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Kvartalet april – juni 2017 
     

• Nettoomsättningen uppgick till 51,0 mkr (52,4).  

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,8 mkr (4,8).   

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,4 % (9,1 %). 

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

• Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,38 kr (0,51). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 1,9  
mkr (4,1) vilket motsvarar 0,20 kr per aktie (0,45).   

• Utdelning om 1,15 kr per aktie har verkställts. 

• Styrelsen omvald på årsstämman 10 maj. 

• Slutlig tilläggsköpeskilling för förvärvet av aktier i 
Fishbone Systems erlagd med 1,2 mkr. 
 

 

 

 Delåret januari – juni 2017 

  

• Nettoomsättningen uppgick till 102,7 mkr (99,1).  

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 9,4 mkr (7,7).   

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,2 % (7,8 %). 

• Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (5,8). 

• Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,87 kr (0,82). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,5  
mkr (6,1) vilket motsvarar 0,71 kr per aktie (0,66).   

 

 
 
 



VD har ordet 

Under det första halvåret 2017 har vi förbättrat rörelseresultatet (EBITA) med 22 % jämfört 
med samma period förra året och för både första och andra kvartalet har även 
rörelsemarginalen (EBITA-marginalen) förbättrats. Omsättningen under halvåret har ökat 
med 4%. För det andra kvartalet finns en negativ kalendereffekt med färre arbetsdagar som 
inneburit att vi inte riktigt nått upp till förra årets omsättning men vi har trots det lyckats 
skapa ett något högre rörelseresultat och en förbättring av rörelsemarginalen. Att resultat 
och marginal har ökat betydligt mer än omsättning beror på att andelen av intäkterna som 
kommer från produkter har ökat. Vi har arbetat målmedvetet med och gjort stora satsningar 
på våra produkterbjudanden. Det har gett försäljningsframgångar som har förbättrat 
rörelsemarginalen. Samtidigt är vår konsultaffär med projekt och specialistkonsulter basen 
för vår verksamhet och kombinationen av produkter och konsulttjänster till paketerade 
lösningar ger oss ett mycket starkt marknadserbjudande.   

Alla våra produkter går att köpa som prenumerationer på en molntjänst. Allt fler kunder väljer 
att få tillgång till produkterna på detta sätt och det innebär att våra intäkts- och kassaflöden 
ändras jämfört med vid licensförsäljning. Intäkter och kassaflöden blir mer utspridda i tiden 
men det ger också en större andel återkommande intäkter.  

Offentliga organisationer står för 47 % av våra intäkter och vi levererar idag både produkter 
och tjänster till bl a Trafikverket, Energimyndigheten, FMV och Socialstyrelsen genom egna 
avtal. Vi har nu också vunnit ramavtalsupphandlingar med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap samt Statistiska Centralbyrån vilket under hösten kommer att innebära 
intressanta uppdrag för framförallt våra kontor i Mälardalsregionen. Kommuner har historiskt 
stått för en mindre del av vår affär med offentlig sektor men andelen har ökat under 2017. 
En bidragande orsak är Kaskelot, en molntjänst vi utvecklat för att planera och administrera 
val, som kommuner med tillsammans nästan hälften av alla väljare valt (!) att teckna 
abonnemang för.  

Ett nytt kontor kommer att öppnas i Köpenhamn i september. Kontoret kommer att ha en 
leverans av både projekt/konsulttjänster och produkter. Målet är att vara fem anställda innan 
årsskiftet. Rekryteringen har börjat bra och närheten till vårt framgångsrika kontor i Malmö är 
en fördel för kunskapsöverföring och gemensamma leveranser.  

Under kvartalet har en slutlig tilläggsköpeskilling betalats för aktierna i Fishbone Systems AB 
som förvärvades till 100 % under 2015. Tilläggsköpeskillingen baserades på försäljning av 
vissa produkter och uppgick till 1,2 mkr. Den har i sin helhet kostnadsförts i kvartalet och 
påverkar resultatet från och med EBIT-nivån. 

Efterfrågan på it-konsulttjänster inom de områden vi verkar är hög för närvarande. Det gäller 
för alla de orter vi finns. Ett marknadsläge som för oss innebär mycket bra orderstock, en 
hög debiteringsgrad och även ökande genomsnittliga priser. I de större städerna, särskilt i 
Stockholm, innebär det också en generell situation med brist på duktiga konsulter. Det är en 
ökad konkurrens om dem och rörligheten mellan arbetsgivare ökar. Denna situation 
påverkar förstås även oss. Vi har historiskt haft en mycket låg personalomsättning under 
många år men jag bedömer att marknadssituationen innebär att den kommer att öka något 
under innevarande år. Det innebär att även om vi rekryterar i samma takt som tidigare så 
har vi en utmaning i att växa numerärt.  

 

Eskilstuna den 25 augusti 2017 

Christer Johansson 

 
 



Kvartalet och sexmånadersperioden i sammandrag 
 

Intäkterna uppgick under det andra kvartalet 2017 till 51,0 mkr (52,4) innebärande 
en minskning med 3 % jämfört med 2016. För sexmånadersperioden januari – 
juni 2017 uppgick intäkterna till mkr 102,7 (99,1) vilket motsvarar en ökning med 
4 % jämfört med 2016. 
  
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för andra kvartalet till 4,8 mkr (4,8) och för 
sexmånadersperioden redovisas till 9,4 mkr (7,7) en ökning med 22 %.  
 
I rörelseresultatet för andra kvartalet ingår avskrivningar enligt plan med 0,7 mkr 
(0,7) och motsvarande för sexmånadersperioden redovisas 1,4 mkr (1,3).  
 
I kvartal 2 och i hela sexmånadersperioden 2017 belastas resultatet (EBIT) med 
en kostnad om 1,2 mkr relaterad till slutlig likvid för förvärvet år 2015 av Fishbone 
Systems AB. Därmed är samtliga köpeskillingar reglerade och inga återstår att 
betala. 
 
Resultatet efter finansnetto uppgick under andra kvartalet till 3,5 mkr (4,7) och för 
sexmånadersperioden till 8,0 mkr (7,5).  
 
Resultat efter skatt uppgick under andra kvartalet till 2,4 mkr (3,6) och under 
sexmånadersperioden till 5,6 mkr (5,8) 

 
Investeringar 
 
Investeringar under andra kvartalet har gjorts med 1,5 mkr (0,7) och under 
sexmånadersperioden med 2,2 mkr (2,3). Under sexmånadersperioden har 
anläggningstillgångar avyttrats för 0,2 mkr (0,1).  

 
Likviditet och finansiell ställning 
 

Kassaflödet under andra kvartalet från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital, blev 1,9 mkr (4,1). Under sexmånadersperioden 
uppgick motsvarande kassaflöde till 6,5 mkr (6,1). 

 

Totalt kassaflöde blev under andra kvartalet -12,3 mkr (-11,8). Utflödet av likvida 
medel är främst hänförligt till lämnad aktieutdelning med 10,6 mkr (10,6). 

Det totala kassaflödet under sexmånadersperioden uppgick till -0,6 mkr (-7,9).  

 

Likvida medel uppgick på balansdagen den 30 juni 2017 till 11,3 mkr, jämfört med 
12,1 mkr den 1 januari 2017. 

Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen den 30 juni 2017 till 89,8 mkr, 
jämfört med 95,0 mkr den 1 januari 2017. Halvårets förändring av eget kapital 
utgörs av periodens nettoresultat om 5,6 mkr och aktieutdelning med 10,6 mkr 
samt omräkningsdifferenser i eget kapital i dotterföretag -0,2 mkr. Soliditeten 
uppgick på balansdagen den 30 juni 2017 till 68 % jämfört med 72 % vid årets 
ingång. 



PRECIO FISHBONEs aktie 

 
Precio Fishbones B-aktie är listad på NASDAQ First North Premier Stockholm.  
 
Erik Penser Bank är såväl likviditetsgarant för Precio Fishbones B-aktie som 
bolagets Certified Adviser enligt NASDAQ First North Stockholms krav. 

 

Antalet utestående aktier per 30 juni 2017 var 9 175 722 och av totala antalet 
aktier är 20 000 A-aktier. Antalet aktieägare var den 30 juni 2017 1 257 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 bemyndigande gäller till nästa årsstämma.  
 
Bolaget har inga pågående optionsprogram. 
 

Verksamheten 

 

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med drygt 200 medarbetare i 
Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö och Ho Chi 
Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London och i Ottawa. 
Efter kvartalets utgång har ett nytt kontor öppnats i Köpenhamn.  
 
Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda IT-
lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. 
På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. 
Precio Fishbone har också lång erfarenhet av rådgivning och projektledning inom IT-
området och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom bland annat mobilitet, 
informationshantering, integration och business intelligence i form av specialisttjänster 
samt funktions- och förvaltningsåtaganden.  
 
Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom områdena Cloud Productivity, 
Collaboration and Content, Application Development och Application Integration. Inom 
området Data Analytics är Precio Fishbone Microsoft Silver Partner.  
 
Ett annat viktigt partnerskap är det med EPi där vi är Premium Partner. Vi är också 
partner till InRiver inom området PIM, Product Information Management. 
 
Företagets kunder återfinns bland större företag och organisationer samt inom den 
offentliga sektorn. Uppdragsgivare inom den offentliga sektorn står för 47 % av 
koncernens omsättning. De största kunderna är statliga verk och myndigheter, större 
företag samt biståndsorganisationer. Genom nya affärsmodeller med möjligheter att 
prenumerera på tjänster som intranät har kundbasen i påtagligt växande grad kommit 
att omfatta mellanstora företag och organisationer. 
 

 
 



 

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 
moderbolaget och Precio Fishbone Systems AB. Precio UK Ltd och Precio Fishbone Canada 
Inc är inriktade mot NGO-sektorn i Storbritannien och Nordamerika. De legala enheterna 
Precio Vietnam Ltd och Precio IT Strategi AB är företrädesvis underleverantörer 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 London, Ottawa, 
Köpenhamn samt i Ho Chi Minh City i Vietnam. Integrationen och resursutbytet mellan 
kontoren är så omfattande att kriterierna för att redovisa segment inte är uppfyllda.  
 

Medarbetare och organisation 
 

Vid utgången av kvartalet var totalt 205 personer anställda inom koncernen och vid årets 
ingång var 209 personer anställda.  

 
Styrelse och ledning 
 

Vid årsstämman den 10 maj 2017 beslöts på valberedningens förslag omval av ledamöterna 
Claes Ruthberg, Patrik Salén, Kjell Sandin, Bengt-Åke Älgevik och Katarina 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 9 ledande 
befattningshavare.  

 
Marknad och framtidsutsikter 

 

Precio Fishbone verkar huvudsakligen på den svenska marknaden. Det är vår hemma-
marknad och över 85 % av vår omsättning kommer härifrån. Vi vill samtidigt vara ett företag 
med internationell räckvidd när det gäller de produkter vi utvecklat. För den produkt som 
riktar sig mot internationella biståndsorganisationer har vi egen närvaro i Storbritannien och 
Kanada och genomför även de projekt som en försäljning av en produktlicens ger upphov till 
med egen personal på många olika platser i världen. Den senaste kunden är Schweiziska 
Röda Korset och vi har också lanserat en version av produkten, kallas NGO online GO! 
riktad mot mindre biståndsorganisationer. Det snart öppnade kontoret i Köpenhamn kommer 
att vara ett kontor med en lokal leverans av projekt och specialistkonsulter samt försäljning 
av produkter på den danska marknaden. För produkten Omnia Intranet sker försäljningen på 
övriga marknader utomlands genom partners.   



 
De generella marknadsutsikter vi primärt har att bedöma är de för IT-konsulttjänster i 
Sverige. Alla marknadsbedömningar vi kunnat ta del av pekar på att en real tillväxt kommer 
att ske under 2017. Vi bedömer att det kommer vara så även inom de områden som vi är 
verksamma. Efterfrågan leder till att det är svårare än tidigare att rekrytera nya medarbetare 
vilket påverkar tillväxten inom konsultdelen av vår affär. 
 
Precios Fishbones kundstruktur domineras fortsatt av Offentlig sektor. Vi har under och efter 
kvartalets utgång vunnit upphandlingar bl a med Myndigheten för civilberedskap och 
Statistiska Centralbyrån vilket gör att andelen fortsatt bedöms vara dominerande. En kund-
kategori som vuxit fram under 2017 är Handel, där vi med kunder som bl a Axfood, 
Systembolaget och Kicks gjort intressanta affärer. Vi bedömer att denna kundkategori har 
goda tillväxtmöjligheter. 
 
Försäljning per kundkategori under januari – juni 2017:  

 
 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

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

Moderbolaget 
 

Moderbolagets omsättning uppgick under andra kvartalet till mkr 44,4 (44,5) och 
under sexmånadersperioden till 89,1 mkr (84,9). Kvartalets rörelseresultat 
(EBITA) uppgick till 3,3 mkr (3,0) och sexmånadersperioden uppgick till 6,4 mkr 
(5,1). 

Offentlig sektor 47%

Industri 13%

Tjänsteföretag 16%

Bygg och fastigheter 7%

Bank, finans & försäkring 4%

Ideella organisationer 8%

Övrigt 1%

Handel 4%



Moderbolagets resultat efter skatt redovisas för andra kvartalet till 2,0 mkr (5,3) 
och för sexmånadersperioden till 3,8 mkr (6,4). Under andra kvartalet har 
moderbolaget mottagit utdelning på aktier i dotterföretag med 0,0 mkr (3,4). 
 
Moderbolaget egna kapital per 30 juni 2017 redovisas till 64,7 mkr och vid årets ingång till 
71,5 mkr. Förändringen i eget kapital under första halvåret 2017 utgörs av periodens vinst 
3,8 samt utdelning till aktieägarna 10,6 mkr. 
 
 

Eskilstuna den 25 augusti 2017 

 

Christer Johansson 

Verkställande direktör 

Precio Fishbone AB (publ) 

Org.nr. 556347-2926 

 

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

 

Kommande rapporteringstillfällen 
 

Delårsrapport för juli – september 2017 offentliggörs den 27 oktober 2017. 

 

Delårsrapport för oktober – december 2017 samt bokslutskommuniké för 
helåret 2017 offentliggörs den 28 februari 2018. 

 

Bolagets årsredovisningar och tidigare offentliggjorda finansiella rapporter finns för 
nedladdning på bolagets webbplats www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från bolaget 
under adress, Stortorget 8, 703 11 Örebro. 

 

 

 

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande 
direktörens försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 klockan 08:00. 

 

 
 
 
 

http://www.preciofishbone.se/


 
 
 

Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Tkr Jan-jun 2017 Jan-jun 2016 Apr-jun 2017 Apr-jun 2016 

Nettoomsättning 102 721 99 096 50 978 52 354 
Rörelsekostnader -92 135 -90 235 -45 548 -47 020 
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -1 162 -1 122 -637 -566 
Rörelseresultat (EBITA) 9 424 7 739 4 793 4 768 
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -221 -221 -111 -111 
Tilläggsköpeskilling för rörelseförvärv (se not nedan) -1 248 - -1 248 - 
Rörelseresultat (EBIT) 7 955 7 518 3 434 4 657 
Finansiella poster 26 -7 59 44 
Resultat efter finansiella poster 7 981 7 511 3 493 4 701 
Minoritetsandel 33 26 11 11 
Årets skatt -2 380 -1 787 -1 154 -1 075 
Resultat efter skatt 5 633 5 750 2 350 3 637 

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 

Summa totalresultat för perioden 5 633 5 750 2 350 3 637 

Resultat efter finansiella poster per aktie kr 0,87 0,82 0,38 0,51 
Rörelsemarginal (EBITA) 9,2% 7,8% 9,4% 9,1% 

not: Tilläggsköpeskilling för rörelseförvärv. 
Beloppet avser den sista tilläggsköpeskillingen för förvärvet 2015 av samtliga aktier i Fishbone Systems AB. 
Enligt de internationella redovisningsbestämmelserna, IFRS, ska Precio Fishbone redovisa denna tilläggs- 
köpeskilling som en kostnad i rörelsen. 
Samtliga delar i köpeskillingen av aktierna i Fishbone Systems AB är därmed reglerade och således återstår inget 
att betala. 



 
 

Koncernens balansräkningar i sammandrag, (KSEK) 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar:

Goodwill 50 427 50 427 50 427

Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 607 4 049 3 828

Materiella anläggningstillgångar 8 267 6 747 7 446

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 480

Summa anläggningstillgångar 62 781 61 703 62 182

Omsättningstillgångar:

Kundfordringar 45 376 43 963 45 948

Övriga fordringar 13 875 13 401 12 965

Kassa och bank 11 310 11 647 12 083

Summa omsättningstillgångar 70 560 69 011 70 996

Summa tillgångar 133 341 130 714 133 177

Eget kapital och skulder

Eget kapital:

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470

Reserver och balanserade vinstmedel 72 706 72 418 72 751

Årets resultat 5 633 5 750 10 814

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 89 809 89 638 95 035

Innehav utan bestämmande inflytande 582 507 614

Summa eget kapital 90 391 90 144 95 650

Avsättningar och långfristiga skulder 4 247 5 383 4 254

Kortfristiga skulder 38 703 35 186 33 274

Summa eget kapital och skulder 133 341 130 714 133 177



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Koncernens egna kapital Aktie- Balanserade Årets

 i sammandrag, Tkr kapital Reserver vinstmedel vinst Summa

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

Förändring i eget kapital januari - juni 2016

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

Nettoresultat för perioden - - - 5 750 5 750

Aktieutdelning - - -10 552 - -10 552

Omräkningsdifferenser i eget kapital - -57 - - -57

Utgående eget kapital 30 juni 2016 11 470 52 718 19 700 5 750 89 638

Förändring i eget kapital juli - december 2016

Nettoresultat för perioden - - - 5 064 5 064

Omräkningsdifferenser i eget kapital - 333 - - 333

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

Förändring i eget kapital januari - mars 2017

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

Nettoresultat för perioden - - - 3 284 3 284

Omräkningsdifferenser i eget kapital - -43 - - -43

Utgående eget kapital 31 mars 2017 11 470 53 008 30 514 3 284 98 276

Förändring i eget kapital april - juni 2017

Omföring av föregående års vinst - - 0 0 0

Aktieutdelning - - -10 552 - -10 552

Nettoresultat för perioden - - - 2 350 2 350

Omräkningsdifferenser i eget kapital - -264 - - -264

Utgående eget kapital 30 juni 2017 11 470 52 744 19 962 5 633 89 809

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

(KSEK)
Jan-jun 2017 Jan-jun 2016 Apr-jun 2017 Apr-jun 2016

Kassaflöde från löpande verksamheten 6 530 6 058 1 851 4 121

Förändring av rörelsekapital 5 294 -1 793 -2 370 -4 481

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 959 -2 223 -1 519 -734

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 512 -9 974 -10 272 -10 743

Förändring av likvida medel -647 -7 932 -12 309 -11 837

Kursdifferens i likvida medel -127 13 -94 33

Likvida medel vid periodens början 12 083 19 566 23 713 23 451

Likvida medel vid periodens slut 11 310 11 647 11 310 11 647

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 0,71 kr             0,66 kr         0,20 kr          0,45 kr        



 
 
 
 
 



 
 

Moderbolagets resultaträkningar i 

sammandrag, Tkr
Jan-jun 2017 Jan-jun 2016 Apr-jun 2017 Apr-jun 2016

Nettoomsättning 89 088 84 946 44 358 44 497

Rörelsekostnader -82 411 -79 499 -40 910 -41 307

Avskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar
-326 -369 -163 -184

Rörelseresultat (EBITA) 6 351 5 079 3 284 3 006

Avskrivningar på immateriella 

anläggningstillgångar
-902 -902 -451 -451

Rörelseresultat (EBIT) 5 449 4 178 2 833 2 555

Finansiella poster -31 3 438 -28 3 454

Resultat efter finansiella poster 5 418 7 616 2 805 6 009

Årets skatt -1 667 -1 217 -814 -746

Resultat efter skatt 3 752 6 399 1 991 5 264

Övrigt totalresultat 0 0 0 0

Summa totalresultat för perioden 3 752 6 399 1 991 5 264



 
 
 
 
 
 
 
 

Redovisningsprinciper 
 
Precio Fishbones koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Beskrivningen av redovisningsprinciper och definitioner finns i 
årsredovisningen för 2016. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering.  
 
 
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 
konsoliderade finansiella rapporterna.  

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag, 

Tkr
2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar:

Goodwill 15 003 16 806 15 904

Övriga immateriella anläggningstillgångar - - -

Materiella anläggningstillgångar 3 559 2 950 3 187

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 480

Andelar i koncernföretag 32 310 30 857 30 857

Summa anläggningstillgångar 51 352 51 093 50 428

Omsättningstillgångar:

Kundfordringar 41 376 38 969 41 712

Övriga fordringar 11 133 9 612 12 268

Kassa och bank 5 211 5 511 3 679

Summa omsättningstillgångar 57 719 54 092 57 660

Summa tillgångar 109 070 105 185 108 088

Eget kapital och skulder

Eget kapital:

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470

Reserver och balanserade vinstmedel 49 494 53 350 53 350

Årets resultat 3 752 6 399 6 696

Summa eget kapital 64 715 71 218 71 516

Obeskattade reserver 4 456 1 748 4 456

Långfristiga skulder 2 097 0

Kortfristiga skulder 39 899 30 122 32 117

Summa eget kapital och skulder 109 070 105 185 108 088



Rapporteringen av moderbolagets resultat och ställning baserar sig på bestämmelserna i 
Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. 
   
 
Läsare som önskar ta del av redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2016 kan hämta 
denna från Precios Fishbones hemsida www.preciofishbone.se eller rekvirera från bolaget 
under adress Precio Fishbone AB, Stortorget 8, 702 11 Örebro. 

 

http://www.preciofishbone.se/

