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VIS –   SPCS gör vinst och går mot strömmen VIS –   SPCS gör vinst och går mot strömmen 
  
Scandinavian PC Systems AB, et dotterbolag av Visma konsernet, har för tredje året i rad visat att 
företaget i stort sett är oberört av den s k IT-krisen. Trots sviktande konjunktur ökade företaget 
under 2002 både omsättning och vinst, så att året blev det bästa någonsin. Samtidigt stärkte SPCS 
ytterligare sin position som Sveriges marknadsledande leverantör av ekonomiprogram till mindre 
företag. 
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Omsättningen ökade från 198,3 MSEK år 2001 till 210,2 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades från 
40,7 till 42,7 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 20,3 procent. 
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– Den främsta förklaringen till våra framgångar är att vi är konsekventa när det gäller att hålla fast 
vid vår vision att förenkla för landets företagare, säger Rolf Dahlberg, vd i Scandinavian PC 
Systems. På motsvarande sätt är vi trogna vår affärsidé att erbjuda prisvärda, användarvänliga och 
standardiserande administrativa program till mindre företag och organisationer. 

– Den främsta förklaringen till våra framgångar är att vi är konsekventa när det gäller att hålla fast 
vid vår vision att förenkla för landets företagare, säger Rolf Dahlberg, vd i Scandinavian PC 
Systems. På motsvarande sätt är vi trogna vår affärsidé att erbjuda prisvärda, användarvänliga och 
standardiserande administrativa program till mindre företag och organisationer. 
  
2002 blev inte bara i ekonomiskt hänseende ett framgångsrikt år för SPCS. En Sifo-undersökning 
visade att företagets marknadsandelar fortsätter att öka och att exempelvis nästan vartannat företag 
använder ett SPCS-program för sin bokföring. Dessutom vann SPCS i slutet av året SM i 
kundrelationer och började det nya med att bli utsett till ”Årets IT-företag 2003”. 
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Under 2002 lanserade SPCS det första programmet i en ny serie ekonomiprogram kallad SPCS 
Avendo Business. Serien utgör även basen för en internationell satsning, där Norge blev det första 
landet. Nya versioner av bl a SPCS Administration, SPCS löneprogram och SPCS skatteprogram 
släpptes också under året. 
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För mer information kontakta 
Rolf Dahlberg, vd i Scandinavian PC Systems, telefon 0470-70 60 39, e-post rolf.dahlberg@spcs.se 
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Övrigt informationsmaterial kan beställas via e-postadressen pressinfo@spcs.se. 
Pressmaterial i form av texter och bilder finns även på vår hemsida www.spcs.se. 
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