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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
januari – december 2017 
 
Kvartalet oktober – december 2017     

• Nettoomsättningen uppgick till 55,8 mkr (52,8).  

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,1 mkr (5,3).   

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,0 % (10,0 %). 

• Resultat efter skatt blev 4,2 mkr (3,6). 

• Vinst per aktie efter finansiella poster  
blev 0,63 kr (0,54). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
blev 8,1 mkr (6,9) vilket motsvarar 0,88 kr per 
aktie (0,76).  

 

Helåret januari – december 2017  

• Nettoomsättningen uppgick till 198,2 mkr 
(191,2).  

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 17,5 mkr (15,4).   

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,8 % (8,1 %). 

• Resultat efter skatt blev 10,9 mkr (10,8). 

• Vinst per aktie efter finansiella poster  
blev 1,67 kr (1,58). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
blev 15,5 mkr (15,2) vilket motsvarar 1,69 kr 
per aktie (1,66). 

• Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för 
räkenskapsåret 2017 besluta om en utdelning 
om 1,20 (1,15) kronor per aktie. 
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VD har ordet 

andra förklaringen är att de investeringar vi 
gjort, och fortsatt gör, i produktutveckling har 
framgångar och andelen återkommande intäk-
ter från produkter ökar. Konsultaffären är do-
minerande men allt större del av den sker i 
kombination med en produktaffär.  

Bäst i test 
Ett av de områden vi fokuserar på är att hjälpa 
organisationer att nå sina mål genom att bidra 
till att skapa moderna digitala arbetsplatser. Vi 
har en ledande position i Sverige och i novem-
ber 2017 fick vi ett kvitto på att det vi erbjuder 
håller högsta internationella nivå. Vår produkt 
Omnia Intranet kom på första plats i mark-
nadens största rankning av intranätprodukter 
för SharePoint och Office 365. Totalt utvärdera-
des erbjudanden från 42 leverantörer från hela 
världen och vår topplacering har skapat ett 
mycket bra utgångsläge att bygga vidare på. 
Under 2017 har vi etablerat en partnerorgani-
sation med leveranser i alla nordiska länder. 
Under 2018 siktar vi på Storbritannien och USA. 

Regional styrka 
Vi finns på 8 orter i Sverige. Anledningen är att 
vi vill finnas nära våra kunder. Närheten och att 
vi arbetat länge tillsammans med kunderna ger 
oss verksamhetskunskaper med insikter i och 
förståelse för kundernas verksamhet som i 
många fall är unika. Vi kommer fortsätta ut-
veckla vår regionala närvaro och styrka för att 
behålla vår position som en långsiktig partner. 

Inför 2018 
Vi lämnar aldrig prognoser i finansiella termer 
men konjunkturläge och interna förutsättningar 
gör att jag ser fram mot 2018 med tillförsikt. 

Christer Johansson 
Verkställande direktör 
 

 

En mycket bra avslutning 
på 2017 gjorde att vi un-
der det fjärde kvartalet för 
första gången passerade 6 
mkr i rörelseresultat för 
ett kvartal. Även för om-
sättningen satte vi rekord 
för ett enskilt kvartal. Re-
kord är till för att slås och 
förutsättningarna är goda 
inför 2018.  
 

Det är fantastiskt roligt att se hur den kompe-
tens som finns på Precio Fishbone genom hårt 
arbete och dedikerat engagemang leder till 
välanvända lösningar som uppskattas och t o m 
älskas av våra kunder. De skapar affärsnytta 
skulle kanske någon säga men det handlar 
egentligen om lösningar som gör människors 
arbetsliv enklare och roligare.  

Rekordår ekonomiskt 
Ekonomiskt har året slutat starkt med en om-
sättningsökning med 5,7% under det sista kvar-
talet samtidigt som rörelseresultatet (EBITA) 
ökat med 15,1% till 6,1 mkr. Det innebär högre 
lönsamhet och en marginalförbättring till 11% 
(10%) mätt som EBITA-marginal. För hela året 
har omsättningen ökat med 3,7% och rörelsere-
sultatet (EBITA) med 13,6%. EBITA-marginalen 
har ökat till 8,8% (8,1).  

Lönsamheten utvecklas snabbare än omsätt-
ningen och det har två huvudförklaringar: Den 
nedåtgående utvecklingen av timpriser som 
funnits under ett antal år har vänts uppåt. Den 

 
  



Q4 2017 

 

3 

ÖVERSIKT 
 

 
Spets, insikt,  
engagemang  
– våra värdeord. 
 
 

Kvartalet  
och helåret  
i sammandrag 
 

Nettoomsättningen uppgick under det 
fjärde kvartalet 2017 till 55,8 mkr 
(52,8) således en ökad omsättning 
med 5,7% jämfört med 2016. För 
helåret 2017 uppgick nettoomsätt-
ningen till 198,2 mkr (191,2) vilket 
motsvarar en ökning med 3,7 % jäm-
fört med 2016. Omsättningsökningen 
är i sin helhet organisk. 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för 
fjärde kvartalet till 6,1 mkr (5,3) med-
förande en resultatökning med 15,1%. 
Rörelseresultatet (EBITA) för helåret 
2017 redovisas till 17,5 mkr (15,4) vil-
ket är en ökning med 13,6%.  

I rörelseresultatet för fjärde kvartalet 
ingår avskrivningar enligt plan med to-
talt 1,0 mkr (0,7) och motsvarande för 
helåret var 3,2 mkr (2,6).  

Resultatet efter finansnetto uppgick 
under fjärde kvartalet till 5,8 mkr (5,0) 
och för helåret 2017 till 15,3 mkr 
(14,5).  

Resultat efter skatt uppgick under 
fjärde kvartalet till 4,2 mkr (3,6) och 
under helåret 2017 till 10,9 mkr (10,8) 

 

Kvartalet i korthet 
 

Försäljning   Anställda 

 
55,8 

 

 
 

 
215 
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Investeringar, likviditet och finansiell ställning 
Investeringar under fjärde kvartalet har 
gjorts med 1,1 mkr (1,1) och under helåret 
2017 med 4,9 mkr (4,3). Under helåret 2017 
har anläggningstillgångar avyttrats för 0,3 
mkr (0,4).  

Kassaflödet under fjärde kvartalet från den 
löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapital, blev 8,1 mkr (6,9). Under 
 helåret 2017 uppgick motsvarande kassa-
flöde till 15,5 mkr (15,2). 

Totalt kassaflöde blev under fjärde kvartalet 
3,2 mkr (1,7). Det totala kassaflödet under 
helåret 2017 uppgick till 0,3 mkr (-7,6).  
Likvida medel uppgick på balansdagen den 

Rörelseresultat (EBITA) 

17 525 (15 419) Tkr 

 

 

 
 

Rörelsemarginal (EBITA) 

8,8 (8,1) % 
 

 

 
Resultat efter skatt 

10 913 (10 814) Tkr 

 
 

   

 

Vinst per aktie efter skatt 

1,19 (1,18) Kr 
 

   

 

31 december 2017 till 12,2 mkr, jämfört 
med 12,1 mkr den 1 januari 2017. 

Koncernens egna kapital uppgick på balans-
dagen den 31 december 2017 till 94,9 mkr, 
jämfört med 95,0 mkr den 1 januari 2017. 
Årets förändring av eget kapital utgörs av 
periodens nettoresultat om 10,9 mkr och  
aktieutdelning med 10,6 mkr. Förändring av 
växelkursreserven utgörs av 0,4 mkr.  
Soliditeten uppgick på balansdagen den  
31 december 2017 till 69 % jämfört med  
72 % vid årets ingång. 

Rörelseresultat (EBITA) 

6 136 (5 273) Tkr 

 
 

 

 
 

Rörelsemarginal (EBITA) 

11,0 (10,0) % 

Resultat efter skatt 

4 256 (3 596) Tkr 

 
 

   

 
 

Vinst per aktie efter skatt 

0,46 (0,39) Kr 

 
 

   

 
 

Kvartalet oktober – december 2017 

Helåret januari – december 2017 
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Verksamheten   
  

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklings- 
företag med 215 medarbetare på 8 orter i Sverige samt 
Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget 
har också representationskontor i London och i Ottawa. 
 
Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl pro-
dukter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar 
där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig 
utgångspunkt som teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, 
kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. 
Precio Fishbone har också lång erfarenhet av rådgivning 
och projektledning inom IT-området och erbjuder ett 
komplett utbud av tjänster inom digital workplace, integ-
ration, data analytics och mobilitet i form av specialist-
tjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden. 
 
Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom om-
rådena Cloud Productivity, Colloboration and Content, 
Application Development och Application Integration. 
Inom området Data Analytics är vi Microsoft Silver Part-
ner. 
 
Ett annat viktigt partnerskap är det med Episerver där vi 
är Premium Partner. Vi är också partner till inRiver inom 
området Product Information Management, PIM. 
 
Precio Fishbones kunder finns framför allt bland större 
företag och inom den offentliga sektorn. De största kun-
derna är statliga verk och myndigheter som Trafikverket, 
Energimyndigheten och FMV samt större företag som t 
ex Ericsson, Volvo, Axfood och WSP. Biståndsorganisat-
ioner från Australien i öster till USA och Kanada i väster 
är en annan viktig kundkategori. 
 
Nya affärsmodeller med möjligheter att prenumerera på 
tjänster per användare och månad har ökat andelen 
mindre och medelstora organisationer bland kunderna. 
 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    
  

  
    

  

  

  

  
  
  

  

  
  

  

Precio Fishbones aktie   

Precio Fishbones B - aktie är listad på  
NASDAQ Stockholm First North  
Premier.    

Erik Penser Bank är likviditetsgarant för  
Precio Fishbones B - aktie samt tillika  
bolagets Certified Adviser    
enligt NASDAQ First North    
Stockholms krav.   

Antalet utestående aktier per 31  
december 2017 var 9   175 722 och av  
totala antalet aktier är 20 000    
A - a ktier. Antalet aktieägare var    
den 31 december 2017   1 288 och vid  
årets ingång 1   219.   

Årsstämman den 10 maj 2017    
beslutade om en utdelning om   
1,15 (1,15) kr per aktie för  
räkenskapsåret 2016 och utbetalning  
verkställdes den 17 maj.   

Årsstämman den 10 maj 2017    
bemyndigade styrelsen att med    
eller utan avvikelse från aktieägarnas  
företrädesrätt, fatta beslut om 
nyemission av högst 900  000 aktier av  
serie B, mot betalning i    
kontanter, genom apport eller    
genom kvittning.    
Detta bemyndi gande gäller till nästa  
årsstämma.    

Bolaget har inga pågående    
optionsprogram   
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Vid årsstämman den 10 maj 2017 beslöts 
på valberedningens förslag omval av  
ledamöterna Claes Ruthberg, Patrik Salén, 
Kjell Sandin, Bengt-Åke Älgevik och Kata-
rina Åkerman. Bengt-Åke Älgevik valdes 
fortsatt till styrelsens ordförande.  

Valberedningen utgörs av Göran Olinder 
och Kjell Sandin. 

Christer Johansson är bolagets  
verkställande direktör. 

Företagets ledningsgrupp utgörs av  
verkställande direktören och ytterligare 
11 ledande befattningshavare.  

 

Styrelse och ledning 
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Precio Fishbones hemma-
marknad är Sverige. Andelen 
av intäkterna från kunder ut-
anför Sverige ökar dock och 
står under 2017 för mer än 
15% av intäkterna. Andelen 
bedöms fortsätta öka under 
2018.  
 
Konjunktur och investeringsviljan i IT inom Sverige är 
den viktigaste yttre förutsättningen för våra bedöm-
ningar av framtiden. Vi gör inga egna makrobedöm-
ningar men de vi tagit del av stämmer med vår upp-
fattning om att konjunkturen och investeringsviljan 
fortsatt är god. IT-marknaden består av många delar 
och även för IT-konsulttjänster finns olika delmark-
nader. Den reala tillväxten inom de områden vi är 
verksamma bedöms växa mer än IT-marknaden totalt i 
alla bedömningar vi tagit del av. Det i kombination 
med svagt ökande priser ger en positivt färgad bild av 
det totala marknadsläget. 

Microsofts fortsatta framgångar med Office 365 öpp-
nar upp många affärsmöjligheter för oss och ger un-
der 2018 möjlighet till många nya kunddialoger. Råd-
givining baserat på erfarenheter och delning av kun-
skap ger framgång i sådana dialoger. Kunderna har i 
ett historiskt perspektiv förmodligen aldrig varit mer 
välinformerade och bättre på att köpa in den typ av IT-
tjänster som vi erbjuder. Vi har ändrat hur vi mark-
nadsför och säljer under de senaste åren för att mat-
cha våra kunders behov av rådgivning och kunskap. Att 
skapa och dela kunskap tillsammans med kunderna är 
centralt i vårt sätt att arbeta. Digitala kanaler och soci-
ala medier ger möjlighet göra detta på ett effektivt sätt 
och med stor räckvidd. 

Offentlig sektor är fortsatt den största sektorn och vi 
ser en stabil och positiv utveckling under 2018 inom 
denna sektor. Om vi utgår från lagda och förväntade 
beställningar så kommer volymen öka under 2018. En 
starkt bidragande faktor är att vår molntjänst för val-
administration, Kaskelott, kommer att utnyttjas 
mycket eftersom det är valår. Vi har inom webbut-
veckling och avancerade tillämpningar av CMS-system 
skapat ett starkt erbjudande där vi haft framgång i 
många upphandligar som förutom utvecklingsuppdra-
get ger återkommande förvaltningsintäkter. 

I VD-ordet berördes kort topprankningen av Omnia i 
den mest omfattande internationella kartläggningen 
av som görs av intranätprodukter för Office 365. Kart-
läggningen görs årligen av av det brittiska företaget 
Clearbox och antalet intranätprodukter som utvärde-
rades var i år fler än någonsin med totalt 42 produk-
ter från lika många företag. Vår placering i kartlägg-
ningen har gett oss ett helt nytt utgångsläge för att ex-
pandera utanför Sverige. Rapporten har haft ett stort 
genomslag och på kort tid gett oss kundkontakter och 
intresserade partners på många olika platser i värl-
den. Vi kommer under 2018 öka anstängningarna och 
investeringarna i att etablera och stödja partners på 
utvalda marknader. 

 

 

 

Marknad och framtidsutsikter 
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Vid utgången av kvartalet 
var totalt 215 personer  
anställda inom koncernen 
och vid årets ingång var 
209 personer anställda.  
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Koncernstruktur 
Koncernens bolagsstruktur består, förutom av  
moderbolaget, av dotterbolagen Precio Fishbone 
Systems AB, Forum SQL Svenska AB, Precio  
Vietnam Ltd, Precio Fishbone Canada Inc,  
Precio UK Ltd, Precio Fishbone Danmark ApS  
samt dotterdotterbolagen Precio Industrial  
Consulting AB och Precio IT Strategi AB.  
Rörelsen bedrivs till övervägande del i moderbola-
get och Precio Fishbone Systems AB. Precio UK 
Ltd och Precio Fishbone Canada Inc är inriktade 
mot NGO-sektorn i Storbritannien och Nordame-
rika. De legala enheterna Precio Vietnam Ltd och 
Precio IT Strategi AB är företrädesvis underleve-
rantörer till moderbolaget. Forum SQL Svenska 
AB och Precio Industrial Consulting AB är vilande. 

Segment 
Koncernens rörelse bedrivs vid kontor på åtta 
orter i Sverige, i Köpenhamn, London, Ottawa 
samt i Ho Chi Minh City i Vietnam. Integrationen 
och resursutbytet mellan kontoren är så omfat-
tande att kriterierna för att redovisa segment 
inte är uppfyllda.  

Medarbetare och organisation 
Vid utgången av kvartalet var totalt 215 perso-
ner anställda inom koncernen och vid årets in-
gång var 209 personer anställda. I genomsnitt 
under året var 210 personer anställda. 
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Kommande rapporteringstillfällen 

Delårsrapport januari – mars 2018:  15 maj 2018 

Delårsrapport april – juni 2018:  30 augusti 2018 

Delårsrapport juli – september 2018: 26 oktober 2018 

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 
2017 har bestämts till den 15 maj 2018 och kommer att 
hållas på bolagets kontor i Stockholm. 

Kallelse till stämman kommer att utgå i enlighet med bo-
lagsordningen.  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Precio Fishbones mest väsentliga affärsrisker består 
av sjunkande timpriser och minskad efterfrågan på 
konsulttjänster samt svårigheten att attrahera och be-
hålla kompetent personal. Ingen förändring har inträf-
fat vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
sedan senast lämnad årsredovisning för 2016 varför 
läsaren hänvisas till den redogörelse som lämnats på 
sidan 5 i den årsredovisningen. 

Moderbolaget 
Merparten av koncernens rörelse drivs inom moder-
bolaget. Skillnaden mellan koncernens nettoomsätt-
ning och moderbolagets nettoomsättning utgörs av 
arbeten utförda av dotterföretag och som direktfaktu-
rerats uppdragsgivarna. 

Moderbolagets omsättning uppgick under fjärde kvar-
talet till mkr 49,5 (45,0) och under helåret 2017 till 
172,7 mkr (164,2). Kvartalets rörelseresultat (EBITA) 
uppgick till 4,6 mkr (2,9) och rörelseresultatet (EBITA) 
för helåret 2017 uppgick till 12,1 mkr (10,1). 

Moderbolagets egna kapital per 31 december 2017 
redovisas till 64,9 mkr och vid årets ingång till 71,5 
mkr. Förändringen i eget kapital under 2017 utgörs av 
årets nettovinst 3,8 mkr samt utdelning till aktieä-
garna 10,6 mkr. 

Stockholm den 28 februari 2018 

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

Denna delårsrapport och bokslutskommuniké har 
inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 28 februari 
2018 klockan 08:00. 

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB 
är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. 

Bolagets årsredovisning för 2016 och tidigare år samt tidigare offentliggjorda delårsrapporter finns för nedladdning på bola-
gets webbplats www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från bolaget under adress, Stortorget 8, 702 11 Örebro. Årsredovis-
ningen för 2017 kommer preliminärt att finnas tillgänglig från och med den 31 mars 2018. 

 

 

 

 
  

http://www.preciofishbone.se/
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Tkr Jan-dec 2017 Jan-dec 2016 Okt-dec 2017 Okt-dec 2016 

Nettoomsättning 198 223 191 178 55 799 52 837 

Rörelsekostnader -177 987 -173 568 -48 736 -47 015 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -2 710 -2 191 -927 -549 

Rörelseresultat (EBITA) 17 525 15 419 6 136 5 273 

 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -442 -442 -110 -110 

Tilläggsköpeskilling för rörelseförvärv (se not nedan) -1 248 - - - 

Rörelseresultat (EBIT) 15 835 14 977 6 025 5 163 

Finansiella poster -501 -500 -231 -207 

Resultat efter finansiella poster 15 335 14 477 5 795 4 956 

Minoritetsandel 66 -82 49 -105 

Årets skatt -4 488 -3 581 -1 588 -1 255 

Resultat efter skatt 10 913 10 814 4 256 3 596 

          

Övrigt totalresultat - - - - 

          

Summa totalresultat för perioden 10 913 10 814 4 256 3 596 

          

Resultat efter finansiella poster per aktie kr 1,67 1,58 0,63 0,54 

Rörelsemarginal (EBITA) 8,8% 8,1% 11,0% 10,0% 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag, (Tkr) 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar:     

Goodwill 50 427 50 427 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 386 3 828 

Materiella anläggningstillgångar 9 365 7 446 

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 

Summa anläggningstillgångar 63 659 62 182 

      

Omsättningstillgångar:     

Kundfordringar 52 453 45 948 

Övriga fordringar 9 910 12 965 

Kassa och bank 12 241 12 083 

Summa omsättningstillgångar 74 603 70 996 

Summa tillgångar 138 262 133 177 

      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital:     

Aktiekapital 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 72 516 72 751 

Årets resultat 10 913 10 814 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 94 899 95 035 

Innehav utan bestämmande inflytande 548 614 

Summa eget kapital 95 447 95 650 

      

Avsättningar och långfristiga skulder 6 458 4 254 

Kortfristiga skulder 36 357 33 274 

Summa eget kapital och skulder 138 262 133 177 

      

Eget kapital per aktie                     10,34kr                      10,36kr  
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Koncernens egna kapital i sammandrag, Tkr Aktiekapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 
Årets vinst Summa 

Ingående eget kapital 1 januari 2016 11 470 52 775 17 733 12 519 94 497 

Förändring i eget kapital januari - september 2016           

Omföring av föregående års vinst - - 12 519 -12 519 0 

Nettoresultat för perioden - - - 7 218 7 218 

Aktieutdelning - - -10 552 - -10 552 

Omräkningsdifferenser i eget kapital - 100 - - 100 

Utgående eget kapital 30 september 2016 11 470 52 874 19 700 7 218 91 262 

            

Förändring i eget kapital oktober - december 2016           

            

Nettoresultat för perioden - - - 3 596 3 596 

Omräkningsdifferenser i eget kapital - 177 - - 177 

Utgående eget kapital 31 december 2016 11 470 53 051 19 700 10 814 95 035 

            

Förändring i eget kapital januari - september 2017           

Omföring av föregående års vinst - - 10 814 -10 814 0 

Aktieutdelning - - -10 552 - -10 552 

Nettoresultat för perioden - - - 6 658 6 658 

Omräkningsdifferenser i eget kapital - -495 - - -495 

Utgående eget kapital 30 september 2017 11 470 52 556 19 962 6 658 90 646 

            

Förändring i eget kapital oktober - december 2017           

Nettoresultat för perioden - - - 4 256 4 256 

Omräkningsdifferenser i eget kapital - -2 - - -2 

Utgående eget kapital 31 december 2017 11 470 52 553 19 962 10 913 94 899 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag(Tkr) Jan-dec 2017 Jan-dec 2016 Okt-dec 2017 Okt-dec 2016 

Kassaflöde från löpande verksamheten 15 532 15 205 8 053 6 932 

Förändring av rörelsekapital -1 193 -6 888 -3 754 -2 328 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 594 -3 870 -1 135 -925 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 413 -12 005 26 -1 942 

Förändring av likvida medel 332 -7 557 3 191 1 737 

Kursdifferens i likvida medel -175 74 25 47 

Likvida medel vid periodens början 12 083 19 566 9 025 10 298 

Likvida medel vid periodens slut 12 241 12 083 12 241 12 083 

     

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 1,69 kr 1,66 kr 0,88 kr 0,76 kr 

 Nyckeltal Helåret januari-december Delåret oktober-december 

Samtliga nycketal avser koncernen 2017 2016 2017 2016 

Räntabilitet på totalt kapital 11,3% 11,3% 17,5% 16,1% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 15,7% 15,4% 24,1% 21,5% 

Räntabilitet på eget kapital före skatt 16,1% 15,4% 25,0% 21,2% 

Räntabilitet på eget kapital efter skatt 11,4% 11,5% 18,3% 15,3% 

Rörelsemarginal (EBITA) 8,8% 8,1% 11,0% 10,0% 

          

  Helåret januari-december Delåret oktober-december 

Data per aktie för koncernen 2017 2016 2017 2016 

Genomsnitt antal aktier före full utspädning 9 175 722 9 175 722 9 175 722 9 175 722 

Genomsnitt antal aktier efter full utspädning 9 175 722 9 175 722 9 175 722 9 175 722 

          

Vinst per aktie efter skatt före full utspädning               1,19 kr  1,18 kr  0,46 kr  0,39 kr  

Vinst per aktie efter skatt efter full utspädning               1,19 kr  1,18 kr  
                   

0,46 kr  
0,39 kr  

          

Vinst per aktie efter finansiella poster före full ut-
spädning 

1,67 kr  1,58 kr  0,63 kr  0,54 kr  

Vinst per aktie efter finansiella poster efter full ut-
spädning 

1,67 kr  1,58 kr  0,63 kr   0,54 kr  

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-
heten före full utspädning 

1,69 kr  1,66 kr  0,88 kr  0,76 kr  

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-
heten efter full utspädning 

1,69 kr  1,66 kr  0,88 kr  0,76 kr  
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Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag (Tkr) Jan-dec 2017 Jan-dec 2016 Okt-dec 2017 Okt-dec 2016 

Nettoomsättning 172 703 164 204 49 453 44 997 

Rörelsekostnader -159 719 -153 493 -44 377 -41 923 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -920 -654 -431 -165 

Rörelseresultat (EBITA) 12 064 10 057 4 645 2 909 

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -1 803 -1 803 -451 -451 

Rörelseresultat (EBIT) 10 260 8 254 4 194 2 459 

Finansiella poster -317 3 086 -132 -185 

Resultat efter finansiella poster 9 943 11 340 4 062 2 274 

Bokslutdispositioner -3 670 -2 717 -3 670 -2 717 

Årets skatt -2 357 -1 927 -394 -262 

Resultat efter skatt 3 916 6 696 -1 -705 

          

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 

          

Summa totalresultat för perioden 3 916 6 696 -1 -705 

 
 
 
 
 

Nyckeltal per balansdagen 2017-12-31 2016-12-31 

Eget kapital per aktie, kr                10,34 kr                 10,36 kr  

Utestående antal aktier före full utspädning 9 175 722 9 175 722 

Utestående antal aktier efter full utspädning 9 175 722 9 175 722 

Soliditet 69,0% 71,8% 

Kassalikviditet 70,0% 212,2% 

Antal anställda  215 209 
Definitioner 

Räntabilitet på totalt kapital = (Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader)/ Genomsnittligt  totalt kapital. 
Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader)/ Genomsnittligt sysselsatt 
kapital 
Räntabilitet på eget kapital före skatt = Resultat efter finansiella poster/ Genomsnittligt eget kapital 
Räntabilitet på eget kapital efter skatt = Resultat efter skatt/ Genomsnittligt eget kapital 
Vinst per aktie efter finansiella poster, kr = Resultat efter finansiella poster / Genomsnittligt antal aktier under rap-
portperioden 
Vinst per aktie efter skatt, kr = Resultat efter skatt / Genomsnittligt antal aktier under rapportperioden 
Eget kapital per aktie, kr = Eget kapital / Antal utestående aktier på balansdagen 
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr) 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar:     

Goodwill 14 101 15 904 

Materiella anläggningstillgångar 3 809 3 187 

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 

Andelar i koncernföretag 32 332 30 857 

Summa anläggningstillgångar 50 722 50 428 

      

Omsättningstillgångar:     

Kundfordringar 49 160 41 712 

Övriga fordringar 8 341 12 268 

Kassa och bank 3 665 3 679 

Summa omsättningstillgångar 61 166 57 660 

Summa tillgångar 111 888 108 088 

      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital:     

Aktiekapital 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 49 494 53 350 

Årets resultat 3 916 6 696 

Summa eget kapital 64 880 71 516 

      

Obeskattade reserver 8 113 4 456 

      

Kortfristiga skulder 38 895 32 117 

      

Summa eget kapital och skulder 111 888 108 088 
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Redovisningsprinciper 
 

der och uttalanden om intäkter. Intäktsredovis-
ningen ska motsvara hur överföring av avtalade 
varor eller tjänster sker till kunder. Och med be-
lopp som motsvarar värdet av den ersättning 
som företaget förväntas erhålla i utbyte för 
dessa varor eller tjänster.  

Standarden medför inte någon väsentlig påver-
kan på koncernens nettoomsättning vare sig 
beloppsmässigt eller i fråga om skillnad i perio-
dicitet.   

Läsare som önskar ta del av redovisningsprinci-
per i årsredovisningen för 2016 kan hämta 
denna från Precios Fishbones hemsida 
www.preciofishbone.se eller rekvirera från bola-
get under adress Precio Fishbone AB, Stortor-
get 8, 702 11 Örebro. 

 

Precio Fishbones koncernredovisning upprättas 
i med full tillämpning av International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Beskrivningen av re-
dovisningsprinciper och definitioner finns i års-
redovisningen för 2016. Delårsrapporten har 
upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrappor-
tering.  

Ändrade eller nya standarder, tolkningar samt 
uttalanden från normgivande organ för IFRS 
inom EU som trätt i kraft från 1 januari 2017 
har inte haft någon påverkan på de konsolide-
rade finansiella rapporterna. Rapporteringen av 
moderbolagets resultat och ställning baserar 
sig på bestämmelserna i Årsredovisningslagen 
och Rådet för Finansiell Rapporterings rekom-
mendation RFR 2 Redovisning för juridiska per-
soner. 

Nya redovisningsprinciper 2018 
enligt IFRS.  
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är en ny 
intäktsstandard som ersätter befintliga standar-

 

 

http://www.preciofishbone.se/


Bokslutskommuniké 
 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 

 

 

Precio Fishbone Borlänge 

Sveagränd 1 
SE-784 33 Borlänge, Sweden 
+46 771-44 00 80   

Precio Fishbone Eskilstuna 

Rademachergatan 1  
SE-632 20 Eskilstuna, Sweden 
+46 771-44 00 80 

Precio Fishbone Göteborg 

Gårdatorget 2 
SE-412 50 Göteborg, Sweden  
+46 771-44 00 80   

Precio Fishbone Malmö 

Hamngatan 4 
SE-211 22 Malmö, Sweden 
+46 771-44 00 80 

Precio Fishbone Stockholm 

Sveavägen 165 
SE-113 46 Stockholm, Sweden 
+46 771-44 00 80   

Precio Fishbone Växjö 
Honnörsgatan 14 
SE-352 36 Växjö, Sweden 
+46 771-44 00 80  

 

Precio Fishbone Västerås 

Pilgatan 25 
SE-721 30 Västerås, Sweden 
+46 771-44 00 80 

Precio Fishbone Örebro 

Stortorget 8 
SE-702 11 Örebro, Sweden  
+46 771-44 00 80 

Precio Fishbone UK Ltd  

20 East Road  
LONDON N1 6AD,  
United Kingdom,  
+44 (0) 7825 794617  

Precio Fishbone Vietnam Ltd 

186 Điện Biên Phủ Street 
Ward 6, PJICO Tower, 5th floor 
District 3, Ho Chi Minh City 
Vietnam,  
+84 38 20 70 20 

Precio Fishbone Danmark 
ApS  
Lyngbyvej 2  
2100 Kobenhavn  
Danmark  
+45 31-520313  

Precio Fishbone Canada Inc.  
PO Box 42079 St. Laurent  
Ottawa, Ontario, Canada,  
K1K4L8  
 

 

 

 

 

Kontakt 
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