% 702

DelSuMMA 10 största 20 000 5 522 110 74,21% 5 722 110 74,82% 37 963

öVrigA AkTieägAre 0 1 926 157 25,79% 1 926 157 25,18% 13 194
SuMMA Per 2013-12-31 20 000 7 448 267 100,00% 7 648 267 100,00% 51 158

Precios verksamhet är förknippad med ett antal risker, såväl affärsmässiga som finansiella. 
De risker som behandlas i detta avsnitt är de risker som är specifika för Precio. IT-
konsultverksamhet är kunskapsintensiv och som i all kunskapsintensiv verksamhet är 
personalen den viktigaste resursen. Precio är beroende av ett antal nyckelpersoner. Om de 
slutar påverkas bolaget negativt. Det relativt stora ägande av Precio-aktier som finns hos 
de anställda minskar dock risken. Precio har tidigare varit beroende av få enskilda kunder 

som stått för en mycket stor del av bolagets omsättning. Kundmixen är nu mer spridd men bolagets 10 största kunder står 
tillsammans för cirka 66% av omsättningen. En annan riskfaktor är att den tekniska utvecklingen medför att företagets 
tjänsteutbud blir mindre attraktivt med fallande efterfrågan som följd. För att motverka den risken måste företagets personal 
erbjudas kontinuerlig fortbildning och företagsledningen måste ha en utvecklad omvärldsbevakning. Slutligen finns en risk 
för att vissa projekt till fast pris inte kan slutföras inom planerade tidsramar. Detta kan medföra att den genomsnittliga 
timersättningen blir lägre än kalkylerat. Företaget gör vid varje månadsbokslut en uppskattning av statusen i pågående 
projekt och reservering av kostnadern för slutförande sker.

Riskfaktorer   
för ett it-  
konsultföretag

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

7,5 
7,0 
6,5 
6,0 
5,5 
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Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag som 
levererar tjänster och IT-lösningar för dagens och morgon-
dagens behov. Vår mission är att erbjuda den absolut 
djupaste tekniska och verksamhetsnära kompetensen för 
att tillsammans med kunderna därigenom effektivt kunna 
leverera kvalitativa tjänster och IT-lösningar som stärker 
våra kunders konkurrenskraft. 

Vi är ett specialistbolag med fokus på Microsoftteknologi. 
Våra utvecklingsuppdrag utgår alltid från den verksam-
hets- och kundnytta som ska genereras. Inledande analy-
ser och utredningar ligger till grund för det system som ska 
byggas. Vår verktygslåda är Microsofts produkter, verktyg 
och teknologi. Vi tar ansvar för helheten – från inledande 
analyser till utveckling/arkitektur och efterföljande sup-
port och förvaltning.

Precio är Guldpartner till Microsoft inom kompetensområ-
dena: Collaboration and Content, samt Application Deve-
lopment. Företaget är dessutom Silverparter inom Applica-
tion Integration, Business Intelligence och Mobility.

Våra kunder återfinns bland stora och medelstora företag 
och organisationer i hela Sverige. Cirka hälften av försälj-
ningen sker till offentlig sektor.

ERBjuDANDE
Precios kunderbjudande indelas i följande huvudområden:

• Share Point
• EPiServer
• Systemutveckling
• Integration
• Business Intelligence
• Mobilitet
• Support och Förvaltning
• Paketerade lösningar

SharePoint ger överblick, åtkomst och kontroll över infor-
mation, datakällor och applikationer. Det är en väg in till 
en helhet som underlättar och effektiviserar. SharePoint är 
idag en etablerad plattform som snabbt växande antal före-
tag och organisationer använder. 

Precios bidrag är att vi insikt och kunskap om hur man på 
bästa sätt realiserar framgångsrika och värdeskapande lös-
ningar med hjälp av SharePoint. Vi gör det genom att kom-
binera verksamhetskunnande, korrekta analyser med tek-
nisk spets.

EPiServer är Nordens mest sålda plattform för hantering 
av webbplatser och är av många ansett som världens mest 
användarvänliga Content Management System. Precio har 
en mångårig erfarenhet kring utveckling och förvaltning 

av EPiServer-produkter. Företaget hjälper sina kunder med 
webstrategi och tillsammans bestäms vilka integrationer 
till andra system som ska göras, vilka sociala medier kun-
den ska finnas på och hur arbetet med sökmotoroptimering 
sker på bästa sätt för att uppnå en maximal upplevelse vid 
ett besök på kundens webbplats.

Systemutveckling tar sikte på att verksamheter kan ha be-
hov av skräddarsydda lösningar som på ett detaljerat och 
precist sätt möter affärskrav eller unika behov som växer 
fram kundens rörelse och verksamhet i övrigt.

Precio kan baserat på Microsofts .Net-plattform och Micro-
softs utvecklingsverktyg skapa den specifika lösning som 
efterfrågas. Hos Precio arbetar några av IT-sektorns mest 
erfarna utvecklare och arkitekter. Den tekniska spetsen 
kompletteras med verksamhets- och kravanalytiker som 
kartlägger och analyserar verksamhetens krav och förut-
sättningar.

Integration handlar om att förädla, effektivisera och stödja 
verksamhetsprocesser genom säkra integrationer mellan app-
likationer och system. Enklare uttryckt: att få olika system 
att samverka och utbyta information med varandra för att för-
enkla för användaren och nå en effektivare verksamhet.

Precio har under många år arbetat med integrationslösning-
ar och var en av pionjärerna med bizTalk vid dess lansering 
i början av 2000-talet. Precios integrationskompetens är en 
viktig ingrediens i många av de komplexa SharePoint-lös-
ningar, som företaget utvecklar. Ofta involverar dessa lös-
ningar integrationer mot bakomliggande system, som t.ex 
ERP och HR system. Precio inser att kraven och behoven 
att få system att samspela och stödja varandra är större än 
någonsin. Mängden av data, applikationer och system ökar, 
liksom kraven på en intuitiv och effektiv hantering av funk-
tioner och information. 

Vi hjälper kunder med att ta fram rätt BI-lösning för att 
fatta välgrundade och korrekta beslut. Vi hjälper kunder 
med inledande analyser av behov och förutsättningar till 
implementering av slutlig lösning. En genomtänkt bI-lös-
ning ger användare förutsättningar till djupare insikter och 
träffsäkra beslut.  

lättanvända och kostnadseffektiva BI-lösningar
På Precio arbetar vi med bI-verktyg som präglas av enkel-
het, kapacitet och kostnadseffektivitet. Vi arbetar främst 
med qlikView och Microsofts bI-stack, och SqL-server och 
dess tjänster i botten. Vi är sedan många år Silverpartner 
till Microsoft inom bI och har med framgång byggt allt från 
omfattande datalager, OLAP-kuber med analysstöd till Col-
laborativa bI-lösningar med SharePoint som plattform.

Precios affärsidé och erbjudande
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RESulTATRäKNINGAR I SAmmANDRAG, KONcERNEN

(alla belopp i tkr) 2013 2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

12 månader 12 månader 18 månader 12 månader 12 månader

Nettoomsättning 112 347 111 563 140 143 80 951 74 315

Rörelsens kostnader -108 787 -105 927 -132 508 -74 493 -65 831

Rörelseresultat 3 560 5 636 7 635 6 458 8 484

Finansiella intäkter och kostnader -28 50 18 -2 137

Resultat före skatt 3 532 5 686 7 653 6 456 8 621

Skatt -783 -1 730 -2 124 -1 791 -2 234

Årets nettoresultat 2 749 3 956 5 529 4 665 6 387
 

BAlANSRäKNINGAR I SAmmANDRAG, KONcERNEN

(alla belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-06-30 2009-06-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar 47 441 49 154 47 218 47 767 49 685

Omsättningstillgångar 33 699 30 735 34 032 25 167 22 962

Kassa och bank 12 376 10 124 7 084 11 595 10 735

Summa tillgångar 93 517 90 013 88 334 84 529 83 382

Eget kapital och skulder

Eget kapital 71 566 70 656 70 357 68 316 67 278

Avsättningar och långfristiga skulder 1 296 1 932 275 730 1 003

Kortfristiga skulder 20 655 17 425 17 702 15 483 15 101

Summa skulder och eget kapital 93 517 90 013 88 334 84 529 83 382

KASSAflÖDESANAlySER I SAmmANDRAG, KONcERNEN

(alla belopp i tkr) 2013 2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

12 månader 12 månader 18 månader 12 månader 12 månader

Kassaflöde från löpande verksamhet 3 788 4 990 7 313 7 580 9 739

Förändringar i rörelsekapital 952 2 694 -6 646 -1 824 716

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 122 -722 -1 252 -885 -1 682

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -743 -190 -214 -299 993

Lämnad utdelning -1 867 -3 732 -3 712 -3 712 -3 712

Årets förändring av likvida medel 2 252 3 040 -4 431 860 6 054

Ekonomisk översikt, fem år
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NycKElTAl KONcERNEN

2013 2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

12 månader 12 månader 18 månader 12 månader 12 månader

Nettoomsättning i tkr 112 347 111 563 140 143 80 951 74 315

Balansomslutning i tkr 93 517 90 013 88 334 84 529 83 382

Avkastning på totalt kapital 4% 6% 6% 8% 11%

Avkastning på sysselsatt kapital 5% 8% 7% 10% 13%

Avkastning på eget kapital efter skatt 4% 6% 5% 7% 10%

Rörelsemarginal 3% 5% 5% 8% 11%

Vinstmarginal 2% 4% 4% 6% 9%

Kassalikviditet, ggr 2,2 2,3 2,3 2,4 2,2

Soliditet 77% 78% 80% 81% 81%

Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

Resultat per aktie i kr 0,37 0,53 0,74 0,63 0,75

Eget kapital per aktie i kr 9,58 9,46 9,43 9,00 8,75

Utdelning per aktie i kr 
(2013 avser styrelsens förslag) 0,25 0,25 0,50 0,50 0,50

 DeFiniTiOner:

 Avkastning på totalt kapital:  (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader)/Genomsnittligt totalt kapital
 Avkstning på sysselsatt kapital:  (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader)/Genomsnittligt sysselsatt kapital
 Avkastning på eget kapital efter skatt:  Årets nettoresultat/Genomsnittligt eget kapital 
 Rörelsemarginal: Rörelseresultat/Nettoomsättning
 Vinstmarginal: Årets nettoresultat/Nettoomsättning
 Kassalikviditet: Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder
 Soliditet: Eget kapital/Totala tillgångar 
 Skuldsättningsgrad: Skulder/Eget kapital
 Resultat per aktie: Årets nettoresultat/Genomsnittligt antal aktier under året  
 Eget kapital per aktie: Eget kapital/Antal aktier på balansdagen 
 Utdelning per aktie: Föreslagen eller lämnad utdelning/Genomsnittligt antal aktier under året   
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INfORmATION Om VERKSAmHETEN
Styrelsen och verkställande direktören för Precio Systemut-
veckling Ab (publ) org.nr 556347-2926 med säte i Stock-
holm avger härmed årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013.

KONcERNSTRuKTuR OcH VERKSAmHET
Precio har under räkenskapsåret haft kontor i Stockholm, 
Eskilstuna, Västerås, Örebro, borlänge Göteborg samt Ho 
Chi Minh City i Vietnam. På bokslutsdagen utgjordes Precios 
koncernstruktur av moderbolaget Precio Systemutveckling 
Ab (publ), dotterbolagen Forum SqL Svenska Ab och Pre-
cio Vietnam Ltd samt dotterdotterbolagen Precio Industrial 
Consulting Ab och Precio IT Strategi Ab.  

VäSENTlIGA HäNDElSER uNDER RäKENSKAPSÅRET
Bolaget har fortsatt kvalificerat sig som Microsoft Gold 
Partner och Silver Partner trots att Microsofts kriterier för 
partnerskap kontinuerligt skärps.
 Precio har ytterligare förstärkt sin säljorganisation med 
mer personal och utvecklat sitt marknadsföringsbudskap.
 bolaget har i februari 2013 öppnat ett kontor i Ho Chi 
Minh City i Vietnam. Syftet med etableringen är att bredda 
vårt erbjudande med valda delar av våra lösningar offshore. 
 I mars meddelade verkställande direktören att han  
önskade lämna sin befattning. Till ny verkställande direk-
tör utsågs Christer Johansson som tillträde den 1 juni 2013. 
Christer Johansson har under sex år varit styrelseledamot i 
Precio samt under åtta år företagets ekonomichef.    

VäSENTlIGA HäNDElSER EfTER
RäKENSKAPSÅRETS uTGÅNG
Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter verk-
samhetsårets utgång som påverkar eller bedöms påverka 
den finansiella eller verksamhetsmässiga information som 
lämnas i denna årsredovisning. 

mARKNAD OcH fRAmTIDSuTSIKTER
På kort sikt är marknadsutsikterna goda med ett tillfreds-
ställande kapacitetsutnyttjande under det första halvåret 
2014. 
 Inom SharePoint-området är det fortsatt positiva mark-
nadsutsikter. Det fokuserade marknadsarbete som genom-
förts mot internationella organisationer inom NGO-sektorn 
(Non Governmental Organisations) har lett till en mycket 
positiv respons i form av nya kunduppdrag för bl.a Finska 
Röda Korset.
 Microsofts framgångar med molntjänsterna Azure och 
Office 365 skapar nya intressanta affärsmöjligheter. Precio 
erbjuder bl.a paketerade intranätlösningar för SharePoint 
online, som ingår i Office 365. Denna typ av leverans attra-
herar nya kundsegment som leder till fler uppdrag. 
 Våra uppdrag inom EPiServerområdet ökar. Det gäller 
både utökade uppdrag hos befintliga kunder och uppdrag 

hos nya kunder. Den största enskilda affären är med Trafik-
verket avseende trafiken.nu sim vi sedan början av 2014 har 
ett har ett helhetsåtagande för.
 Kombinationen av kompetens inom EPiServer och Share 
Point har också visat sig vara en avgörande konkurrensför-
del i andra vunna affärer.

mEDARBETARE
Antalet medarbetare uppgick vid årets utgång till 113 per-
soner jämfört med 104 vid årets ingång. 

fÖRSäljNING, RESulTAT OcH STällNING
Under året har tillväxten mätt i omsättningsökning stannat 
vid 1 % jämfört med 2012. Efter en svag inledning på året 
med lägre omsättning under kvartal 1 jämfört med 2012 
inleddes under våren 2013 en återhämtning och under det 
fjärde kvartalet 2013 var omsättningen sju procent högre än 
samma kvartal 2012.  
 Offentlig sektor är fortsatt den största kundgruppen för 
Precio och under året har den stått för 58% av omsättning-
en jämfört med 59% 2012. 
 Nettoomsättningen uppgick till 112,3 Mkr (111,6) under 
räkenskapsåret, vilket är en ökning med 1 procent jämfört 
med 2012. 
 Rörelseresultatet uppgick till 3,6 Mkr (5,6) under räken-
skapsåret. Det är en påtaglig minskning jämfört med 2012 
men resultatet för 2013 tyngs av poster av engångskaraktär 
med 2,1 mkr, huvudsakligen relaterade till skifte på vd-pos-
ten. Samtliga kostnader för uppbyggnad av verksamheten i 
Vietnam har också belastat årets resultat. I rörelseresulta-
tet ingår avskrivningar på materiella och immateriella an-
läggningstillgångar med 1,5 mkr (1,0). 
 Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,5 Mkr (5,7). 
 Resultat efter skatt blev 2,7 Mkr (4,0).
 Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,37 kr (0,53). 
 Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar i före-
tagscertifikat uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 
12,4 MSEK (10,1). Räntebärande skulder uppgick vid räken-
skapsårets utgång till 1,1 MSEK (1,9). 
 Årets kassaflöde från den löpande verksamheten efter 
förändring av rörelsekapital blev 4,7 Mkr (7,7). 
 Koncernens egna kapital uppgick vid utgången av 2013 
till 71,6 Mkr (70,6) och soliditeten till 77 procent (78).

INVESTERINGAR
Investeringar i immateriella, materiella och finansiella till-
gångar, som fortfarande fanns kvar i bolaget vid räkenskaps-
årets slut, har under räkenskapsåret gjorts med 0,6 Mkr 
(0,9). 

STyRElSENS ARBETE
Vid årsstämman 25 april 2013 omvaldes ledamöterna Joa-
kim Alkman, Ove Larsson, björn Pettersson, Kjell Sandin 
och Anders Tufvesson. björn Petterson har sedan årsstäm-

förvaltningsberättelse 2013
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man 2012 varit styrelsens ordförande och Kjell Sandin vice 
ordförande. Styrelsens ledamöter representerar kompetens 
inom IT, ekonomi- och strategiområdena.
 Styrelsen har under räkenskapsåret haft fem proto-
kollförda sammanträden och alla ledamöter har närvarat 
vid samtliga sammanträden. Styrelsens arbete följer den 
arbetsordning som fastställts avseende styrelsen och den 
verkställande direktören. På samtliga ordinarie samman-
träden har styrelsen behandlat bolagets försäljnings- och 
sysselsättningsläge, koncernens finansiella ställning, resul-
tat och kassaflöde samt den ekonomiska kontrollen, perso-
nal- och organisationsfrågor, legala frågor och utvecklingen 
i företagets omvärld. Därutöver har strategiska frågor så-
som företagets tjänsteutbud och fastställande av affärs- och 
verksamhetsplaner behandlats.

fINANSPOlIcy
Precios hantering av finansiella risker regleras och hante-
ras av styrelsen. Den finansiella styrningen prioriterar och 
värderar: risk, tillgänglighet av likvida medel samt hur god 
avkastning kan möjliggöras.

fINANSIEllA mÅl
Precio ska genomsnittligt över en konjunkturcykel nå en 
bruttomarginal som överstiger 10 procent med en årlig om-
sättningstillväxt på 20 procent.

mIljÖPÅVERKAN
Precio bedriver en renodlad konsultverksamhet vilket 
innebär att bolagets miljöpåverkan är mycket begränsad. 
Bolaget har ingen försäljning eller tillverkning av fysiska 
produkter. Den miljöpåverkan som kan nämnas är resande. 
I Precios resepolicy ingår att tåg skall väljas framför bil och 
flyg som transportmedel. Precio har en miljöbilspolicy för 
att reducera effekterna av den miljöpåvekan som resande 
med bil innebär. Policyn innebär att alla nya fordon som 
leasas eller köps in skall vara miljöbilar och att miljöbilar 
om möjligt ska väljas vid hyra av bil. 
 Precio tecknar där så är möjligt avtal om miljövänlig el 
och Gröna hyresavtal, vilket innebär att vi förbinder oss att 
miljö- och energianpassa kontoret. 
 Precio har ingen verksamhet som kräver miljörelaterade 
tillstånd.

jämSTällDHETSPlAN
Precio efterstävar en jämnare könsfördelning och jäm-
ställdhetsplanen är en prioriterad del av det löpande arbets-
miljöarbetet. 

mODERBOlAGET
Omsättningen i moderbolaget uppgick till 112,3 MSEK (111.5) 
och resultatet efter finansnetto till 1,5 MSEK (3,9). Likvida 
medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till 11,7 Mkr (9,4). 
Moderbolagets egna kapital uppgick till 48,7 Mkr (49,9).

STyRElSENS fÖRSlAG TIll ÅRSSTämmAN
förslag till disponering av vinstmedel i moderbolaget
Till årsstämmans förfogande står följande fria medel:

 balanserad vinst 38 666 007 kr
 Årets vinst  658 267 kr
 Summa                                  39 324 274 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de fria 
medlen disponeras enligt följande:

 balanserat resultat   37 457 207 kr
 Utdelas till aktieägarna 0,25 kr per aktie   1 867 067 kr
 Summa 39 234 274 kr

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsord-
ningen och avgiven årsredovisning. Den verksamhet som 
bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som före-
kommer eller kan antas förekomma i branschen eller de   
risker som i allmänhet är förenade med bedrivandet av bo-
lagets näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser 
hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen, 
härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar 
bolagets förmåga att lämna utdelning. 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Styrelsen bedömer att bolagets soliditet, liksom dess lik-
viditet, kommer att vara fortsatt god efter att utdelningen 
genomförts enligt förslaget, samt att utdelningen till aktie-
ägarna är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap 3 § 2 och 
3 st aktiebolagslagen.

förslagets försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kom-
mit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att 
en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekono-
miska ställning medför att utdelningen är försvarlig med 
hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning 
och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens 
egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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KONcERNENS RESulTATRäKNING OcH RAPPORT ÖVER TOTAlRESulTATET

Belopp i SEK Not 2013 2012

Nettoomsättning 3 112 347 078 111 562 663

Aktiverat arbete för egen räkning 9 - 500 000

Summa 112 347 078 112 062 663

Övriga externa kostnader 5 -30 703 463 -28 868 352

Personalkostnader 6 -76 548 846 -76 521 077

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10,11,12 -1 534 724 -1 037 544

Summa -108 787 034 -106 426 973

Rörelseresultat 3 560 045 5 635 690

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 130 598 116 505

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -159 057 -66 388

Summa -28 459 50 117

Resultat efter finansiella poster 3 531 585 5 685 806

Skatt på årets resultat 8 -782 541 -1 730 214

Årets nettoresultat 2 749 044 3 955 592

RappoRt öveR totalResultatet

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt                                                      0 0

Summa totalresultat för perioden                                   2 749 044 3 955 592

Hänförligt till:

– moderföretagets aktieägare 2 713 998 3 955 592

innehav utan bestämmande inflytande 35 046 -

Resultat per aktie, kr 22 0,37 0,53

Resultat per aktie efter utspädning, kr 22 0,37 0,53

Föreslagen utdelning per aktie, kr 0,25 0,25

Genomsnittligt antal aktier 2 7 468 267 7 466 433

Antal aktier per balansdag 2 7 468 267 7 468 267
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KONcERNENS BAlANSRäKNING

tillgångaR  (Belopp i SEK) Not 2013-12-31 2012-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 9 - 375 008

Goodwill 10 43 640 985 43 640 985

Patent, licenser, varumärken m m 11 552 370 842 554

Summa immateriella anläggningstillgångar 44 193 355 44 858 547

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 1 204 755 1 172 011

Inventarier 12 2 043 094 3 123 145

Summa materiella anläggningstillgångar 3 247 849 4 295 156

Summa anläggningstillgångar 47 441 204 49 153 703

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 27 810 776 26 686 759

Övriga fordringar 14 542 944 146 036

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 5 345 686 3 902 630

Summa kortfristiga fordringar 33 699 406 30 735 425

Kassa och bank och kortfristiga placeringar 15 12 376 187 10 124 278

Summa omsättningstillgångar 46 075 593 40 859 703

summa tillgångaR 93 516 797 90 013 406

eget kapital och skuldeR Not 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 2 9 335 334 9 335 334

Övrigt tillskjutet kapital 40 100 231 40 073 016

Balanserat resultat 19 381 006 17 292 481

Årets resultat 2 713 998 3 955 592

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 71 530 570 70 656 423

Innehav utan bestämmande inflytande 35 046 -

Summa eget kapital 71 565 615 70 656 423

Långfristiga skulder

Aktierelaterade ersättningar 21 51 090 42 538

Avsättningar för uppskjuten skatt 99 490 121 596

Övriga långfristiga skulder 20 1 145 673 1 889 091

Summa långfristiga skulder 1 296 253 2 053 225

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 16 4 903 731 3 889 206

Aktuell skatteskuld 530 548 1 087 278

Övriga skulder 16 3 906 978 3 714 745

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 11 313 671 8 612 529

Summa kortfristiga skulder 20 654 927 17 303 757

SuMMA egeT kAPiTAl OCH SkulDer 93 516 797 90 013 406

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 17 5 000 000 5 000 000

Eventualförpliktelser Inga Inga
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KONcERNENS fÖRäNDRING I EGET KAPITAl

Belopp i Sek Aktiekapital
övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserat resultat  
inkl. årets resultat Summa

ingående balans 2012-01-01 9 310 746 40 021 340 21 024 780 70 356 866

Förändring i eget kapital 2012-12-01 – 2012-12-31:

Årets totalresultat - - 3 955 592 3 955 592

Summa före transaktioner med företagets aktieägare 9 310 746 40 021 340 24 980 372 74 312 458

lämnad utdelning - - -3 732 299 -3 732 299

Återföring av temporär nedsättning 20 000 - - 20 000

Optionsprogram 32 221 - 32 221

nyemission 4 588 19 455 - 24 043

egeT kAPiTAl 2012-12-31 9 335 334 40 073 016 21 248 073 70 656 423

ingående balans 2013-01-01 9 335 334 40 073 016 21 248 073 70 656 423

Förändring i eget kapital 2013

Årets totalresultat - - 2 713 998 2 713 998

Summa före transaktioner med företagets aktieägare 9 335 334 40 073 016 23 962 072 73 370 421

lämnad utdelning -1 867 067 -1 867 067

Optionsprogram - 27 215 - 27 215

egeT kAPiTAl 2013-12-31 9 335 334 40 100 231 22 095 005 71 530 570
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KONcERNENS KASSAflÖDESANAlyS

Belopp i SEK Not 2013 2012

Den löpande verksamheten:

Rörelseresultat 3 560 045 5 635 690

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar och nedskrivningar 12 1 534 724 1 037 542

Kostnader för personaloptionsprogram samt övriga poster 82 704 52 221

Delsumma: 5 177 473 6 725 453

Erhållen ränta 130 598 116 505

Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader -159 057 -66 388

Betald inkomstskatt -1 361 377 -1 785 637

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital: 3 787 637 4 989 932

Förändringar i rörelsekapital:

Ökning/minskning av fordringar -2 963 981 3 296 400

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 3 916 451 -601 962

Kassaflöde från den löpande verksamheten: 4 740 107 7 684 371

Investeringsverksamheten:

Investeringar i immateriella tillgångar                                                      0 -645 592

Investeringar i materiella tillgångar                                                      -600 654 -301 065

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 300 000 0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 422 940 224 756

Kassaflöde från investeringsverksamheten 122 286 -721 901

Finansieringsverksamheten:

Nyemission - 24 043

Utdelning -1 867 067 -3 732 299

Amortering av skuld -743 418 -214 281

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 610 485 -3 922 537

Förändring av likvida medel 2 251 909 3 039 933

Likvida medel vid årets början 10 124 278 7 084 345

Likvida medel vid årets slut 12 376 187 10 124 278
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mODERBOlAGETS RESulTATRäKNING OcH RAPPORT ÖVER TOTAlRESulTATET

Belopp i SEK Not 2013 2012

Nettoomsättning 3 112 347 074 111 547 663

Aktiverat arbete för egen räkning - 500 000

Summa 112 347 074 112 047 663

Rörelsens kostnader:

Övriga externa kostnader 5 -34 762 516 -29 119 328

Personalkostnader 6 -73 560 276 -76 549 564

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10,11,12 -2 641 250 -2 540 436

Summa -110 964 041 -108 209 328

Rörelseresultat 1 383 033 3 838 335

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 127 474 109 037

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -35 985 -34 728

Summa 91 489 74 309

Resultat efter finansiella poster 1 474 522 3 912 643

Bokslutsdispositioner:

Lämnade koncernbidrag -21 496 -

Årets avskrivningar utöver plan 9 888 -462 342

Resultat före skatt 1 462 914 3 450 301

Skatt på årets resultat 8 -804 647 -1 583 234

Årets resultat 658 267 1 867 067

RappoRt öveR totalResultatet

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt                                                      0 0

Summa totalresultat för året                                   658 267 1 867 067

Hänförligt till:

- moderföretagets aktieägare 658 267 1 867 067

Resultat per aktie, kr 0,09 0,25

Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,09 0,25

Föreslagen utdelning per aktie, kr 0,25 0,25

Genomsnittligt antal aktier 7 468 267 7 466 433

Antal aktier per balansdag 7 468 267 7 468 267
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mODERBOlAGETS BAlANSRäKNING

tillgångaR  (Belopp i SEK) Not 2013-12-31 2012-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings och utvecklingsarbeten 9 - 375 008

Goodwill 10 21 313 761 23 116 977

Patent, licenser, varumärken m m 11 552 370 842 554

Summa immateriella anläggningstillgångar 21 866 131 24 334 539

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 1 204 724 1 172 011

Inventarier 12 444 744 816 979

Summa materiella anläggningstillgångar 1 649 468 1 988 990

Finansiella tillgångar

Andelar i koncernföretag 13 1 376 607 1 100 000

Summa anläggningstillgångar 24 892 206 27 423 529

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 27 810 651 26 686 634

Övriga fordringar 14 48 499 146 036

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 5 335 441 3 980 045

Summa kortfristiga fordringar 33 194 591 30 812 715

Kassa och bank och kortfristiga placeringar 15 11 707 985 9 431 933

Summa omsättningstillgångar 44 902 576 40 244 649

summa tillgångaR 69 794 782 67 668 178
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eget kapital och skuldeR Not 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 2 9 335 334 9 335 334

Reservfond - 38 595 509

Summa bundet eget kapital 9 335 334 47 930 843

Fritt eget kapital

Överkursfond - 70 497

Balanserat resultat 38 666 007 -

Årets resultat 658 267 1 867 067

Summa fritt eget kapital 39 324 274 1 937 564

Summa eget kapital 48 659 608 49 868 407

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 452 454 462 342

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 16 4 852 434 3 896 947

Skulder till koncernföretag 1 372 974 435 406

Aktuell skatteskuld 607 940 1 094 877

Övriga skulder 16 3 259 259 3 250 618

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 10 590 113 8 659 581

SuMMA kOrTFriSTigA SkulDer 20 682 720 17 337 429

SuMMA egeT kAPiTAl OCH SkulDer 69 794 782 67 668 178

Ställda säkerheter

Företagsinteckningar 17 5 000 000 5 000 000

Eventualförpliktelser Inga Inga

mODERBOlAGETS fÖRäNDRING I EGET KAPITAl 

Aktiekapital reservfond överkursfond
Balanserat resultat 
inkl. årets resultat Summa

ingående balans 2012-01-01 9 310 746 38 595 509 1 098 035 2 686 418 51 690 708

Förändring i eget kapital 2012-12-01 – 2012-12-31:

Årets totalresultat                                                                                             - - - 1 867 067 1 867 067

Summa före transaktioner med företagets aktieägare                        9 310 746 38 595 509 1 098 035 4 553 485 53 557 775

lämnad utdelning -1 045 881 -2 686 418 -3 732 299

Återföring av temporär nedsättning 20 000 - -1 112 - 18 888

nyemission 4 588 - 19 455 - 24 043

eget kapital 2012-12-31 9 335 334 38 595 509 70 497 1 867 067 49 868 407

ingående balans 2013-01-01 9 335 334 38 595 509 70 497 1 867 067 49 868 407

Förändring i eget kapital 2013-12-01 – 2013-12-31:

Årets totalresultat - - - 658 267 658 267

Summa före transaktioner med företagets aktieägare                       9 335 334 38 595 509 70 497 2 525 334 50 526 674

lämnad utdelning - - - -1 867 067 -1 867 067

upplösning av moderbolagets reservfond                  -38 595 509 -70 497 38 666 006 0

eget kapital 2013-12-31 9 335 334 0 0 39 324 274 48 659 608
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mODERBOlAGETS KASSAflÖDESANAlyS

Belopp i SEK Not 2013 2012

Den löpande verksamheten:

Rörelseresultat 1 383 033 3 838 335

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar och nedskrivningar 12 2 641 250 2 540 436

Övriga poster 33 992 20 000

Delsumma: 4 058 275 6 398 770

Erhållen ränta 127 474 109 037

Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader -35 985 -34 728

Betald inkomstskatt -1 291 584 -1 753 233

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital: 2 858 180 4 719 846

Förändringar i rörelsekapital:

Ökning/minskning av fordringar -2 381 875 3 181 860

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 3 832 258 -401 423

Kassaflöde från den löpande verksamheten: 4 308 564 7 500 283

Investeringsverksamheten:

Investeringar i immateriella tillgångar                                                      - -645 592

Investeringar i materiella tillgångar                                                      -188 839 -301 065

Investering i nybildat dotterföretag -276 607 -

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 300 000 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -165 446 -946 657

Finansieringsverksamheten:

Nyemission - 24 043

Utdelning -1 867 067 -3 732 299

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 867 067 -3 708 256

Förändring av likvida medel 2 276 051 2 845 370

Likvida medel vid årets början 9 431 934 6 586 564

Likvida medel vid årets slut 11 707 985 9 431 934
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NOT 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Precio Systemutveckling AB (publ) med organisationsnummer 556347-2926 är 
ett företag med säte i Stockholm som bedriver en konsultrörelse inom utveckling 
av kundanpassade system och processer inom informationsteknologi. Precio är 
med andra ord ett konsultföretag inom IT-sektorn.
 Denna årsredovisning avser kalenderåret 2013 och har godkänts av styrelsen 
och verkställande direktören den 10 april 2014 för framläggande vid årsstämman 
den 6 maj 2014.

öveRensstÄmmelse med noRmgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Re-
porting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har rekommendation RFR 1 Komplet-
terande redovisningsregler för koncerner utgiven av Rådet för finansiell rappor-
tering tillämpats.
 Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom 
i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolaget” samt i övrigt tillämpas 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer i Moderbolaget.

FöRutsÄttningaR vid uppRÄttande av modeRBolagets och   
konceRnens Finansiella RappoRteR
Grunden för värdering av balansräkningarnas tillgångar och skulder är de histo-
riska anskaffningsvärden utom för vissa finansiella instrument som värderas till 
verkligt värde. Med verkligt värde avses det pris som vid värderingstidpunkten 
skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en 
skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer kallat exit price.

Införda nya och ändrade standards inom IFRS
Koncernen har under året infört följande nya och ändrade IFRS från och med 
1 januari 2013:
•	 IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar – ändring 
•	 IFRS 13 Värdering till verkligt värde 
•	 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter – ändring 
•	 IAS 19 Ersättningar till anställda – ändring 
•	 IAS 36 Nedskrivningar – tillämpas i förtid

Tillämpningen av dessa nya och ändrade standarders har emellertid inte haft 
någon materiell inverkan på koncernens redovisade ställning, resultat och kassa-
flöden. De har därför heller inte föranlett någon omräkning av tidigare års pre-
senterade räkningar.
      Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rappor-
teringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella 
rapporterna presenteras i svenska kronor. 
      Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av värden 
som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från ba-
lansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt 
av värden som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från 
balansdagen.
 Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att före-
tagsledningen gör bedömningar, uppskattningar samt antaganden som påver-
kar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av 
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan komma att 
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
 Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Bedömningar 
gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS och som har en betyd-
ande inverkan på de finansiella rapporterna samt gjorda uppskattningar som kan 
medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs i Not 
19, Uppskattningar och bedömningar.
 De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats kon-
sekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rappor-
ter. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering 
och konsolidering av dotterföretag. De nedan angivna redovisningsprinciperna 
för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presen-
teras i moderbolagets finansiella rapporter.

konsolideRingspRincipeR
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moder-
bolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma 
ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska för-
delar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger beaktas po-
tentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverte-
ras. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv 
av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt 
förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Det koncernmäs-

siga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rö-
relseförvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller 
rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar samt övertagna skulder. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna, 
respektive rörelsen, utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för till-
gångar, uppkomna eller övertagna skulder och emitterade eget kapitalinstrument 
som lämnats som ersättning i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna som är 
direkt hänförbara till förvärvet. 
 De transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet kostnadsförs 
i det räkenskapsår som förvärvet sker. Vid rörelseförvärv där anskaffningsvär-
det överstiger nettovärdet av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna 
skulder, redovisas skillnaden som goodwill i balansräkningen. När skillnaden är 
negativ redovisas denna som effekt av negativ goodwill direkt i resultaträkningen 
i de perioder de uppkommer. De genom förvärvsanalysen identifierade övervär-
dena fördelas på tillämpbara tillgångsslag och skrivs av över beräknad nyttjande-
period. Goodwill och identifierade tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 
blir föremål för nedskrivningsprövning årsvis eller då indikation på nedskrivnings-
behov framkommer.
 Obeskattade reserver som redovisas i de enskilda koncernföretagen upp-
delas i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen 
redovisas i eget kapital. Skattedelen redovisas som uppskjuten skatteskuld.

Skatt   
Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. På koncern- 
och bolagsnivå beaktas uppskjuten skatt avseende temporära skillnader mellan 
tillgångars och skulders bokförda värden och skattemässiga värden. Beloppen 
beräknas med tillämpning av de skatteregler och skattesatser som är beslutade 
eller aviserade per balansdagen. Uppskjutna skatteskulder som bedöms komma 
att taxeras för det närmast liggande inkomståret redovisas som kortfristig 
skuld. Övriga uppskjutna skatteskulder redovisas som avsättning. Uppskjutna 
skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas i den mån det enligt 
styrelsens bedömning är sannolikt att det värde vartill skattefordran tas upp 
kommer att kunna återvinnas genom lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Segmentsrapportering  
Segmentinformation ska presenteras utifrån företagsledningens perspektiv och 
rörelsesegment identifieras därför utifrån den interna rapporteringen till koncer-
nens högste verkställande beslutsfattare. Hos Precio är verkställande direktören 
företagets högste verkställande beslutsfattare. I den interna rapportering som 
används av verkställande direktören för att följa upp verksamheten och fatta 
beslut om resursfördelning presenteras den finansiella informationen endast för 
koncernen som en helhet. Koncernen består därför av ett enda rörelsesegment.
 Eftersom koncernen som helhet utgör ett enda rörelsesegment presenterar 
bolaget ingen separat segmentsinformation.

Kassaflödesanalysen 
Kassaflödesanalysen visar årets förändring av likvida medel specificerad på-
löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet. 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Utgifter för utvecklingsarbeten redovisas som en tillgång i koncernen enligt IAS 
38 om det är sannolikt att de kan återvinnas under en företagets planerings-
horisont som normal är fem år. 

Koncernens och moderbolagets goodwill i respektive balansräkning.
Trots att Precios rörelse nästan uteslutande bedrivs i moderbolaget redovisar 
koncernen och moderbolaget rörelseresultat som skiljer sig från varandra. I dot-
terföretagen finns vissa intäkter och kostnader men den huvudsakliga orsaken 
till skillnader i resultat mellan moderbolaget och koncernen ligger i att den finan-
siella 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 rörel-
sens tillgångar som framräknas vid nedskrivningsprövningen ska en nedskriv-
ning av värdet på goodwill göras i koncernen. I annat fall sker ingen förändring av 
värdet i koncernens balansräkning. Den årliga avskrivningen av goodwill i moder-
bolaget är 1 803 tkr. Vid de nedskrivningsprövningar som har gjorts har det fram-
räknade värdet på goodwill hittills överstigit det redovisade värdet innebärande 
att koncernens resultat inte har belastats med någon nedskrivning av goodwill. 
Av den orsaken har det redovisade resultatet i koncernen överstigit motsvarande 
resultat i moderbolaget.
 Då Precios förvärv normalt avser kunskapsföretag där de huvudsakliga vär-
dena kan hänföras till kundrelationer och upparbetad kompetens blir övervärdet 
i förvärvskalkylerna klassificerat som kundvärden och goodwill. Kundvärden för-
delas i huvudsak på kundrelationer och framtida vinst på orderstocken vid för-

Noter
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värvstillfället. Under räkenskapsåreten 2012 och 2013 har inga förvärv genom-
förts.
 Nyttjandeperioden för varje enskild immateriell tillgång fastställs och skrivs 
av linjärt över nyttjandeperioden. Om nyttjandeperioden bedöms som obestäm-
bar sker ingen avskrivning. För varumärken är avskrivningstiden 10 år och för 
övriga immateriella tillgångar görs individuella bedömningar med en maximal 
avskrivningstid på 5 år.
 Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivingar. I anskaffnings-
värdet ingår endast anskaffningsutgiften enligt leverantörens faktura. Avskriv-
ningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt 
nedanstående förteckning:

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 år
Inventarier                               5 år
Fordon                                        5 år

Från och med 2013 klassas inte datorer och kringutrustning som anläggnings-
tillgång om det inte är uppenbart att utrustningen kommer att ha en nyttjande-
period överstigande tre år. Denna innebär att IT-utrustning resultatförs vid an-
skaffningstidpunkten. Tidigare fördelades anskaffningsutgiften över tre år.

Intäkter
Intäkterna faktureras både på löpande räkning och mot fast pris enligt avtal.
 Värdering av pågående projekt görs enligt successiv vinstavräkning. Detta 
innebär att i resultaträkningen beaktas och värderas upparbetade intäkter även 
om fakturering inte skett. I balansräkningen har pågående ej fakturerade upp-
drag på löpande räkning värderats till utfaktureringspris av utfört arbete efter 
avdrag för eventuella förlustrisker och förskottsbetalningar. Vid beräkning av 
upparbetad vinst för pågående uppdrag till fast pris har färdigställandegraden 
beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräk-
nade utgifterna för att fullgöra uppdraget efter avdrag för eventuella förlustrisker 
och förskottsbetalningar. Pågående projekt redovisas i balansräkningen under 
upplupna intäkter.  
 Ränteintäkter redovisas under den period de intjänats. Finansiella intäkter i 
form av anteciperad utdelning förekommer inte inom koncernen.

Valuta
Mer än 95% av all fakturering sker i svenska kronor som är funktionell valuta. 
Övrig del av fakturering sker i brittiska pund. Fordringar och skulder i utländsk 
valuta värderas till balansdagens kurs.

Leasing
Leasingavtal redovisas som operationell och finansiell leasing. Leasingavtal klas-
sificeras som finansiella om de ekonomiska riskerna och förmånerna som för-
knippade med objektet i allt väsentligt hänför sig till leasetagaren. Det innebär att 
Precio bland materiella tillgångar i koncernbalansräkningen redovisar tillgångar 
som koncernen äger tillsammans med tillgångar som omfattas av finansiella lea-
singavtal. Vid ingående av ett finansiellt leasingavtal redovisas förpliktelsen att 
betala leasingavgifter som en finansiell skuld, fördelad på en kortfristig och en 
långfristig del beroende på förfallotid. Avskrivningar sker enligt samma nyttjan-
deperioder som för motsvarande ägda tillgångar. Betalda leasingavgifter redo-
visas som räntekostnad och amortering av finansiell skuld.
 Avgifter för operationell leasing resultatförs löpande i sin helhet i den period 
de avser. Sedan 2013 har i princip all ny operationell leasing avvecklats med 
undantag för om det är uppenbart att en sådan är mest fördelaktigt ur ekonomisk 
eller praktisk synvinkel. Pågående operationella leasingavtal kommer att vara 
avvecklade vid utgången av kvartal 3 2015. Koncernens fordon kommer även 
fortsättningsvis att vara leasade med finansiell leasing och redovisas på sätt som 
beskrivs ovan.

Finansiella instrument och värdepappersinnehav
De finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kassa och 
bank, kortfristiga placeringar, kundfordringar, övriga fordringar, leverantörsskul-
der, övriga kortfristiga och övriga långfristiga skulder.

Kundfordringar
Kundfordringarnas löptid är kort varför de redovisas till nominellt belopp utan 
diskontering. Reservering för kundförlust görs när det finns objektiv grund att 
anta att koncernen inte kommer att erhålla förfallet belopp.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden. Tillgodohavanden under 
kassa och bank redovisas till nominella belopp.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulders förväntade löptid är kort, varför skulden redovisas till nomi-
nellt belopp utan diskontering.

Ersättningar till anställda
Pensionsförplikelser
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner för alla anställda som finans-
ieras genom betalningar till försäkringsbolag. Koncernen har inga rättsliga eller 
informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om försäkringsgivaren inte 
har tillräckliga medel att betala alla ersättningar till anställda som hänger sam-
man med deras tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.

Ersättningar vid uppsägning
Koncernen redovisar avgångsvederlag när den endera är förpliktigad att säga 
upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande 
eller som ett resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig 
avgång från anställning.

Vinstandels- och bonusplaner
Bonusersättningar till ledande befattningshavare redovisas separat i not 6. Kon-
cernen tillämpar dessutom en kollektiv bonus som utfaller beroende på koncer-
nens operativa resultat. Den anställdes del bestäms av arbetad tid under året.

Aktierelaterade ersättningar till anställda
IFRS 2 tillämpas för aktiebaserade optionsprogram till anställda och Precio redo-
visar personalkostnader motsvarande optionernas verkliga värde vid tidpunkten 
för tilldelningen av optioner. Optionernas verkliga värde beräknades med Black 
och Scholes modellför optionsprissättning.
 Personalkostnaden redovisas under intjänandeperioden dvs den period då 
de anställda har skyldighet att uppfylla intjänandevillkoren. När optionerna ut-
nyttjas sker betalning av sociala avgifter baserat på värdet för den anställde, 
dvs skillnaden mellan teckningskurs och marknadspris. Fram till teckning görs 
avsättning för beräknade sociala avgifter i koncernens balansräkning. Precio 
Systemutveckling AB hade 2013-12-31 utestående personaloptionsprogram 
som avslutats 2014-03-31. På balansdagen 2013-12-31 fanns 57 203 optioner 
som berättigade till teckning av lika många aktier till en teckningskurs om 6,25 
kronor. Av dessa utestående optioner utnyttjades 14 669 stycken för teckning av 
nya aktier och resterande 42 534 har förfallit.

Avsättningar
Avsättningar för omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovisas när kon-
cernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelse eller 
om sannolikheten för ett utflöde av resurser för att reglera ett åtagande är större 
än motsatsen.
 Omstruktureringskostnader innefattar kostnader för avgångsvederlag kost-
nader för uppsägning av lokaler, leasingavtal och andra typer av åtaganden.

Moderbolaget
Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporte-
rings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättande 
av sina finansiella rapporter.
 Årsredovisningen i moderbolaget skall så långt det är möjligt tillämpa av EU 
och IFRS godkända uttalanden inom ramen för årsredovisningslagen. Rekom-
mendationen anger vilka undantag och tillägg som är aktuella. I Precios fall är 
det i fyra fall som principerna innebär skillnader mellan koncernen och moder-
bolagets redovisning:

a) I moderbolaget redovisas aktier i dotterbolag till anskaffningsvärde med av-
drag för ackumulerade nedskrivningar. Goodwill redovisas till anskaffnings-
värde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Obeskattade reserver 
redovisas brutto utan uppdelning i uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

b) Skillnader i IFRS regelverk och årsredovisningslagen gör att goodwillpostens 
storlek på koncern- respektive bolagsnivå avsevärt skiljer sig åt. Den goodwill 
som finns i moderbolaget måste skrivas av oavsett resultatet av den prövning 
av postens värde som sker i koncernens balansräkning

c) I moderbolaget resultatförs avgifter för finansiell leasing löpande linjärt i sin 
helhet i den period de avser.

d) I moderbolaget och dotterföretag kan avsättning till obeskattade reserver 
förekomma som syftar till att skjuta upp beskattningen av intjänade vinst-
medel. Vid beslut om hur stor del av utrymmet för sådana dispositioner 
som ska tas i anspråk görs en avvägning mellan önskemålet om att kunna 
redovisa utdelningsbara vinstmedel och den likviditetsfördel som kommer av 
att skjuta upp beskattningen av bolagets vinstmedel.
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NOT 2  Aktiekapital

koncernen Antal aktier kvotvärde Aktiekapital

ingående värde 2013-01-01 7 468 267 1,25 9 335 334

ingen förändring under 2013 

Utgående värde 2013-12-31 7 468 267 1,25 9 335 334

moderbolaget Antal aktier kvotvärde Aktiekapital

ingående värde 2013-01-01 7 468 267 1,25 9 335 334

ingen förändring under 2013 

Utgående värde 2013-12-31 7 468 267 1,25 9 335 334

NOT 3  Nettoomsättning per kundgrupp

nettoomsättning visas för de fyra största kundgrupperna.

Koncernen (nettoomsättning per kundgrupp i tkr) 2013 2012

Offentlig sektor 65 254 65 579

Tjänsteföretag 6 643 12 567

industri 16 255 11 150

ideella organisationer 14 463 7 195

övriga 9 733 15 070

Summa 112 347 111 562

Moderbolaget (nettoomsättning per kundgrupp i tkr) 2013 2012

Offentlig sektor 65 254 65 579

Tjänsteföretag 6 643 12 567

industri 16 255 11 150

ideella organisationer 14 463 7 195

övriga 9 733 15 056

Summa 112 347 111 548

NOT 4  Inköp och försäljning inom koncernen

under 2012 förekom inga inköp och försäljningar av produkter och tjänster mellan koncerns 
legala enheter. under 2013 har driften vid koncernens bolag i Ho Chi Minh City, Vietnam startats 
upp och ett av dotterföretagen i Sverige har upptagit rörelse. Båda företagens intäkter kommer 
från tjänster utförda åt moderbolaget Moderbolaget har tillhandahållit administrativa tjänster 
åt sitt dotterföretag i Sverige. inköp och försäljning av tjänster mellan moderbolaget och dot-
terföretagen fördelar sig under 2013 sålunda:

Moderbolagets köp av tjänster från dotterföretag (tkr) 4 212

Moderbolagets försäljning av tjänster från dotterföretag (tkr) 772
      
Andra ersättningar som t.ex räntor har inte lämnats mellan koncernens bolag. 
 

 

     
NOT 5  Övriga externa kostnader

koncernen (Belopp i tkr) 2013 2012

Direkta kostnader:

underkonsulter 11 330 10 330

licenser 148 312

royalties 25 75

resor och andra direkta kostnader 994 934

Summa direkta kostnader 12 497 11 651

Indirekta kostnader: 

lokaler och utrustning 6 600 6 254

resor och bilkostnader 2 038 2 971

Marknadsföring och Pr 1 594 1 918

Tele och kommunikationskostnader mm 1 541 1 549

Förvaltningskostnader 574 590

iT drift och övriga externa tjänster 5 860 3 935

Summa indirekta kostnader 18 206 17 217

Summa övriga rörelsekostnader 30 703 28 868

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013 2012

Direkta kostnader:

underkonsulter 14 772 10 330

licenser 148 312

royalties 25 75

resor och andra direkta kostnader 994 934

Summa direkta kostnader 15 939 11 651

Indirekta kostnader: 

lokaler och utrustning 6 328 6 254

resor och bilkostnader 2 785 2 971

Marknadsföring och Pr 1 594 1 918

Tele och kommunikationskostnader mm 1 436 1 549

Förvaltningskostnader 1 008 841

iT drift och övriga externa tjänster 5 673 3 935

Summa indirekta kostnader 18 823 17 468

Summa övriga rörelsekostnader 34 763 29 119

I rörelsekostnaderna ingår revisionskostnader enligt följande: 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning, delårsrapporter, löpande redovisning, 
intern kontroll samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Dessutom avses med 
revisionsuppdrag motsvarande granskning i dotterföretagen och rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid genomförandet av revisors granskningsuppgifter. Annan 
rådgivning och biträde hänförs till övrigt arvode.  

koncernen (Belopp i tkr) 2013 2012

Arvode till EY

revisionsuppdrag 224 270

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget                       - -

Skatterådgivning - -

övriga tjänster - -

Summa 224 270

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013 2012

Arvode till EY

revisionsuppdrag 224 270

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget                       - -

Skatterådgivning - -

övriga tjänster - -

Summa 224 270

NOT 6  Anställda, styrelse, ledning och 
               närståendetransaktioner

koncernen
2013 2012Medelantal anställda

(Samtliga uppgifter nedan avser såväl koncernen som moderbolaget)  

kvinnor 19 20

Män 90 80

Summa 109 100

Noter
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Styrelseledamöter 

kvinnor 0 0

Män 5 5

Summa 5 5

Ledande befattningshavare

kvinnor 2 2

Män 7 7

Summa 9 9

Löner och andra ersättningar

löner och ersättningar 48 765 50 293

Pensionskostnader 4 696 5 004

Sociala kostnader 16 285 16 841

Summa 69 746 72 138

Arvoden till styrelsen och verkställande direktören

Björn Pettersson (styrelsens ordförande)  80 73

kjell Sandin (styrelsens vice ordförande) (*) 0 53

Joakim Alkman (ledamot) 60 60

Ove larsson (ledamot) 60 60

Anders Tufvesson (ledamot) 60 60

Summa styrelse 260 306

ersättningar för några övriga tjänster i övrigt från styrelsens ledamöter har inte med undantag 
för vad som redovisas rörande kjell Sandin nedan. 

Christer Johansson (vd fr.o.m 1 juni 2013) (**) 1 275 0

Per Melin (vd t.o.m 31 maj 2013) 1 286 1 340

övriga ledande befattningshavare (8) 5 418 5 193

Summa 7 979 6 533

(*) Kjell Sandin:

Arvode som styrelseordförande t.o.m. april 2012 0 23

Arvode som styrelseledamot maj – oktober 2012 0 30

Summa som styrelsemedlem 0 53

Arvode som CFO fr.o.m. nov 2012 (inkl sociala kostnader) 1 260 210

Total ersättning 1 260 263

moderbolaget
2013 2012Medelantal anställda

kvinnor 17 20

Män 87 80

Summa 104 100

Styrelseledamöter 

kvinnor 0 0

Män 5 5

Summa 5 5

Ledande befattningshavare

kvinnor 2 2

Män 7 7

Summa 9 9

Löner och andra ersättningar

löner och ersättningar 47 004 50 293

Pensionskostnader 4 481 5 004

Sociala kostnader 15 769 16 841

Summa 67 254 72 138

Arvoden till styrelsen och verkställande direktören

Björn Pettersson (styrelsens ordförande)  80 73

kjell Sandin (styrelsens vice ordförande) (*) 0 53

Joakim Alkman (ledamot) 60 60

Ove larsson (ledamot) 60 60

Anders Tufvesson (ledamot) 60 60

Summa styrelse 260 306

ersättningar för några övriga tjänster i övrigt från styrelsens ledamöter har inte med undan-
tag för vad som redovisas rörande kjell Sandin nedan. 

Christer Johansson (vd fr.o.m 1 juni 2013) (**) 1 275 0

Per Melin (vd t.o.m 31 maj 2013) 1 286 1 340

övriga ledande befattningshavare (8) 5 418 5 193

Summa 7 979 6 533

(*) Kjell Sandin:

Arvode som styrelseordförande t.o.m. april 2012 0 23

Arvode som styrelseledamot maj – oktober 2012 0 30

Summa som styrelsemedlem 0 53

Arvode som CFO fr.o.m. nov 2012 (inkl sociala kostnader) 1 260 210

Total ersättning 1 260 263

enligt Precios ersättningsbestämmelser erhåller inte ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget 
något arvode som styrelseledamot. 

(**) ersättningen till Christer Johansson inkluderar arbetsgivaravgifter och pensionskostnader. 
inga ytterligare förmåner har under 2013 lämnats från företaget.

 
ersättning till ledande befattningshavare och styrelse
ersättning att fördelas inom styrelsen beslutas av årsstämman. Vid stämman den 25 april 2013 
beslöts om arvoden så att till ordföranden utgår ett årsarvode om 80 000 kronor och till övriga 
ledamöter utgår ett årsarvode om 60 000 kronor. Företaget svarar för lagstadgade arbetsgivar-
avgifter på styrelseledamöternas arvoden. ledamot som tjänstgör i bolaget erhåller inget styrelse-
arvode. några övriga förmåner i form av t ex pensioner eller liknande finns inte för styrelsens 
ledamöter utom för det fall att en ledamot är anställd i bolaget och då utgår pensionsförmån 
och trygghetsförsäkringar vid sjukdom och dödsfall enligt samma bestämmelser som omfattar 
samtliga befattningshavare.

ersättning till verkställande direktören förhandlas av en ersättningskommitté inom styrelsen 
och beslutats av styrelsen. ersättning till ledande befattningshavare, med vilket avses bolagets 
ledningsgrupp utgår i form av grundlön, pension och övriga trygghetsförsäkringar samt bilför-
mån enligt bolagets tjänstebilsreglemente. Årsstämman 2013 beslöt att följande riktlinjer skulle 
gälla för fram till nästa årsstämma och att riktlinjerna omfattar bolagets VD och ledningsgrupp, 
sammanlagt nio personer (Bolagsledningen). ersättningen till Bolagsledningen består av fast 
lön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Vid fastställande av den fasta lönen beak-
tas den enskilda befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och uppnådda resultat. Den 
fasta lönen revideras antingen varje år eller vartannat år. rörlig ersättning till VD skall vara 
direkt relaterad till utfallet i finansiella termer och vara begränsad till en andel av koncernens 
resultat efter finansiella poster. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 1,5 Mkr. i den 
mån det finns rörliga system som omfattar samtliga anställda i bolaget omfattas övriga ledande 
befattningshavare, förutom verkställande direktören, av dessa.

Alla pensionskostnader avser avgiftsbestämda pensionsplaner. 

uppsägningsvillkor för verkställande direktören: Från VD:s sida 3 månader respektive från bo-
lagets sida 12 månader. För övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden ömsesidigt 
3-6 månader.

upplysningar om transaktioner med närstående
Peridot group AB äger aktier motsvarande 39 % av rösterna i bolaget. Precio Systemutveckling 
AB har ett kommersiellt samarbete med dess dotterföretag som beloppsmässigt under 2013 
omfattat försäljning om 29 214 (23 406) tkr samt inköp 1 082 (855) tkr. Det ekonomiska utbytet 
mellan parterna sker på marknadsmässiga villkor.

inga övriga transaktioner med närståendekretsen har, med undantag för vice ordföranden som 
erhållit ersättning i egenskap av CFO som redogörs för ovan, förekommit. 
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NOT 7  finansiella intäkter och kostnader

koncernen (Belopp i tkr) 2013 2012

ränteintäkter 131 107

räntekostnader                                                                     -159 -66

övriga finansiella poster - 10

Finansiellt netto -28 50

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013 2012

ränteintäkter 127 107

räntekostnader                                                                      -36 -35

övriga finansiella poster - 2

Finansiellt netto 91 74

NOT 8  Skatter

koncernen (Belopp i tkr) 2013 2012

Aktuell skatt -805 -1 609

uppskjuten skatt 22 -122

Summa -783 -1 730

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013 2012

Aktuell skatt -805 -1 583

Summa -805 -1 583

Avstämning mellan resultat före skatt och skattekostnad:

koncernen (Belopp i tkr) 2013 2012

resultat före skatt 3 532 5 686

Skatt enligt svensk skattesats, 22,0% resp. 26,3 % -777 -1 495

effekter av andra skattesatser för utländska dotterföretag 51 -

Skatt på:

ej avdragsgilla kostnader -95 -236

övrigt 17 1

Förändring uppskjuten skatt 22 -

Skatt enligt resultaträkningen -782 -1 730

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013 2012

resultat före skatt 1 463 3 913

Skatt enligt svensk skattesats, 22,0% resp. 26,3 % -322 -1 029

Skatt på:

ej avdragsgilla kostnader -500 -677

övrigt 17 1

Förändring uppskjuten skatt - 122

Skatt enligt resultaträkningen -805 -1 583

NOT 9  Balanserade utgifter för forskning & utveckling

koncernen (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 500 -

Årets investeringar - 500

Årets avyttringar -500 -

utgående anskaffningsvärde 0 500

ingående ackumulerade avskrivningar -125 -

Årets avyttringar 125 -

Årets avskrivningar och nedskrivningar - -125

utgående ackumulerade avskrivningar 0 -125

Redovisat värde 0 375

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 500 -

Årets investeringar - 500

Årets avyttringar -500 -

utgående anskaffningsvärde 0 500

ingående anskaffningsvärde -125 -

Årets avyttringar 200 -

Årets avskrivningar och nedskrivningar -75 -125

utgående anskaffningsvärde 0 -125

Redovisat värde 0 375

NOT 10  Goodwill

koncernen (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 43 641 43 641

Årets investeringar 0 0

utgående ack. anskaffningsvärde 43 641 43 641

ingående nedskrivningar - -

Årets nedskrivningar - -

utgående nedskrivningar 0 0

Redovisat värde 43 641 43 641

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 43 641 43 641

Årets investeringar - -

utgående ack. anskaffningsvärde 43 641 43 641

ingående avskrivningar -20 524 -18 721

Årets avskrivningar -1 803 -1 803

utgående avskrivningar -22 327 -20 524

Redovisat värde 21 314 23 117

Den nedskrivningsprövning som skall ske i samband med årsbokslutet visar på en betryggande 
skillnad mellan det framräknade värdet på koncernens och moderbolagets goodwill och det redo-
visade värdet. Vid denna prövning har följande antaganden gjorts: årlig försäljningstillväxt om 8 
procent under företagets planeringshorisont om sex år samt 1 procent därefter, samma tillväxt 
av rörelsekostnader, oförändad bruttomarginal och en diskonteringsränta om 11 procent.

NOT 11  Övriga immateriella anläggningstillgångar

övriga immateriella anläggningstillgångar består av förvärvat varumärke, varukännetecken 
och programvaror.

koncernen (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 5 248 5 102

Årets investeringar - 146

utgående anskaffningsvärde 5 248 5 248

ingående ackumulerade avskrivningar 4 405 -4 165

Årets avskrivningar enligt plan -310 -240

korrektionskonto 19 -

utgående av- och nedskrivningar -4 696 -4 405

Redovisat värde 552 842

Noter
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moderbolaget (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 5 248 5 102

Årets investeringar - 146

utgående anskaffningsvärde 5 248 5 248

ingående ackumulerade avskrivningar -4 405 -4 165

Årets avskrivningar enligt plan -310 -240

korrektionskonto 19 -

utgående avskrivningar -4 696 -4 405

Redovisat värde 552 842

NOT 12  materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet  

koncernen (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 1 610 1 590

Årets investeringar 0 20

utgående anskaffningsvärde 1 610 1 610

ingående ackumulerade avskrivningar -438 -350

Omföring till inventarier 121 -

Årets avskrivningar enligt plan -89 -89

utgående avskrivningar -405 -438

Redovisat värde 1 205 1 172

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 1 610 1 590

Årets investeringar 0 20

utgående anskaffningsvärde 1 610 1 610

ingående ackumulerade avskrivningar -438 -350

Omföring till inventarier 121 -

Årets avskrivningar enligt plan -89 -89

utgående ackumulerade avskrivningar -405 -438

Redovisat värde 1 205 1 172

Inventarier och fordon

koncernen (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 6 278 3 707

Årets investeringar 601 281

Årets försäljningar -703 -226

Årets utrangeringar -1 200 -

korrigering till fullständig tillämpning av iFrS - 2 515

utgående anskaffningsvärde 4 975 6 278

ingående ackumulerade avskrivningar -3 155 -2 308

Årets avskrivningar enligt plan -1 136 -584

Årets försäljningar 280 225

Årets utrangeringar 1 200 -

Omföring från förbättringsutgifter -121 -

korrigering till fullständig tillämpning av iFrS - -489

utgående avskrivningar -2 932 -3 155

Redovisat värde 2 043 3 123

Av beloppen ovan avser finansiell leasing:

(Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 3 319 1 029

Årets investeringar 279 -

Årets försäljningar -703 -225

korrigering till fullständig tillämpning av iFrS - 2 515

utgående anskaffningsvärde 2 894 3 319

ingående ackumulerade avskrivningar -1 013 -449

Årets avskrivningar enligt plan -669 -300

Årets försäljningar 280 225

korrigering till fullständig tillämpning av iFrS - -489

utgående ackumulerade avskrivningar -1 402 -1 013

Redovisat värde 1 493 2 306

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 2 960 2 060

Årets investeringar 189 281

Årets utrangeringar -1 200 -

korrigering till fullständig tillämpning av iFrS - 619

utgående anskaffningsvärde 1 949 2 960

ingående ackumulerade avskrivningar -2 143 -1 241

Årets avskrivningar enligt plan -440 -283

Årets uttrangeringar 1 200 -

Omföring från förbättringsutgifter -121 -

korrigering -619

utgående ackumulerade avskrivningar -1 504 -2 143

Redovisat värde 445 817

Sammandrag över avskrivningar enligt plan:  

koncernen (Belopp i tkr) 2013 2012

goodwill - -

Bal. utgifter för forskning och utveckling - 125

övr. immateriella anläggningstillgångar 310 240

Förbättringsutgifter på annans fastighet 89 89

inventarier och fordon 1 136 584

Summa 1 535 1 038

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013 2012

goodwill 1 803 1 803

Bal. utgifter för forskning och utveckling 0 125

övr. immateriella anläggningstillgångar 310 240

Förbättringsutgifter på annans fastighet 89 89

inventarier och fordon 440 283

Summa 2 641 2 540
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NOT 13  Andelar i koncernföretag

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ingående anskaffningsvärde 1 100 1 100

Årets investeringar 277 0

Utgående anskaffningsvärde 1 377 1 100

2013-12-31 
Bolag Org nr

kapital-
andel

rösträtts-
andel

Antal
andelar

redovisat
värde

eget
kapital

Årets
resultat

Forum SQl Svenska AB 556258-5629 100% 100% 8 500 1 100 1 098 0

Precio Vietnam ltd 411 023 005 29 85% 85% 850 277 510 234

1 377 1 609 234

Dotterföretag ägda genom Forum SQL Svenska AB:

Forum SQl Consulting AB 556464-7245 100% 100% 2 500 261 299 0

Forum SQl iT Strategi AB 556527-2910 100% 100% 1 000 120 119 0

Summa 381 419 0

2012-12-31 
Bolag Org nr

kapital-
andel

rösträtts-
andel

Antal
andelar

redovisat
värde

eget
kapital

Årets
resultat

Forum SQl Svenska AB 556258-5629 100% 100% 8 500 1 100 1 098 78

Dotterföretag ägda genom Forum SQL Svenska AB:

Forum SQl Consulting AB 556464-7245 100% 100% 2 500 261 299 -1

Forum SQl iT Strategi AB 556527-2910 100% 100% 1 000 120 119 -1

Summa 381 419 -2

NOT 14  Kundfordringar och andra fordringar

koncernen (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

kundfordringar 27 811 26 687

övriga fordringar 48 146

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (a) 5 346 3 902

Summa 33 194 30 735

(a) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

upplupna intäkter 2 911 1 168

Förutbetalda hyror 1 075 1 055

Förutbetald leasing 121 213

övriga poster 1 238 1 466

Summa 5 346 3 902

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

kundfordringar 27 811 26 687

övriga fordringar 69 146

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (a) 5 335 3 980

Summa 33 215 30 813

(a) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

upplupna intäkter 2 911 1 168

Förutbetalda hyror 1 075 1 055

Förutbetald leasing 121 213

övriga poster 1 228 1 543

Summa 5 335 3 980

Förfallostruktur på kundfordringar:  

koncernen och moderbolaget (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

ej förfallna 26 488 25 381

Mindre än en  månad 577 512

1-2 månader 421 310

Mer än 2 månader 324 484

Summa 27 811 26 687

2013-12-31 2012-12-31

Avsättning för osäkra fordringar 0 0

NOT 15  Kassa och bank

koncernen (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

kassa och banktillgodohavanden 3 376 6 124

kortfristiga placeringar 9 000 4 000

Summa 12 376 10 124

Outnyttjade kreditfaciliteter 3 000 3 000

kortfristiga placeringar utgörs av specialinlåning i bank med följande förfallodagar:

2012-01-04 - 2 000

2013-02-12 - 2 000

2014-03-04 4 000 -

2014-03-13 2 000 -

2014-06-13 3 000 -

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

kassa och banktillgodohavanden 2 708 5 432

kortfristiga placeringar 9 000 4 000

Summa 11 708 9 432

Outnyttjade kreditfaciliteter 3 000 3 000

kortfristiga placeringar utgörs av specialinlåning i bank med följande förfallodagar:

2012-01-04 - 2 000

2013-02-12 - 2 000

2014-03-04 4 000 -

2014-03-13 2 000 -

2014-06-13 3 000 -

NOT 16  leverantörsskulder och andra skulder

koncernen (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

leverantörsskulder 4 904 3 889

övriga skulder (a) 3 907 3 668

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (b) 11 314 8 660

Summa 20 124 16 216

(a) Övriga skulder

Skatter och avgifter 3 518 3 251

övrigt 389 417

Summa 3 907 3 668

(b) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Personalrelaterade upplupna kostnader 7 089 7 126

Förutbetalda intäkter 2 223 861

övriga upplupna kostnader 2 002 673

Summa 11 314 8 660

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

leverantörsskulder 4 852 3 897

övriga skulder (a) 3 259 3 251

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (b) 10 590 8 660

Summa 18 702 15 808

Noter
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(a) Övriga skulder

Skatter och avgifter 3 259 3 251

Summa 3 259 3 251

(b) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Personalrelaterade upplupna kostnader 6 604 7 126

Förutbetalda intäkter 2 223 861

övriga upplupna kostnader 1 763 673

Summa 10 590 8 660

NOT 17  Ställda säkerheter

Företagsinteckningar har lämnats som säkerhet för checkräkningskredit med limit 3 000 tkr.

NOT 18  finansiell riskhantering och förvaltat kapital

För att begränsa de finansiella riskerna finns en finanspolicy som fastställts av bolagets styrelse. 
VD ansvarar för att beslutad policy efterlevs och ekonomichefen har det operativa ansvaret 
för hanteringen av de finansiella riskerna. i Precio finns begränsade valutarisker då hittills 
alla transaktioner, förutom högst 3-5% av faktureringen, skett i svenska kronor som är den 
funktionella valutan. etableringen av rörelse i Vietnam har medfört att en del av företagets 
rörelsekostnader i uSD eller i den nationella valutan i Vietnam VnD. rörelsekostnadernas andel 
som betalas i uSD och VnD av moderbolagets och koncernens rörelsekostnader är emellertid att 
vara begränsad till under 3%.  
 Den kreditrisk som föreligger finns i kundfordringar. uppföljning av kundfordringar sker 
löpande med kontroll av förfallna kundfordringar, vidtagna åtgärder och bedömda kreditrisker. 
De kreditförluster Precio haft sedan bolagets etablerades år 2003 har varit försumbara. 
 Tillgänglig likviditet förvaltas av ekonomichefen. Befintlig överlikviditet placeras kort-
fristigt i likvida finansiella instrument i svenska kronor. Dessa finansiella instrument är normalt 
fasträntekonton i svensk bank.
 Med förvaltat kapital avser Precio det egna kapitalet (tillgångar – skulder). Målet med för-
valtningen är att inom ramen för rörelsens ändamål enligt bolagsordningen skapa en så god 
värdetillväxt samt kassaflöde som möjligt under beaktande av rimligt grad av risktagning.

NOT 19  uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av koncernredovisningen har styrelsen och verkställande direktören, utöver 
gjorda uppskattningar, gjort bedömningar av redovisningsfrågor som har betydelse för redo-
visade belopp. Den bedömning som är av väsentlig betydelse är prövningen av behov av ned-
skrivning av goodwill. Då Precios hela verksamhet utgör en kassagenererande enhet sker 
prövningen av nyttjandevärdet av hela bolagets konsultverksamhet. ett nedskrivningsbehov 
föreligger när det återvinningsbara beloppet understiger det redovisade. en nedskrivning 
redovisas då i resultaträkningen. Prövningen skall ske minst en gång per år och den prövning som 
genomförts vid upprättandet av denna årsredovisning har utvisat att något nedskrivningsbehov 
inte föreligger. när en finansiell rapport ska upprättas måste en bedömning göras om eventuella 
risker som föreligger i uppdrag för kund som offererats till fast pris. Avsättning för de ekonomiska 
effekterna av eventuellt tidsöverdrag måste göras. Dessa uppskattningar är alltid förenade med 
osäkerhet.

NOT 20  leasing och övriga långfristiga skulder

kvarstående finansiella och operationella leasingkostnader förfaller enligt nedan:

koncernen (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

Förfaller till betalning inom ett år 776 439

Förfaller till betalning mellan ett och fem år 1 450 1 878

Summa 2 225 2 317

moderbolaget (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

Förfaller till betalning inom ett år 776 439

Förfaller till betalning mellan ett och fem år 1 450 1 878

Summa 2 225 2 317

Åtaganden som sträcker sig längre än fem år finns inte i moderbolaget eller koncernen. Årets 
kostnader för leasing av fordon, maskiner och utrustning uppgår i moderbolaget och koncernen 
till 2 189 tkr (2 670 tkr). kostnaderna för lokalhyror uppgår i moderbolaget och koncernen till 
4 189 tkr (4 085 tkr). 

Av återstående leasinghyror har följande belopp klassats som långfristiga låneskulder i kon-
cernens balansräkning i enlighet med bestämmelserna i iFrS om redovisning av finansiell 
leasing:

koncernen (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

Förfaller till betalning mellan ett och fem år 1 146    1 889

Av återstående leasinghyror har följande belopp klassats som kortfristiga låneskulder i 
koncernens balansräkning i enlighet med bestämmelserna i iFrS om redovisning av finansiell 
leasing:

koncernen (Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

Förfaller till betalning inom ett år    347    436

NOT 21  Skulder till koncernföretag

moderbolaget Avser avräkningsskulder till följande dotterföretag

(Belopp i tkr) 2013-12-31 2012-12-31

Precio iT Strategi och Affärsprocesser AB 700 -

Forum SQl Svenska AB 239 235

Precio Vietnam ltd 232 -

Precio industrial Consulting AB 1 450 200

Summa 1 373 435

 

NOT 22  Aktierelaterade ersättningar

nedanstående väsentliga parametrar har använts för beräkning av kostnaden för personalop-
tionsprogrammet enligt iFrS 2. Värdet på underliggande aktie vid tilldelningstidpunkten var 5 
kronor. Förväntat löptid för vesting 1 är 3 år, vesting 2 är 3,5 år och för vesting 3 är 4 år. riskfri 
ränta 4%. Framtida för väntad volatilitet i aktiekursen är 95% vilket är den historiska volatili-
teten året innan tilldelningstidpunkten. Förväntad utdelning 0,50 kronor per år under löptiden. 
Förväntad personomsättning 5% per år. Värde per option för vesting 1 blev 0 kronor, för vesting 2 
är värdet 3,25 kronor och vesting 3 är värdet 2,75 kronor. Beräknad kostnad enligt iFrS 2 är 214 
596 kronor. i koncernbalansräkningen finns en avsättning för den del av kostnaden som avser 
lagstadgade sociala avgifter med 42 538 (32 065) kronor.

NOT 23  Resultat per aktie

årets resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 2013 2012

Årets nettoresultat 2 713 998 3 955 592

genomsnittligt antal aktier

Före utspädning 7 468 267 7 466 433

efter utspädning 7 537 000 7 546 740

antal aktier på balansdagen

Före utspädning 7 468 267 7 468 267

efter utspädning 7 533 473 7 546 740

Resultat per aktie

Före utspädning  0,37 kr  0,53 kr 

efter utspädning  0,37 kr  0,52 kr 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av eui och att den ger en rätt-
visande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utveck-
lingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsent-
liga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och övriga koncernföretag står inför. Årsredo-
visningen och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen den 10 april 2014.

Stockholm den 10 april 2014

Björn Pettersson
Styrelseordförande

   Kjell Sandin                                                   Joakim Alkman

  Ove Larsson                          Anders Tufvesson

Christer Johansson
Verkställande direktör      

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2014. 
Ernst & Young Ab

Gunilla Andersson
Auktoriserad revisor

 Vice styrelseordförande  Ledamot

 Ledamot  Ledamot
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REVISIONSBERäTTElSE  Till årsstämman i Precio Systemutveckling AB (publ) Org.nr 556347-2926

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en för Precio Systemutveckling AB (publ) för räkenskapsåret 2013-01-
01 – 2013-12-31. bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 8-26.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och koncernredovisning som ger en rättvisande bild en-
ligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av 
EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som styrel-
sen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Inter-
national Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar års-
redovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild 
i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2013 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredo-
visningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International 
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
rapporten över totalresultatet och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktör-
ens förvaltning för Precio Systemutveckling AB (publ) för 2013-01-01 
– 2013-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens mo-
tiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår re-
vision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsent-
liga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot el-
ler verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

Örebro 2014-04-22
Ernst & Young Ab

Gunilla Andersson
Auktoriserad revisor



Styrelsen

joakim Alkman, ordinarie ledamot

Född 1963
ledamot sedan 2005 
VD Peridot group AB 
övriga styrelseuppdrag:
Peridot group AB
nethouse Sverige AB (ordf.)
nethouse Sveriges fem dotterbolag
länsförsäkringar Bergslagen 

nercia utbildning AB (ordf.)
Auddly AB (ordf.)
Chief Financial Services AB  
utbildning:
Civilekonom, örebro universitet 
arbetslivserfarenhet:
Datacentergruppen, 
Owell, 

Peridot, 
iMS Data 
Beroendeförhållande enligt
bolagsstyrningskoden:
representerar bolagets största 
ägare Peridot group AB 
aktieinnehav i precio:
2 951 377 B-aktier

Ove larsson, ordinare ledamot

Född 1946
ledamot 2008
övriga styrelseuppdrag:
exlent Consulting AB
utbildning:
Fil kand, Stockholms universitet
arbetslivserfarenhet:
Chef för den svenska konsult-

verksamheten i WM-data AB
Beroendeförhållande enligt 
bolagsstyrningskoden:
Oberoende
aktieinnehav i precio:
0 aktier 

 

Född 1951
Vice ordförande sedan 2012
ledamot sedan 2004
övriga styrelseuppdrag:
Företagsekonomiska institutet 
1888 AB
utbildning:
Civilekonom, Stockholms universitet

arbetslivserfarenhet:
ekonomichef Ven Cap AB, 
Hexagon, 
robusti industri
Beroendeförhållande enligt 
bolagsstyrningskoden:
Oberoende

aktieinnehav i precio:
20 000 A-aktier
354 339 B-aktier via kapital-
försäkring 

Kjell Sandin, vice ordförande

Född 1953, 
Ordförande sedan 2012
ledamot sedan 2005 
Peridot group AB
övriga styrelseuppdrag:
Peridot group AB (ordf.)
nethouse Sverige AB: 
fem dotterbolag   

Alpson invest AB 
Beatstone invest AB
Wollenius invest AB
Perisoft AB
Swedbank i örebro (ordf)
Beroendeförhållande enligt
bolagsstyrningskoden:
representerar bolagets största 

ägare Peridot group AB
aktieinnehav i precio:
2 951 377 B-aktier 

 

 

Björn Petterson, ordförande

Född 1951
ledamot sedan 2005 
Försäljningschef Atea Sverige AB
övriga styrelseuppdrag:
Personalpoolen 
i Mellansverige AB (ordf.)
utbildning:
Civilingenjör, industriell ekonomi, 

linköping
arbetslivserfarenhet:
VD esselte Office Sverige AB
VD iMS Data i Mälardalen AB
vVD iMS Data AB
Beroendeförhållande enligt
bolagsstyrningskoden:
Oberoende

aktieinnehav i precio:
0 aktier
 

Anders Tufvesson, ordinarie ledamot

Född 1964
Verkställande direktör 
sedan 1 juni 2013
ledamot i styrelsen 2000-2007 
Administrativ chef/CFO 2005-2012 
utbildning:
ekonomie doktor, 
Handelshögskolan i Stockholm 

arbetslivserfarenhet:
konsult, Abdera AB 
VD, Forum SQl AB, 
Senior consultant, Bearing 
Consulting
Beroendeförhållande enligt
bolagsstyrningskoden:
Anställd på bolaget

aktieinnehav i precio:
27 000 aktier  

christer johansson, verkställande direktör
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