
 

PRECIO FISHBONE AB (publ) 

KVARTALSRAPPORT 

Juli - september 2018 

 

NIOMÅNADERSPERIODEN 

Januari – september 2018 

 

Kvartalet juli - september 2018 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 48,4 mkr (39,7). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,8 mkr (2,0). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,9 % (5,0%). 

• Resultat efter skatt blev 3,3 mkr (1,0). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 0,35 kr (0,11). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,5 
mkr (1,0) vilket motsvarar 0,49 kr per aktie (0,10). 

 

 

Niomånadersperioden januari – september 2018 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 162,6 mkr (142,4). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 17,2 mkr (11,4). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,6 % (8,0%). 

• Resultat efter skatt blev 11,9 mkr (6,7). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 1,30 kr (0,73). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 
16,2 mkr (7,5) vilket motsvarar 1,81 kr per aktie 
(0,82). 
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VD har ordet 

taliserat arbetsliv. Volymen av den direkta pro-

duktdelen av affären och de konsultationer som 

är kopplade till affären växer stadigt och vi har 

nu över 160 kunder med tillsammans över en 

halv miljon användare. Merparten av kunderna 

finns i Skandinavien men användarna är ut-

spridda globalt. Vi har under kvartalet gjort den 

första implementationen hos en kanadensisk 

kund som är en federal myndighet med 5 000 

användare. En bra start på en ny geografisk 

marknad för Omnia! Framgången sporrar oss 

till att arbeta ännu hårdare med etableringen i 

Nordamerika.  

En viktig del av vår strategi för nå ut till mark-

naden med Omnia är att skapa ett nätverk av 

utvalda partners. Vi tecknar just nu avtal med 

nya partners varje vecka till vårt partnerpro-

gram. De investeringar vi gjort och gör börjar 

bära frukt i form av vunna affärer och ökande 

intäkter. Att skapa ett livskraftigt partnernätverk 

är prioriterat när det gäller internationell ex-

pansion men det utesluter inte egen närvaro på 

utvalda marknader.  

Tillväxt i konsultaffären 

Vi har en stark marknadsposition och det är en 

mycket god efterfrågan på den typ av högt kva-

lificerade konsulttjänster som vi erbjuder. Olika 

kunder har olika behov och preferenser för hur 

de vill att leveransen ska vara utformad. Vi dri-

ver projekt och ingår åtaganden med helhets-

ansvar för leveransen såväl som vi erbjuder 

kompetensteam eller enskilda specialister som 

resurser. Projekt och åtaganden är ofta kopp-

lade till de produkter vi utvecklat. Tillväxten i 

konsultaffären har varit i linje med våra förvänt-

ningar och ligger på knappt 10 % hittills i år.  

Christer Johansson 

Verkställande direktör 

Vi har haft ett mycket starkt 

tredje kvartal med en omsätt-

ningsökning på 22 % och en 

ökning av rörelseresultatet 

med 140 %. Det gör att vi haft 

vårt bästa tredje kvartal nå-

gonsin! Semesteruttag påver-

kar konsultdelen av verksam-

heten negativt i detta kvartal 

men det har kompenserats av 

ökande produktförsäljning.   

Ett kvartal dominerat av val 

I nära 50 av Sveriges kommuner, bl a Stock-

holm, Göteborg, Malmö, Luleå och Åtvidaberg 

för att nämna några, användes vår SaaS-tjänst 

Kaskelot för att administrera valen i september. 

I de kommuner som använde Kaskelot finns 

cirka 2/3 av Sveriges hela valmanskår. För att 

administrationen av ett val ska fungera klander-

fritt är kraven på tillgänglighet och säkerhet 

mycket höga. Både under tiden innan valet och 

på valdagen har vi haft en mycket hög incident-

beredskap. Allt fungerade dock helt utan några 

som helst störningar. Vi är mycket stolta och 

glada att vi kunnat bidra till att underlätta Val-

nämndernas viktiga arbete med att genomföra 

valet. Nästa ordinarie val är till Europaparla-

mentet i maj 2019 och vi hoppas att ännu fler 

kommuner valt Kaskelot som stöd till dess. 

Vi bygger vidare med Omnia 

Under namnet Omnia har vi samlat våra pro-

dukter för att skapa ett modernt, effektivt, digi-
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ÖVERSIKT 
 

ÖVERSIKT 
Spets 

Insikt 

Engagemang  

– våra värdeord. 

Kvartalet och delåret  

i sammandrag 
Nettoomsättningen uppgick under det 

tredje kvartalet 2018 till 48,4 mkr 

(39,7) således en ökad omsättning 

med 22 % jämfört med 2017. För del-

året januari – september 2018 upp-

gick nettoomsättningen till 162,6 mkr 

(142,4) vilket motsvarar en ökning 

med 14 % jämfört med 2017. Tillväx-

ten i omsättning är organisk i sin hel-

het. 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för 

tredje kvartalet 2018 till 4,8 mkr (2,0) 

medförande en resultatökning med 

140 %. Rörelseresultatet (EBITA) för 

delåret januari – september 2018 re-

dovisas till 17,2 mkr (11,4) vilket är en 

ökning med 51 %.  

I rörelseresultatet för tredje kvartalet 

2018 ingår avskrivningar enligt plan 

med totalt 0,9 mkr (0,7) och motsva-

rande för delåret januari – september 

2018 var 2,5 mkr (2,1).  

Resultatet efter finansnetto uppgick 

under tredje kvartalet 2018 till 4,5 mkr 

(1,6) och för delåret januari – septem-

ber 2018 till 16,3 mkr (9,5).  

Resultat efter skatt uppgick under 

tredje kvartalet 2018 till 3,3 mkr (1,0) 

och under delåret januari – septem-

ber 2018 till 11,9 mkr (6,7). 

 

Kvartal 3 2018 i korthet 

 
Försäljning 

48,4 
mkr 

 

Apr 

2016 

232 

 

Anställda 

     



 

 

4 

Investeringar, likviditet och finansiell ställning 

Investeringar i maskiner och inventarier un-

der tredje kvartalet 2018 har gjorts med 1,0 

mkr (1,6).  För niomånadersperioden januari 

– september 2018 uppgick motsvarande in-

vesteringar till 2,8 mkr (3,8). 

Kassaflödet under tredje kvartalet 2018 från 

den löpande verksamheten före förändringar 

i rörelsekapital, blev 4,5 mkr (1,0). Samma 

kassaflöde för niomånadersperioden januari 

– september 2018 blev 16,6 (7,5).  

Totalt kassaflöde under tredje kvartalet 2018 

blev 1,9 mkr (-2,2). Det totala kassaflödet un-

der niomånadersperioden uppgick till 4,4 mkr 

(-2,9)  efter utdelning till aktieägarna om 11,0 

mkr (10,6).  

 

 

Likvida medel uppgick på balansdagen den 

30 september 2018 till 16,7 mkr, jämfört med 

12,2 mkr den 1 januari 2018. 

Koncernens egna kapital uppgick på balans-

dagen den 30 september 2018 till 91,9 mkr, 

jämfört med 94,9 mkr den 1 januari 2018. 

Årets förändring av eget kapital utgörs av pe-

riodens nettoresultat om 11,9 mkr, tilläggs-

förvärv av rörelse om -4,1 mkr, förändring av 

växelkursreserven med 0,2 mkr samt aktieut-

delning med -11,0 mkr.  

Soliditeten uppgick på balansdagen den  

30 september 2018 till 65 % jämfört med  

69 % vid årets ingång. 

Rörelseresultat (EBITA) 

4 778 (1 966) Tkr 

 
 

Rörelseresultat 

250% 

 

Rörelsemarginal (EBITA) 

9,9 (5,0) % 

Resultat efter skatt 

3 257 (1 025) Tkr 

 
 

Resultat eft. skatt 

250% 
 

Vinst per aktie efter skatt 

0,35 (0,11) Kr 

 

 

 

 

 
 

Vinst per aktie 

250% 

Kvartalet juli - september 2018 

Rörelseresultat (EBITA) 

17 222 (11 390) Tkr 
 

Rörelseresultat 

250% 

 

Rörelsemarginal (EBITA) 

10,6 (8,0) % 

Resultat efter skatt 

11 941 (6 658) Tkr 

 
 

Resultat eft. skatt 

250% 

Vinst per aktie efter skatt 

1,30 (0,73) Kr 

 

 

 

Delåret januari - september 2018 
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Verksamheten   

  

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklings- 

företag 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 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.  

 

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, Socialstyrelsen och FMV samt större 

företag som t ex Ericsson, Volvo, Axfood och WSP. Bi-

ståndsorganisationer från Sydkorea och Australien i ös-

ter till USA och Kanada i väster är en annan viktig kund-

kategori. 

 

Nya affärsmodeller med möjligheter att prenumerera på 

tjänster per användare och månad har ökat andelen 

mindre och medelstora organisationer bland kunderna. 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Precio Fishbones aktie 
  

Bolagets B-aktie är listad på Nasdaq First 

North Premier Stockholm.  

Erik Penser Bank AB är likviditetsgarant 

för Precio Fishbones B-aktie och är dess-

utom bolagets Certified Adviser enligt 

Nasdaq First North Premier Stockholms 

krav. 

Antalet utestående aktier per 30 septem-

ber 2018 var 9 175 722 och av totala an-

talet aktier är 20 000 A-aktier. Antalet ak-

tieägare var per 2018-09-30 totalt 1 579 

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 ak-

tie för räkenskapsåret 2017 och utbetal-

ning verkställdes den 22 maj 2018. 

Beslutet innebar ett totalt utdelningsbe-

lopp om 11 010 866:40 kronor. 

Årsstämman den 15 maj 2018 bemyndi-

gade styrelsen att med eller utan avvi-

kelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

fatta beslut om nyemission av högst 900 

000 aktier av serie B, mot betalning i kon-

tanter, genom apport eller genom kvitt-

ning. Detta bemyndigande gäller till nästa 

årsstämma.  
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Utvecklingen under det tredje kvartalet 2018 har varit mycket stark. För det fjärde kvartalet i rad sätter vi omsätt-

nings- och resultatrekord. Förutsättningarna för en bra avslutning på året är goda men vi avstår från att lämna 

en profetsia om ett nytt rekord. Vi avstår också från en prognos inför 2019 även om vi generellt kan säga att vi i 

dagsläget inte kan se någon avmattning av efterfrå-

gan. 

 

Offentlig sektor är som tidigare det största kundseg-

mentet med 44 % av omsättningen. Vi hade tidigare 

bedömt att den skulle öka under det tredje kvartalet-

men viss tröghet med att komma igång med nya av-

tal har inneburit lägre omsättning än beräknat på 

vissa stora nyckelkunder. Detta var dock ett övergå-

ende problem så nu har vi genomgående en god be-

läggning. Det är mindre förskjutningar mellan övriga 

segment men idella organisationer har ökat tack vare 

fortsatta framgångar med NGO online. Under kvarta-

let har vi bl a tecknat avtal med katolska kyrkans bi-

ståndsorganisation Caritas i Schweiz, Stockholm In-

ternational Water Institute och ActionAid Internat-

ional i Storbritannien. Tittar vi framåt mot 2019 förut-

ses andelen omsättning från offentlig sektor falla tillbaka något. Dels på grund av ett stort projekt med Trafikver-

ket övergår i förvaltning dels på grund av att andra sektorer går framåt. Inga dramatiska förändringar förutspås 

dock. Den sektor som ökat mest under året är ideella organisationer och jag bedömer att vi kommer har fortsatt 

god tillväxt inom detta kundsegment.  

 

Fördelningen av intäkter från olika typer av affärsmodeller har ändrats under de senaste åren och accelererat 

under 2018. Under det tredje kvartalet var över 20 % av intäkterna direkta licens-, software assurance- eller pre-

numerationsintäkter från våra produkter. Software assurance och prenumerationsintäkter innebär månatligen 

återkommande intäkter och lägger vi till fasta intäkter från olika förvaltnings- och supportåtaganden så är ande-

len återkommande intäkter under det tredje kvartalet också de över 20 % av de totala intäkterna. I båda fallen 

ökar andelen dels på grund av att andelen intäkter från produkter ökar dels för att allt fler kunder vill ha en må-

natlig prenumerationslösning med kompletterande supportavtal istället för en licensmodell. Licensmodellen har 

omedelbara fördelar resultat- och kassaflödesmässigt men över tid innebär en prenumerationsmodell, givet att 

kunden är nöjd och stannar, bättre resultat- och kassaflöden under produktens livslängd. En prenumerations-

modell underlättar beslut och gör insteget lättare och har i många fall blivit en förutsättning för att kunden ska 

välja produkten. 

 

Marknadsutsikterna för 2019 är svåra att bedöma. Att de makroekonomiska effekterna av Brexit och ökad pro-

tektionism inte är positiva liksom att de kommer att påverka oss står klart. Men när och hur mycket är mera osä-

kert. Vi har en stor andel offentlig sektor och en ökande andel av intäkterna som är återkommande vilket gör oss 

mindre konjunkturkänsliga än om hela omsättningen kom från projekt och resurskonsultationer.

 

 

 

  

Marknad och framtidsutsikter 
 

Till årsstämman den 15 maj 2018 omvaldes 

ledamöterna Claes Ruthberg, Patrik Salén, 

Kjell Sandin, Bengt-Åke Älgevik och Katarina 

Åkerman. Bengt-Åke Älgevik utsågs 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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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 

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 omfattande att kriterierna för att redovisa 

segment inte är uppfyllda.  

Medarbetare och organisation 

Vid utgången av det andra kvartalet 2018 var totalt 232 

personer anställda inom koncernen och vid årets ingång 

var 215 personer anställda.  
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Kommande rapporteringstillfällen 

Delårsrapport oktober – december 2018 samt bokslutskommuniké för 

helåret 2018: 21 februari 2019. 

Delårsrapport januari – mars 2019: 7 maj 2019. 

Prelimärt datum för årsstämma 7 maj 2019. 

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt 

att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informa-

tionen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande 

den 26 oktober 2018 klockan 08:00. 

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Pre-

mier Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bo-

lagets B-aktie. 

Bolagets årsredovisning för 2017 samt tidigare offentliggjorda årsredovis-

ningar och delårsrapporter finns för nedladdning på bolagets webbplats 

www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från bolaget under adress, 

Stortorget 8, 702 11 Örebro.  

 

 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Precio Fishbones mest väsentliga affärsrisker består av sjunkande timpriser och minskad efterfrågan på konsult-

tjänster 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 uppdragsgi-

varna. 

Moderbolagets omsättning uppgick under tredje kvartalet 2018 till 43,0 mkr (34,2). Kvartalets rörelseresultat 

(EBITA) uppgick till 3,8 mkr (1,1). För delåret januari – september 2018 uppgick omsättningen till 142,1 mkr (123,3) 

och rörelseresultatet (EBITA) till 12,2 mkr (7,4). 

Moderbolagets egna kapital per 30 september 2018 redovisas till 61,2 mkr och vid årets ingång till 64,9 mkr.      

Förändringen i eget kapital under delåret ja 

nuari – september 2018 2018 utgörs av periodens nettovinst 7,4 mkr och aktieutdelning med -11,0 mkr. 

Stockholm den 26 oktober 2018 

Christer Johansson 

Verkställande direktör 

Precio Fishbone AB (publ). Org.nr. 556347–2926 

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

 

 

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

 

p 

 

  

http://www.preciofishbone.se/
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Koncernens resultaträkningar i samman-

drag (Tkr) 
Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Jul-sep 2018 Jul-sep 2017 2017 

Nettoomsättning 162 591 142 424 48 425 39 703 198 223 

Rörelsekostnader -143 214 -129 251 -42 899 -37 117 -177 987 

Avskrivningar på materiella anläggningstill-

gångar 
-2 155 -1 783 -747 -621 -2 710 

Rörelseresultat (EBITA) 17 222 11 390 4 778 1 966 17 525 

Avskrivningar på immateriella anläggnings-

tillgångar 
-331 -331 -110 -110 -442 

Tilläggsköpeskilling för rörelseförvärv - -1 248 - - -1 248 

Rörelseresultat (EBIT) 16 891 9 810 4 668 1 855 15 835 

Finansiella poster -570 -270 -178 -296 -501 

Resultat efter finansiella poster 16 321 9 540 4 490 1 559 15 334 

Minoritetsandel -115 18 96 -15 66 

Skatt -4 265 -2 900 -1 329 -520 -4 488 

Resultat efter skatt 11 941 6 658 3 257 1 025 10 918 

            

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0 

            

Summa totalresultat för perioden 11 941 6 658 3 257 1 025 10 918 

Resultat efter finansiella poster per aktie kr 1,78 1,04 0,49 0,17 1,67 

Rörelsemarginal (EBITA) 10,6% 8,0% 9,9% 5,0% 8,8% 

      

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 tilläggskö-

peskilling 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. 

   Beloppet 

avser den 

sista till-

äggsköpe-

skillingen 

för förvär-

vet 2015 av 

samtliga ak-

tier i Fish-

bone 

Systems AB. 

Enligt de in-

ternation-

ella redovis-

ningsbe-

stämmel-

serna, IFRS, 

ska Precio 

Fishbone 
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redovisa 

denna till-

äggsköpe-

skilling som 

en kostnad i 

rörelsen. 

Samtliga 

delar i kö-

peskillingen 

av aktierna i 

Fishbone 

Systems AB 

är därmed 

reglerade 

och således 

återstår 

inget ytterli-

gare att be-

tala. 

Koncernens balansräkningar i sammandrag, (Tkr) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar:       

Goodwill 50 427 50 427 50 427 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 055 3 497 3 386 

Materiella anläggningstillgångar 9 543 9 197 9 365 

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 480 

Summa anläggningstillgångar 63 506 63 601 63 659 

        

Omsättningstillgångar:       

Kundfordringar 47 401 39 396 52 453 

Övriga fordringar 13 651 14 578 9 049 

Kassa och bank 16 734 9 025 12 241 

Summa omsättningstillgångar 77 786 62 999 73 742 

        

Summa tillgångar 141 292 126 600 137 401 

        

Eget kapital och skulder       

Eget kapital:       

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 68 481 72 518 72 516 

Nettoresultat 11 941 6 658 10 913 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieä-

gare 
91 892 90 646 94 899 

Innehav utan bestämmande inflytande -246 597 548 

Summa eget kapital 91 646 91 242 95 447 

        

Avsättningar och långfristiga skulder 8 307 5 320 6 458 

        

Kortfristiga skulder 41 338 30 038 35 496 

        

Summa eget kapital och skulder 141 292 126 600 137 401 
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Koncernens förändring i eget kapital (Tkr) 
Aktie- 

kapital 

Övrigt till-

skjutet 

kapital 

Reserver 

Balanse-

rat resul-

tat inkl. 

årets  

resultat 

Summa 

eget kapi-

tal hän-

förligt till 

moder-

bolagets 

aktie-

ägare 

Eget kapi-

tal hän-

förligt till 

innehav 

utan be-

stäm-

mande in-

flytande   

Totalt 

eget kapi-

tal 

Ingående eget kapital 2017-01-01  11 470 52 607 444 30 514 95 035 614 95 650 

                

Förändring i eget kapital under januari- 

september 2017 
              

Aktieutdelning - - 0 -10 552 -10 552 - -10 552 

Periodens nettoresultat - - - 6 658 6 658 -18 6 640 

Omräkningsdifferenser i eget kapital -   -496 - -496 - -496 

Utgående eget kapital 2017-09-30 11 470 52 607 -52 26 620 90 646 597 91 242 

                

Förändring i eget kapital under oktober- 

december 2017 
              

Kvartalets nettoresultat - -   4 256 4 256 -49 4 207 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
- - -2 - -2 - -2 

Utgående eget kapital 2017-12-31 11 470 52 607 -54 30 876 94 899 548 95 447 

                

Förändring i eget kapital under januari –  

juni 2018 
              

Periodens nettoresultat - - - 8 684 8 684 211 8 895 

Aktieutdelning    -11 011 -11 011  -11 011 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
- - 193 - -193 - -193 

Utgående eget kapital 2018-06-30 11 470 52 607 139 28 549 92 765 759 93 524 

                

Förändring i eget kapital under juli –  

september 2018 
              

Inlösen av minoritetsandel som ska redo-

visas direkt mot eget kapital 
   -4 091 -4 091 -909 -5000 

Kvartalets nettoresultat - - - 3 257 3 257 -96 3 161 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
- - -39 - -39 - -39 

Utgående eget kapital 2018-09-30 11 470 52 607 100 27 715 91 892 -246 91 646 
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Koncernens kassaflödesanalys i sam-

mandrag (Tkr) 
Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 Jul-sep 2018 Jul-sep 2017 2017 

Kassaflöde från löpande verk-

samheten 
16 591 7 479 4 481 950 15 532 

Förändring av rörelsekapital 4 189 2 561 828 -2 733 -1 193 

Kassaflöde från investeringsverk-

samheten 
-2 235 -3 460 -843 -1 501 -4 594 

Kassaflöde från finansierings-

verksamheten 
-14 161 -9 439 - 2 562 1 073 -9 413 

Förändring av likvida medel 4 384 -2 859 1 904 -2 212 332 

Kursdifferens i likvida medel 110 -199 -18 -73 -175 

Likvida medel vid periodens bör-

jan 
12 241 12 083 14 849 11 310 12 083 

Likvida medel vid periodens slut 16 734 9 025 16 734 9 025 12 241 

           

Kassaflöde från löpande verk-

samheten per aktie 

                   

1,81 kr  

                   

0,82 kr  

                   

0,49 kr  

                   

0,10 kr  1,69 kr 

           

Antal aktier:          

Vid periodens ingång 9 175 722 9 175 722 9 175 722 9 175 722 9 175 722 

Förändring under perioden 0 0 0 0 0 

Vid periodens utgång 9 175 722 9 175 722 9 175 722 9 175 722 9 175 711 

Genomsnitt antal aktier 9 175 722 9 175 722 9 175 722 9 175 722 9 175 722 
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Nyckeltal        

  Delåret januari-september Kvartalet juli-september 

Samtliga nycketal avser koncernen 2018 2017 2018 2017 

Räntabilitet på totalt kapital 15,2% 9,8% 12,5% 4,9% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 22,2% 13,3% 18,7% 6,8% 

Räntabilitet på eget kapital före skatt 23,0% 13,7% 19,5% 6,9% 

Räntabilitet på eget kapital efter skatt 16,8% 9,5% 14,1% 4,5% 

Rörelsemarginal (EBITA) 10,6% 8,0% 9,9% 5,0% 

          

  Delåret januari-september Kvartalet juli-september 

Data per aktie för koncernen 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 

          

Vinst per aktie efter skatt före full utspädning 
                    

1,30 kr  

                    

0,73 kr  

                    

0,35 kr  

                    

0,11 kr  

Vinst per aktie efter skatt efter full utspädning 1,30 kr  
                    

0,73 kr  

                    

0,35 kr  

                    

0,11 kr  

          

Vinst per aktie efter finansiella poster före full ut-

spädning 

                    

1,78 kr  

                    

1,04 kr  

                    

0,49 kr  

                    

0,17 kr  

Vinst per aktie efter finansiella poster efter full ut-

spädning 

                    

1,78 kr  

                    

1,04 kr  

                    

0,49 kr  

                    

0,17 kr  

          

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten före full utspädning 

                    

1,81 kr  

                    

0,82 kr  

                    

0,49 kr  

                    

0,10 kr  

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten efter full utspädning 

                    

1,81 kr  

                    

0,82 kr  

                    

0,49 kr  

                    

0,10 kr  
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Nyckeltal       

Per balansdagen                                                                                   2018-09-30             2017-09-30                  2017-12-31   

Eget kapital per aktie, kr                   10,01  9,88                   10,34 

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

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

Soliditet 65,0% 72,1% 69,0% 

Kassalikviditet 188,2% 209,7% 205,2% 

Antal anställda  232 214 215 

    

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-sep 2018 Jan-sep 2017 Jul-sep 2018 Jul-sep 2017 2017 

Nettoomsättning 142 111 123 250 43 047 34 163 172 703 

Rörelsekostnader -129 056 -115 342 -38 881 -32 931 -159 719 

Avskrivningar på materiella anlägg-

ningstillgångar 
-843 -489 -332 -163 -920 

Rörelseresultat (EBITA) 12 212 7 419 3 834 1 068 12 064 

Avskrivningar på immateriella an-

läggningstillgångar 
-1 352 -1 352 -451 -451 -1 803 

Rörelseresultat (EBIT) 10 860 6 066 3 383 617 10 260 

Finansiella poster -521 -185 -392 -155 -317 

Resultat efter finansiella poster 10 338 5 881 2 991 463 9 943 

Bokslutsdispositioner     -3 070 

Årets skatt -2 965 -1 964 -862 -297 -2 357 

Resultat efter skatt 7 374 3 917 2 129 166 3 916 

           

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0 

           

Summa totalresultat för perioden 7 374 3 917 2 129 166 3 916 
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar:       

Goodwill 12 748 14 552 14 101 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 - - 

Materiella anläggningstillgångar 4 808 3 759 3 809 

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 480 

Andelar i koncernföretag 37 403 32 310 32 332 

Summa anläggningstillgångar 55 439 51 101 50 722 

        

Omsättningstillgångar:       

Kundfordringar 43 030 34 191 49 160 

Övriga fordringar 11 816 5 355 8 721 

Kassa och bank 7 170 2 945 3 665 

Summa omsättningstillgångar 62 016 42 491 61 546 

Summa tillgångar 117 455 93 591 112 268 

Eget kapital och skulder       

Eget kapital:       

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 42 399 49 494 49 494 

Årets resultat 7 374 3 917 3 916 

Summa eget kapital 61 242 64 881 64 880 

        

Obeskattade reserver 8 113 4 456 8 113 

Långfristiga skulder 2 500   0 

Kortfristiga skulder 45 599 24 254 39 275 

Summa eget kapital och skulder 117 455 93 591 112 268 
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Redovisningsprinciper 
 

Precio Fishbones koncernredovisning upprättas med full tillämpning av International Financial Reporting Stan-

dards (IFRS). Beskrivningen av redovisningsprinciper och definitioner finns i årsredovisningen för 2017. Delårs-

rapporten 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 innehål-

ler 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 uttalan-

den 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 be-

loppsmässigt eller i fråga om skillnad i periodicitet eftersom bestämmelserna i IFRS 15 redan tillämpats i koncer-

nen.   

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, Stortor-

get 8, 702 11 Örebro. 

 

 

http://www.preciofishbone.se/
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Precio Fishbone Borlänge 

Sveagränd 1 

SE-784 33 Borlänge, Sweden 

+46 771-44 00 80   

Precio Fishbone Eskilstuna 
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SE-632 20 Eskilstuna, Sweden 

+46 771-44 00 80 

Precio Fishbone Göteborg 
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SE-412 50 Göteborg, Sweden  

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

+46 771-44 00 80 
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Precio Fishbone UK Ltd  
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United Kingdom,  

+44 (0) 7825 794617  

Precio Fishbone Vietnam Ltd 
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District 3, Ho Chi Minh City 
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+84 38 20 70 20 

Precio Fishbone Danmark ApS  
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+45 31-520313  
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