PRECIO FISHBONE AB (publ)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Januari – december 2018
Kvartalet oktober – december 2018
•

Nettoomsättningen uppgick till 64,6 mkr (55,8).

•

Rörelseresultatet (EBITA) blev 8,4 mkr (6,1).

•

Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,9 % (11,0%).

•

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

•

Vinst per aktie efter skatt blev 0,70 kr (0,46).

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,4
mkr (8,1) vilket motsvarar 0,92 kr per aktie (0,88).

Helåret januari - december 2018
•

Nettoomsättningen uppgick till 227,2 mkr (198,2).

•

Rörelseresultatet (EBITA) blev 25,6 mkr (17,5).

•

Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,3 % (8,8%).

•

Resultat efter skatt blev 18,4 mkr (10,9).

•

Vinst per aktie efter skatt blev 2,00 kr (1,19).

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 25,0
mkr (15,5) vilket motsvarar 2,73 kr per aktie (1,69).

•

Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2018 besluta om en utdelning på 1,80
(1,20) kronor per aktie.

VD har ordet

Vårt bästa år hittills avslutas
med vårt enskilt bästa kvartal
vilket är fantastiskt roligt.

nya avtal med biståndsorganisationer i bl a Kanada, Storbritannien och Nederländerna.
Vår produktsvit för att skapa en modern digital
arbetsplats, Omnia, har under kvartalet också

Både omsättningen och resul-

haft en mycket stark efterfrågan från utländska

tatet för det fjärde kvartalet är

försäkringsbolag och ett universitet i Storbritan-

kunder. Vi har bl a tecknat avtal med ett stort

högre än något tidigare kvar-

nien, ett teknikkonsultföretag i Nederländerna,

tal. Rörelseresultatet (EBITA)

operatören i ett mellaneuropeiskt land. En

översteg för första gången 8

en tysk lastbilstillverkare och den statliga tågmycket starkt bidragande orsak till framgångarna är att Omnia för andra året i rad blivit den

mkr vilket gav en rörelsemar-

högst rankade intranätprodukten i ClearBox

ginal på nära 13 %. En mycket

marknaden. En annan bidragande orsak är att

stark avslutning på året!
En summering av året
De finansiella mål som vi satt upp för verksamheten är 15 % organisk tillväxt och 10 % rörelsemarginal (EBITA). I år når vi dem båda och det
är bara att lyfta på hatten för allt hårt arbete
som alla medarbetare lagt ned under året! Det
som är den verkligt stora prestationen är att vi

stora global jämförelse av alla produkter på
vi haft draghjälp av lokala partners och vunnit
affärer tillsammans med dem.
Vi kommer under 2019 satsa på ökad internationalisering av vår Omniaaffär. Det innebär en
del investeringar men vi har bästa tänkbara
läge för att ta chansen till en expansion utanför
Sverige. Primärt genom partners men också
med egen etablering på utvalda marknader.

Affärsutveckling av systemutveckling

växer med förbättrad lönsamhet. Samtidigt som

Vår systemutvecklingsaffär utvecklas hela tiden.

omsättningen ökat med 15 % så har rörelsere-

Under året som gått har vi erfarit att allt fler or-

sultatet ökat med 46 %. En konsultaffär som går

ganisationer, inte minst inom den offentliga

för högtryck och som genererar produktaffärer

sektorn, vill automatisera delar av sina proces-

och en produktaffär som leder till utvecklings-

ser med hjälp av robotic process automation

och förvaltningsuppdrag ger både tillväxt och

dvs utnyttja en robot som utför arbetsuppgifter

lönsamhet.

i ett arbetsflöde. För att hjälpa våra kunder har

NGO Online och Omnia på export
Vår produkt NGO Online som hjälper biståndsorganisationer över hela välden med att underlätta sin administration och uppföljning av hjälpinsatser, så det blir mer pengar över för själva
hjälpinsatserna, fortsätter skörda framgångar
utomlands. Under sista kvartalet har vi tecknat
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vi skapat ett stark erbjudande där vår kompetens inom systemutveckling gör att vi snabbt
kan gå från ord till handling. Vi gör det enkelt att
gå från utredningar och rapporter till konkreta
effekter och verksamhetsnytta.
Christer Johansson
Verkställande direktör
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ÖVERSIKT
Kvartalet och delåret

i sammandrag
ÖVERSIKT

Spets
Insikt
Engagemang
– våra värdeord.

Nettoomsättningen uppgick under det
fjärde kvartalet 2018 till 64,6 mkr
(55,8) således en ökad omsättning
med 16 % jämfört med 2017. För
helåret 2018 uppgick nettoomsättningen till 227,2 mkr (198,2) vilket
motsvarar en ökning med 15 % jämfört med 2017.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för
fjärde kvartalet 2018 till 8,4 mkr (6,1)
medförande en resultatökning med
38%. Rörelseresultatet (EBITA) för
helåret 2018 redovisas till 25,6 mkr
(17,5) vilket är en ökning med 46 %.
I rörelseresultatet för fjärde kvartalet
2018 ingår avskrivningar enligt plan
med totalt 0,9 mkr (1,0) och motsvarande för helåret 2018 var 3,4 mkr
(3,2).
Resultatet efter finansnetto uppgick
under fjärde kvartalet 2018 till 8,1 mkr
(6,0) och för helåret 2018 till 24,4 mkr
(15,3).
Resultat efter skatt uppgick under
fjärde kvartalet 2018 till 6,4 mkr (4,3)
och under helåret 2018 till 18,4 mkr
(10,9).

Kvartal 4 2018 i korthet
Försäljning
64,6
mkr

Anställda
232

Apr
2016
3

Investeringar, likviditet och finansiell ställning
Investeringar i maskiner och inventarier under fjärde kvartalet 2018 har gjorts med 1,6
mkr (1,1). För helåret 2018 uppgick motsvarande investeringar till 4,4 mkr (4,9).
Kassaflödet under fjärde kvartalet 2018 från
den löpande verksamheten före förändringar
i rörelsekapital, blev 8,4 mkr (8,1). Samma

Likvida medel uppgick på balansdagen den
31 december 2018 till 21,6 mkr, jämfört med
12,2 mkr den 1 januari 2018.
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen den 31 december 2018 till 98,4 mkr,
jämfört med 94,9 mkr den 1 januari 2018.
Årets förändring av eget kapital utgörs av

kassaflöde för helåret 2018 blev 25,0 (15,5).

årets nettoresultat om 18,4 mkr och föränd-

Totalt kassaflöde under fjärde kvartalet 2018

sen av aktier i dotterföretag -4,1 samt aktieut-

blev 4,9 mkr (3,2). För helåret 2018 blev det

delning med -11,0 mkr.

totala kassaflödet 9,3 mkr (0,3). Under 2018

Koncernens soliditet uppgick på balansdagen

har utdelning till aktieägarna gjorts med 11,0

den 31 december 2018 till 63 % jämfört med

mkr (10,6).

69 % vid årets ingång.

ring av växelkursreserven med 0,2 mkr, inlö-

Kvartalet oktober - december 2018
Rörelseresultat (EBITA)

Rörelsemarginal (EBITA)

8 350 (6 136) Tkr

12,9 (11,0) %

Resultat efter skatt

Vinst per aktie efter skatt

6 437 (4 256) Tkr

0,70 (0,46) Kr

Helåret
januari - december 2018
Rörelseresultat

250%
250%

Rörelseresultat (EBITA)

Resultat eft. skatt
25 572 (17 525) Tkr

Rörelsemarginal (EBITA)
Likvida medel uppgick på balansdagen den

11,3 (8,8) %

30 september 2018 till 16,7 mkr, jämfört med
12,2 mkr den 1 januari 2018.

Vinst per aktie efter skatt

Resultat efter skatt

Koncernens egna kapital uppgick på balans-

250%

jämfört med 94,9 mkr den 1 januari 2018.

Rörelseresultat
18 378 (10 913) Tkr

dagen den 30 september 2018 till 91,9 mkr,

2,00 (1,19) Kr

Årets förändring av eget kapital utgörs av periodens nettoresultat om 11,9 mkr, tilläggsförvärv av rörelse om -4,1 mkr, förändring av
växelkursreserven med 0,2 mkr samt aktieutdelning med -11,0 mkr.
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Resultat eft. skatt

Vinst per aktie

Soliditeten uppgick på balansdagen den
30 september 2018 till 65 % jämfört med
69 % vid årets ingång.
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Verksamheten
Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med 232 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 produkter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar

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

där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig

Erik Penser Bank AB är likviditetsgarant

utgångspunkt som teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta,

för Precio Fishbones B-aktie och är dess-

kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder.

utom bolagets Certified Adviser enligt

Precio Fishbone har också lång erfarenhet av rådgivning

Nasdaq First North Premier Stockholms

och projektledning inom IT-området och erbjuder ett

krav.

komplett utbud av tjänster inom digital workplace, integration, data analytics och mobilitet i form av specialisttjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden.
Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom områdena Cloud Productivity, Colloboration and Content,
Application Development och Application Integration.
Inom området Data Analytics är vi Microsoft Silver Partner. Ett annat viktigt partnerskap är det med Episerver
där vi är Premium Partner.
Precio Fishbones kunder finns framför allt bland större

Antalet utestående aktier per 31 december 2018 var 9 175 722 och av totala antalet aktier är 20 000 A-aktier. Antalet aktieägare var per 2018-12-31 totalt 1 578
och vid årets ingång 1 288. Bolaget har
inga utestående optionsprogram.
Årsstämman den 15 maj 2018 beslutade
om en utdelning om 1,20 (1,15) kr per aktie för räkenskapsåret 2017 och utbetalning verkställdes den 22 maj 2018.

företag och inom den offentliga sektorn. De största kun-

Beslutet innebar ett totalt utdelningsbe-

derna är statliga verk och myndigheter som Trafikverket,

lopp om 11 010 866:40 kronor.

Energimyndigheten, Socialstyrelsen och FMV samt större
företag som t ex Ericsson, Volvo, Axfood och WSP. Biståndsorganisationer från Sydkorea och Australien i öster till USA och Kanada i väster är en annan viktig kund-

Årsstämman den 15 maj 2018 bemyndigade styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,

kategori.

fatta beslut om nyemission av högst 900

Nya affärsmodeller med möjligheter att prenumerera på

tanter, genom apport eller genom kvitt-

tjänster per användare och månad har ökat andelen
mindre och medelstora organisationer bland kunderna.

000 aktier av serie B, mot betalning i konning. Detta bemyndigande gäller till nästa
årsstämma som hålls den 7 maj 2019.
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Marknad och framtidsutsikter
Det fjärde kvartalet 2018 blev det femte kvartalet i rad där vi sätter omsättnings- och resultatrekord. Förutsättningarna för helåret 2019 är generellt sätt goda, och vi kan i dagsläget inte se någon avmattning i efterfrågan,
men vi avstår från att lämna prognos. Om vi lyfter blicken och ser på yttre faktor som generell avmattning av konjukturen, ökad protektionism och Brexit kommer de att påverka oss, liksom andra, negativt men frågan är när
och hur mycket?
Offentlig sektor är som tidigare det största
kundsegmentet med 43 % av omsättningen.
Jämfört med 2017 har andelen sjunkit med
nära 5 %-enheter men ingen minskning har
skett i absoluta termer. Trafikverket och Energimyndigheten är fortsatt de största kunderna
inom offentlig sektor. De sektorer som ökat
mest är Industri och Ideell sektor. Inom industrisektorn har vi vunnit ett antal större projekt
med kunder både inom och utom Sverige vilket ökat denna sektors storlek. Inom sektorn
Ideella organisationer har vi under året legat
på samma andel, 11 %, vilket är en högre nivå jämfört med föregående år. Sektorn Övrigt har ökat till 2 % jämfört
med 0,3 % förra året. Ökningen beror i sin helhet i princip på större projekt med transportföretag. Vi har en
grundtrygghet i den relativt sett stora andelen offentlig sektor och en bra blandning av kunder i övriga sektorer.
Under det fjärde kvartalet kommer närmare en fjärdedel av intäkterna från direkta licens-, software assuranceoch prenumerationsintäkter från våra produkter eller från fasta supportåtaganden. Vi strävar efter att öka denna
typ av intäkter då de bidrar positivt till våra marginaler samtidigt som de ger återkommande och säkrare intäkter
jämfört med projekt och konsultationer. Att vinna projektaffärer och hjälpa kunder med spetskompetens i form
av konsulter är dock fortsatt mycket viktigt för oss men vid en konjunkturnedgång påverkas dessa tidigare.
Av de totala intäkterna genereras cirka 20 % av kunder utanför Sverige. Vi omsätter en del av detta vi våra dotterbolag men en större del är export från Sverige. Vi ser goda möjligheter att öka denna omsättning främst genom
samarbeten med partners när det gäller Ominas produktsvit men även med egna etabelringar på utvalda marknader.
.

Styrelse och ledning

Till årsstämman den 15 maj 2018 omvaldes

Christer Johansson är bolagets

ledamöterna Claes Ruthberg, Patrik Salén,

verkställande direktör.

Kjell Sandin, Bengt-Åke Älgevik och Katarina
Åkerman. Bengt-Åke Älgevik utsågs fortsatt till
styrelsens ordförande.
Valberedningen utgörs av Göran Olinder och
Kjell Sandin.
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Företagets ledningsgrupp utgörs av
verkställande direktören och ytterligare
11 ledande befattningshavare.
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Vid utgången av kvartalet
var totalt 232 personer
anställda inom koncernen
och vid årets ingång var
215 personer anställda.
Vid utgången av kvartalet
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Koncernstruktur

Segment

Koncernens bolagsstruktur består, förutom av

Koncernens rörelse bedrivs vid kontor på åtta orter i

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.
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Sverige, i Köpenhamn, London, Ottawa 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 det fjärde kvartalet 2018 var totalt 232
personer anställda inom koncernen och vid årets ingång
var 215 personer anställda.

Bokslutskommuniké 2018

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 2017 varför läsaren hänvisas till
den redogörelse som lämnats på sidan 5 - 6 i den årsredovisningen.

Moderbolaget
Merparten av koncernens rörelse drivs inom moderbolaget. Skillnaden mellan koncernens nettoomsättning och
moderbolagets nettoomsättning utgörs av arbeten utförda av dotterföretag och som direktfakturerats uppdragsgivarna.
Moderbolagets omsättning uppgick under fjärde kvartalet 2018 till 60,5 mkr (49,5). Kvartalets rörelseresultat
(EBITA) uppgick till 4,7 mkr (4,6). För helåret 2018 uppgick omsättningen till 202,6 mkr (172,3) och rörelseresultatet
(EBITA) till 17,0 mkr (12,1).
Moderbolagets egna kapital per 31 december 2018 redovisas till 69,9 mkr och vid årets ingång till 64,9 mkr. Förändringen i eget kapital under helåret 2018 utgörs av periodens nettovinst 16,0 mkr och aktieutdelning med -11,0
mkr.
Stockholm den 21 februari 2019
Christer Johansson
Verkställande direktör
Precio Fishbone AB (publ). Org.nr. 556347–2926
Bolagets revisor har inte granskat denna rapport.

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport januari – mars 2019: 7 maj 2019.
Denna delårsrapport och bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Delårsrapport april – juni 2019: 29 augusti 2019.
Datum för årsstämma 7 maj 2019.
p
Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande
den 21 februari 2019 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. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00
Bolagets årsredovisning för 2017 samt tidigare offentliggjorda årsredovisningar och delårsrapporter finns för nedladdning på bolagets webbplats
www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från bolaget under adress,
Stortorget 8, 702 11 Örebro.
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag (Tkr)

Jan-dec 2018

Jan-dec 2017

okt-dec 2018

okt-dec 2017

Nettoomsättning

227 189

198 223

64 598

55 799

Rörelsekostnader

-198 655

-177 987

-55 441

-48 736

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

-2 962

-2 710

-808

-927

Rörelseresultat (EBITA)

25 572

17 525

8 350

6 136

-442

-442

-110

-110

-

-1 248

-

-

25 131

15 835

8 239

6 025

-742

-501

-172

-231

24 388

15 335

8 067

5 795

-95

66

20

49

Skatt

-5 916

-4 488

-1 651

-1 588

Resultat efter skatt

18 378

10 913

6 437

4 256

Övrigt totalresultat

0

0

0

0

18 378

10 913

6 437

4 256

2,00

1,19

0,70

0,46

11,3%

8,8%

12,9%

11,0%

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
Tilläggsköpeskilling för rörelseförvärv
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Minoritetsandel

Summa totalresultat för perioden
Resultat efter skatt per aktie kr
Rörelsemarginal (EBITA)

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 tilläggsköpeskilling som en kostnad i rörelsen. Samtliga delar i köpeskillingen av aktierna i Fishbone Systems AB är
därmed reglerade och således återstår inget ytterligare att betala.
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Koncernens balansräkningar i sammandrag, (Tkr)

2018-12-31

2017-12-31

50 427

50 427

2 945

3 386

Materiella anläggningstillgångar

10 028

9 365

Finansiella anläggningstillgångar

480

480

63 880

63 659

Kundfordringar

59 231

52 453

Övriga fordringar

10 813

9 910

Kassa och bank

21 626

12 241

Summa omsättningstillgångar

91 670

74 604

155 550

138 262

Aktiekapital

11 470

11 470

Reserver och balanserade vinstmedel

68 543

72 516

Nettoresultat

18 378

10 913

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

98 390

94 899

-

548

98 390

95 447

9 385

6 458

47 774

36 357

155 550

138 262

Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar:

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital:

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

Avsättningar och långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Koncernens förändring i eget kapital (Tkr)

Ingående eget kapital 2017-01-01

Övrigt tillskjutet
kapital

Aktiekapital

Summa
eget kapital hänförligt till
moderbolagets
aktieägare

Balanserat resultat inkl.
årets
resultat

Reserver

Eget kapital hänförligt till
Totalt
innehav
eget
utan bekapital
stämmande inflytande

11 470

52 607

444

30 514

95 035

614

95 650

Aktieutdelning

-

-

0

-10 552

-10 552

-

-10 552

Periodens nettoresultat

-

-

-

6 658

6 658

-18

6 640

Omräkningsdifferenser i eget kapital

-

-496

-

-496

-

-496

-52

26 620

90 646

597

91 242

4 256

4 256

-49

4 207

Förändring i eget kapital under januariseptember 2017

Utgående eget kapital 2017-09-30

11 470

52 607

Kvartalets nettoresultat

-

-

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dotterföretagen

-

-

-2

-

-2

-

-2

11 470

52 607

-54

30 876

94 899

548

95 447

-

-

-

11 941

11 941

115

12 056

-11 011

-11 011

-4 091

-4 091

-909

-5000

Förändring i eget kapital under oktoberdecember 2017

Utgående eget kapital 2017-12-31

Förändring i eget kapital under januari –
september 2018
Periodens nettoresultat
Aktieutdelning
Inlösen av minoritetsandel som ska redovisas direkt mot eget kapital
Omräkningsdifferenser i eget kapital i dotterföretagen
Utgående eget kapital 2018-09-30

-11 011

-

-

154

-

154

-

154

11 470

52 607

100

27 715

91 892

-246

91 646

-

-

-

6 437

6 437

-20

6 416

266

226

Förändring i eget kapital under oktober –
december 2018
Kvartalets nettoresultat
Omklassificering av andelar utan bestämmande inflytande
Omräkningsdifferenser i eget kapital i dotterföretagen
Utgående eget kapital 2018-12-31

12

-

-

61

-

61

-

61

11 470

52 607

161

34 152

98 390

0

98 390
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Koncernens kassaflödesanalys i samJan-dec 2018 Jan-dec 2017
mandrag (Tkr)

Kassaflöde från löpande verksamheten

okt-dec 2018

okt-dec 2017

25 030

15 532

8 439

8 053

2 237

-1 193

-1 952

-3 754

-3 544

-4 594

-1 309

-1 135

-14 467

-9 413

- 306
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Förändring av likvida medel

9 256

332

4 873

3 191

Kursdifferens i likvida medel

129

-175

19

25

Likvida medel vid periodens början

12 241

12 083

16 734

9 025

Likvida medel vid periodens slut

21 626

12 241

21 626

12 241

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie

2,73 kr

1,69 kr

0,92 kr

0,88 kr

9 175 722

9 175 722

9 175 722

9 175 722

0

0

0

0

Vid periodens utgång

9 175 722

9 175 722

9 175 722

9 175 722

Genomsnitt antal aktier

9 175 722

9 175 722

9 175 722

9 175 722

Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Antal aktier:
Vid periodens ingång
Förändring under perioden

13

Nyckeltal
Helåret januari-december
Samtliga nycketal avser koncernen

Kvartalet oktober-december

2018

2017

2018

2017

Räntabilitet på totalt kapital

16,7%

11,4%

21,8%

17,6%

Räntabilitet på sysselsatt kapital

24,2%

15,7%

32,2%

24,1%

Räntabilitet på eget kapital före skatt

25,2%

16,1%

33,9%

25,0%

Räntabilitet på eget kapital efter skatt

19,0%

11,4%

27,1%

18,3%

Rörelsemarginal (EBITA)

11,3%

8,8%

12,9%

11,0%

Helåret januari-december
Data per aktie för koncernen

Kvartalet oktober-december

2018

2017

2018

2017

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

2,00 kr

1,19 kr

0,70 kr

0,46 kr

1,19 kr

0,70 kr

0,46 kr

2,66 kr

1,67 kr

0,88 kr

0,63 kr

2,66 kr

1,67 kr

0,88 kr

0,63 kr

Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten före full utspädning

2,73 kr

1,69 kr

0,92 kr

0,88 kr

Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten efter full utspädning

2,73 kr

1,69 kr

0,92 kr

0,88 kr

Vinst per aktie efter skatt före full utspädning
Vinst per aktie efter skatt efter full utspädning

Vinst per aktie efter finansiella poster före full utspädning
Vinst per aktie efter finansiella poster efter full utspädning
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2,00 kr
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Nyckeltal
Per balansdagen

2018-12-31

Eget kapital per aktie, kr

2017-12-31

10,72

10,34

Utestående antal aktier före full utspädning

9 175 722

9 175 722

Utestående antal aktier efter full utspädning

9 175 722

9 175 722

63,3%

69,0%

Kassalikviditet

191,9%

205,2%

Antal anställda

232

Soliditet

215

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
rapportperioden
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

Moderbolagets resultaträkningar i
sammandrag (Tkr)

Jan-dec 2018

Jan-dec 2017

okt-dec 2018

okt-dec 2017

Nettoomsättning

202 610

172 703

60 500

49 453

Rörelsekostnader

-184 456

-159 719

-55 400

-44 377

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

-1 199

-920

-356

-431

Rörelseresultat (EBITA)

16 956

12 064

4 743

4 645

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

-1 803

-1 803

-451

-451

Rörelseresultat (EBIT)

15 152

10 260

4 293

4 194

8 843

-317

9 364

-132

Resultat efter finansiella poster

23 995

9 943

13 657

4 062

Bokslutsdispositioner

-4 896

-3 670

-4 896

-3 670

Årets skatt

-3 088

-2 357

-123

-394

Resultat efter skatt

16 012

3 916

8 638

-1

Övrigt totalresultat

0

0

0

0

16 012

3 916

8 638

-1

Finansiella poster

Summa totalresultat för perioden
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr)

2018-12-31

2017-12-31

12 248

14 552

Materiella anläggningstillgångar

5 520

3 809

Finansiella anläggningstillgångar

480

480

Andelar i koncernföretag

37 167

32 332

Summa anläggningstillgångar

55 465

50 722

53 858

49 160

Övriga fordringar

9 191

8 341

Kassa och bank

8 925

3 665

71 973

61 166

127 438

111 888

Aktiekapital

11 470

11 470

Reserver och balanserade vinstmedel

42 399

49 494

Årets resultat

16 012

3 916

Summa eget kapital

69 881

64 880

Obeskattade reserver

13 001

8 113

Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Goodwill

Omsättningstillgångar:
Kundfordringar

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital:

Långfristiga skulder

2 500

Kortfristiga skulder

42 056

38 895

127 438

111 888

Summa eget kapital och skulder
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Redovisningsprinciper
Precio Fishbones koncernredovisning upprättas med full tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS). Beskrivningen av redovisningsprinciper och definitioner finns i årsredovisningen för 2017. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.
Rapporteringen av moderbolagets resultat och ställning baserar sig på bestämmelserna i Årsredovisningslagen
och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Nya redovisningsprinciper 2018 enligt IFRS.
Från och med 1 januari 2018 tillämpas IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
Nedan beskrivs de nya redovisningsprinciperna.
IFRS 9 Finansiella Instrument har ersatt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller en modell för klassificering och värdering av finansiella instrument, en framåtblickande nedskrivningsmodell
för finansiella tillgångar och en väsentligt omarbetad ansats till säkringsredovisning.
För Precio Fishbone AB har inte den nya redovisningsstandarden någon påverkan på de finansiella rapporterna
såsom bolagets finansiella struktur föreligger och finanspolicy är utformad.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är en ny intäktsstandard som ersätter befintliga standarder och uttalanden om intäkter. Intäktsredovisningen ska motsvara hur överföring av avtalade varor eller tjänster sker till kunder
och med belopp som motsvarar värdet av den ersättning som företaget förväntas erhålla i utbyte för dessa varor
eller tjänster. Standarden medför inte någon väsentlig påverkan på koncernens nettoomsättning vare sig beloppsmässigt eller i fråga om skillnad i periodicitet eftersom bestämmelserna i IFRS 15 redan tillämpats i koncernen.
Läsare som önskar ta del av redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2017 kan hämta denna från Precios
Fishbones hemsida www.preciofishbone.se eller rekvirera från bolaget under adress Precio Fishbone AB, Stortorget 8, 702 11 Örebro.
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Kontakt

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
Drakegatan 1
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
Skivfilargränd 4
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
2017

Precio Fishbone Canada Inc.
2017 St. Laurent
PO Box 42079
Ottawa, Ontario, Canada,
K1K4L8
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