
 

 

PRECIO FISHBONE AB (publ) 

KVARTALSRAPPORT 

April – juni 2019 

 

HALVÅRSRAPPORT 

Januari – juni 2019 

 

Kvartalet april – juni 2019 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 63,2 mkr (58,6). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,6 mkr (6,2). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,4% (10,5%). 

• Resultat efter skatt blev 5,1 mkr (4,3). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 0,55 kr (0,46). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 9,3 
mkr (6,2) vilket motsvarar 1,01 kr per aktie (0,68). 

• Utdelning om 1,80 kr (1,20) per aktie har verkställts. 

 

Halvåret januari – juni 2019 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 124,4 mkr (114,2). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 14,0 mkr (12,4). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,2 % (10,9%). 

• Resultat efter skatt blev 10,7 mkr (8,7). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 1,16 kr (0,95). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 
16,2 mkr (12,1) vilket motsvarar 1,77 kr per aktie 
(1,32). 
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VD har ordet 

Vi har under det andra kvartalet 

2019 lyckats fortsätta växa och öka 

rörelseresultatet (EBITA). En om-

sättningsökning på närmare 8 %, 

som i sin helhet är organisk, är i 

linje med våra förväntningar. Kon-

sultrörelsen har under kvartalet på-

verkats av färre arbetsdagar vilket 

också bör tas med i jämförelsen 

med motsvarande kvartal förra 

året. Vi har ännu inte känt av någon 

konjunkturförsämring men det 

kommer att visa sig under hösten i 

vilken omfattning vi påverkas. 

Vi arbetar mot en fortsatt lyckosam höst när det 

gäller upphandlingar. 

Vi samarbetar med partners 
Jag nämnde tidigare vikten av strategiska samar-

beten vid offentliga upphandlingar. Strategiska 

samarbeten med partners är också av yttersta 

vikt för försäljning och leverans av vår produktsvit 

Omnia som hjälper organisationer att skapa en 

modern digital arbetsplats. Vi har satsat på kvali-

tet framför kvantitet när det gäller hur vi byggt 

upp vårt partnernätverk. Det har inneburit att 

uppbyggnadsfasen varit längre än om vi haft mot-

satt strategi. Vi har idag väldigt kompetenta part-

ners i Finland och Norge samt i Storbritannien, 

Tyskland, Österrike, Nederländerna och Belgien 

som både säljer och levererar Omniasvitens pro-

dukter. Vår utmaning som vi fortsatt arbetar hårt 

med är att hitta lika kvalificerade partners i Nor-

damerika. Vi har en bra grund med ett antal lo-

kala referenskunder i både USA och Kanada och 

hög teknisk kompetens på vårt kanadensiska kon-

tor för att ge partners och kunder support. Vår 

plan är att under hösten kraftigt förstärka vårt 

partnernätverk i Nordamerika. 

Det mest strategiska samabetet för oss är det 

med Microsoft. Vårt starka fokus på Microsoft- 

plattformen har varit central för vår framgång hit-

tills och vi ser att Microsoft fortsätter att utveckla 

sitt erbjudande i snabb takt vilket lovar gott för en 

dedikerad partner som Precio Fishbone.  

 Vi växer 
Både vår omsättning och antalet medarbetare 

ökar. Vi har när detta skrivs passerat 250 an-

ställda som är en liten milstolpe. Grunden för vår 

tillväxt är vår låga personalomsättning, inte att vi 

genomför massiva rekryteringskampanjer. Att för-

söka att få alla som jobbar hos oss att trivas och 

känna att de kan utvecklas med intressant arbets-

innehåll och påverka oss som organisation ser jag 

som min viktigaste arbetsuppgift.  

Christer Johansson - Verkställande direktör 

 

 

 

Vi vinner upphandlingar 
Den största delen av vår leverans sker mot of-

fentlig sektor. För att kunna leverera på ett bra 

sätt till detta kundsegment är det viktigt att 

vinna offentliga upphandlingar. Både på egen 

hand och genom att skapa strategiska samar-

beten med andra i branschen. Vi har under peri-

oden vunnit ett flertal upphandlingar avseende 

spännande uppdrag hos bland annat Tandvårds 

och läkemedelsförmånsverket, Högskolan i Kris-

tianstad, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, 

Uddevallahem och Forum Syd för att nämna 

några.  

Inom NGO-sektorn, eller biståndsorganisations-

sektorn, så är upphandlingsprocesserna ofta 

långa men under perioden har vi vunnit upp-

handlingar med bland annat Världsnaturfonden, 

World Vision och skottska Caritas. Intressanta 

nya kunder som vi hälsar välkomna.  
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ÖVERSIKT 
 

ÖVERSIKT Spets, insikt, 
engagemang 
– våra värde-
ord. 

 
 

Kvartalet och halvåret 

i sammandrag 
 

Nettoomsättningen uppgick under det 

andra kvartalet 2019 till 63,2 mkr 

(58,6) således en ökad omsättning 

med 7,8 % jämfört med 2018. För halv-

året januari – juni 2019 uppgick netto-

omsättningen till 124,4 mkr (114,2) vil-

ket motsvarar en ökning med 8,9 % 

jämfört med 2018. Tillväxten i omsätt-

ning är organisk i sin helhet. 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för 

andra kvartalet 2019 till 6,6 mkr (6,2) 

medförande en resultatökning med 

6,5%. Rörelseresultatet (EBITA) för 

halvåret januari – juni 2019 redovisas 

till 14,0 mkr (12,4) vilket är en ökning 

med 12,9 %.  

I rörelseresultatet för andra kvartalet 

2019 ingår avskrivningar enligt plan 

med totalt 2,7 mkr (0,8) och motsva-

rande för halvåret januari – juni 2019 

var 5,3 mkr (1,6). Ökningen av avskriv-

ningarna som belastar resultatet är 

främst en effekt av övergången till 

IFRS16. Se vidare avsnittet Redovis-

ningsprinciper i slutet av denna rap-

port. 

Resultatet efter finansnetto uppgick 

under andra kvartalet 2019 till 6,4 mkr 

(5,9) och för halvåret januari – juni 

2019 till 13,5 mkr (11,8).  

Resultat efter skatt uppgick under 

andra kvartalet 2019 till 5,1 mkr (4,3) 

och under halvåret januari – juni 2019 

till 10,7 mkr (8,7). 

 

Kvartal 2 2019 i korthet 

 
Försäljning   Anställda 

63,2 
mkr 

 

Apr 

2016 

249 
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Investeringar, likviditet och finansiell ställning 

Investeringar i maskiner och inventarier under 

andra kvartalet 2019 har gjorts med 1,8 mkr 

(1,3).  För halvårsperioden januari – juni 2019 

uppgick motsvarande investeringar till 2,8 mkr 

(1,7). 

Kassaflödet under andra kvartalet 2019 från 

den löpande verksamheten före förändringar i 

rörelsekapital, blev 9,3 mkr (6,2). Samma kassa-

flöde för halvåret januari – juni 2019 blev 16,2 

(12,1).  

Totalt kassaflöde under andra kvartalet 2019 

blev -11,0 mkr (-12,1). Under det andra kvarta-

let 2019 belastades kassaflödet med utdelning 

till aktieägarna om 16,5 mkr (11,0).  

 Likvida medel uppgick på balansdagen den 30 

juni 2019 till 20,5 mkr, jämfört med 21,6 mkr 

den 1 januari 2019. 

Koncernens egna kapital uppgick på balansda-

gen den 30 juni 2019 till 92,7 mkr, jämfört med 

98,4 mkr den 1 januari 2019. Årets förändring 

av eget kapital utgörs av periodens nettoresul-

tat om 10,7 mkr och förändring av växelkursre-

serven med 0,1 mkr samt aktieutdelning med -

16,5 mkr.  

Soliditeten uppgick på balansdagen den  

30 juni 2019 till 53 % jämfört med  

63 % vid årets ingång. Nedgången i soliditeten 

är helt hänförlig till övergången till IFRS 16. 

Rörelseresultat (EBITA) 

6 551 (6 178) Tkr 

 

Rörelsemarginal (EBITA) 

10,4 (10,5) % 

Resultat efter skatt 

5 053 (4 264) Tkr 

 

Vinst per aktie efter skatt 

0,55 (0,46) Kr 

Kvartalet april - juni 2019 

Rörelseresultat (EBITA) 

13 991 (12 444) Tkr 
 

Rörelsemarginal (EBITA) 

11,2 (10,9) % 

Resultat efter skatt 

10 671 (8 684) Tkr 

 

Vinst per aktie efter skatt 

1,16 (0,95) Kr 

  

Delåret januari - juni 2019 
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Verksamheten 

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklings- 

företag med 249 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 Sydkorea och Australien i öster till USA och Ka-

nada 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 

Bolagets B-aktie är listad på Nasdaq 

First North Premier Stockholm.  

Erik Penser Bank AB är likviditetsga-

rant för Precio Fishbones B-aktie och 

är dessutom bolagets Certified Advi-

ser enligt Nasdaq First North Premier 

Stockholms krav. 

Antalet utestående aktier per 30 juni 

2019 var 9 175 722 och av totala anta-

let aktier är 20 000 A-aktier. Antalet 

aktieägare var per 2019-06-30    1 860 

och vid årets ingång 1 520.  Bolaget 

har inte utestående optionsprogram. 

Årsstämman den 7 maj 2019 beslu-

tade om en utdelning om 1,80 (1,20) 

kr per aktie för räkenskapsåret 2018 

och utbetalning verkställdes den 14 

maj 2019. 

Beslutet innebar ett totalt utdelnings-

belopp om 16 516 299:60 kronor. 

Årsstämman den 7 maj 2019 bemyn-

digade styrelsen att med eller utan av-

vikelse från aktieägarnas företrädes-

rätt, 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.  
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Utvecklingen under det andra kvartalet 2019 har 

varit fortsatt god. Omsättning och rörelseresul-

tat är i linje med våra förväntningar. Faktiskt det 

bästa utfall vi haft i något andra kvartal någon-

sin. Rörelseresultatet håller i stort sätt jämna 

steg med omsättningen vilket gör att vi trots 

färre arbetsdagar i kvartalet lyckats nå ungefär 

samma rörelsemarginal som föregående år. 

 

Vi ser ingen minskad aktivitet på marknaden 

som skulle indikera att det är en vikande efter-

frågan på väg. Osäkerheten på längre sikt är 

dock större än vid något annat tillfälle som vi 

kommuicerat om våra framtidsutsikter.  

 

Andelen av våra intäkter som kommer från ut-

ländska kunder har ökat stadigt och har passe-

rat 20 %. Vi är dock fortsatt främst beroende av 

den svenska marknaden och över hälften av vår 

omsättning på denna marknad kommer från 

den offentliga sektorn. Vi ser fortsatt stora be-

hov och investeringsvilja i denna sektor. Det gäl-

ler såväl custom development-projekt som efter-

frågan på produkter ur Omniasviten och vår 

produkt för valadministration. Ett område som vi 

ser stora möjligheter inom är RPA, Robotic Pro-

cess Automation. Vi har genomfört ett antal lyck-

ade projekt med organisationer inom offentlig 

sektor och kan se hur vårt angreppssätt och vår 

metodik ger ett mervärde och en garanti för en 

över tid hållbar lösning för kunden.   

 

Vi har genom egen försäljning och kompetenta 

partners lyckats bra med Omnia i Storbritannien 

och vi har sedan tidigare etablerat NGO online 

på den brittiska marknaden. Vår totala omsätt-

ning i GBP har växt avsevärt men är fortfarande 

under 10 % av den totala omsättningen. Vi har 

säkert underskattat de negativa konsekvensern 

av Brexit men Brexit till trots ser vi goda tillväxt-

möjligheter. De konsulttjänster vi utför sker till 

största delen med lokal personal eller genom lo-

kala partners så vi hoppas att kunna ge våra 

brittiska kunder samma service som övriga. 

Marknad och framtidsutsikter 
 

Styrelse och ledning 

Till årsstämman den 7 maj 2019 omvaldes leda-

möterna Claes Ruthberg, Patrik Salén Bengt-

Åke Älgevik och Katarina Åkerman. Bengt-Åke 

Älgevik utsågs fortsatt till styrelsens ordfö-

rande. Kjell Sandin avböjde omval. 

Valberedningen utgörs av Pär Johansson och 

Anders Miller. 

Christer Johansson är bolagets  

verkställande direktör. 

Företagets ledningsgrupp utgörs av  

verkställande direktören och ytterligare 

11 ledande befattningshavare.  

 

 

Att vi som alla andra kommer att påverkas av 

en konjunkturnedgång är självklart. En stor 

andel offentlig sektor i kundstocken, över 40 

%, mildrar effekten. En annan faktor som är 

positiv är att vi har en ökande andel av våra 

intäkter som är återkommande från software 

assurance, prenumerationer och förvaltnings- 

och supportavtal. Dessa återkommande in-

täkter är nu på årsbasis närmare 30 % av de 

totala intäkterna. På så sätt dämpas konjunk-

turkänsligheten något. Vi var tidigare mycket 

mer beroende av intäkter från löpande pro-

jekt och resurskonsultationer som drabbas ti-

digare av nedskärningar vid sämre tider. Vi 

har dock en större valutaexponering än tidi-

gare. Vi har en större andel intäkter i utländsk 

valuta. I storleksordning är EUR, USD, GBP, 

CAD och AUD de valutor vi har intäkter i föru-

tom svenska, norska och danska kronor. På 

kostnadssidan har vi exponering mot USD.  

 

Vi har har som policy att inte lämna finansiella 

prognoser och avstår föga förvånande kanske 

från att börja med det i ett läge med makroe-

konomiskt stora osäkerheter. Det är dock 

som jag tidigare skrivit inte så att vi ännu mär-

ker av en konjunkturnedgång i efterfrågan på 

kort sikt. 
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Vid utgången av kvartalet 

var totalt 249 personer  

anställda inom koncernen 

och vid årets ingång var 

232 personer anställda.  
 

Vid utgången av kvartalet 

var totalt 205 personer 
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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 2019 var totalt 249 

personer anställda inom koncernen och vid årets ingång 

var 232 personer anställda.  
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Kommande rapporteringstillfällen 

Delårsrapport juli – september 2019: 25 oktober 2019 

Delårsrapport oktober – december 2019 samt bokslutskommuniké för 

helåret 2019: 20 februari 2020. 

 

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 29 augusti 2019 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. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00 

Bolagets årsredovisning för 2018 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 2018 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 uppdrags-

givarna. 

Moderbolagets omsättning uppgick under andra kvartalet 2019 till 57,2 mkr (51,4). Kvartalets rörelseresultat 

(EBITA) uppgick till 4,1 mkr (4,3). För halvåret januari – juni 2019 uppgick omsättningen till 111,6 mkr (99,1) och 

rörelseresultatet (EBITA) till 9,0 mkr (8,4). 

Moderbolagets egna kapital per 30 juni 2019 redovisas till 64,5 mkr och vid årets ingång till 69,9 mkr. Föränd-

ringen i eget kapital under halvåret januari – juni 2019 utgörs av periodens nettovinst 11,1 mkr och aktieutdel-

ning med -16,5 mkr. 

Stockholm den 29 augusti 2019 

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 

 

  

mailto:certifiedadviser@penser.se
mailto:certifiedadviser@penser.se
http://www.preciofishbone.se/
http://www.preciofishbone.se/
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag 

(Tkr) 
Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 Apr-jun 2019 Apr-jun 2018 

Nettoomsättning 124 369 114 166 63 177 58 639 

Rörelsekostnader -105 253 -100 315 -54 032 -51 753 

Avskrivningar på materiella anläggningstill-

gångar 
-5 124 -1 408 -2 595 -708 

Rörelseresultat (EBITA) 13 991 12 444 6 551 6 178 

Avskrivningar på immateriella anläggningstill-

gångar 
-221 -221 -110 -110 

Rörelseresultat (EBIT) 13 770 12 223 6 440 6 068 

Finansiella poster -306 -392 -66 -120 

Resultat efter finansiella poster 13 464 11 831 6 374 5 948 

Minoritetsandel -280 -211 -115 -155 

Skatt -2 514 -2 937 -1 207 -1 529 

Resultat efter skatt 10 671 8 684 5 053 4 264 

          

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 

          

Summa totalresultat för perioden 10 671 8 684 5 053 4 264 

Resultat efter skatt per aktie kr 1,16 0,95 0,55 0,46 

Rörelsemarginal (EBITA) 11,2% 10,9% 10,4% 10,5% 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag, (Tkr) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar:       

Goodwill 50 427 50 427 50 427 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 724 3 165 2 945 

Materiella anläggningstillgångar 26 875 9 375 10 028 

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 480 

Summa anläggningstillgångar 80 506 63 448 63 880 

        

Omsättningstillgångar:       

Kundfordringar 59 799 55 817 59 231 

Övriga fordringar 14 932 13 061 10 813 

Kassa och bank 20 503 14 849 21 626 

Summa omsättningstillgångar 95 234 83 727 91 670 

        

Summa tillgångar 175 740 147 175 155 550 

        

Eget kapital och skulder       

Eget kapital:       

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 70 567 72 612 68 543 

Nettoresultat 10 671 8 684 18 378 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieä-

gare 
92 707 92 765 98 390 

Innehav utan bestämmande inflytande 13 759 0 

Summa eget kapital 92 721 93 524 98 390 

        

Avsättningar och långfristiga skulder 18 434 5 870 9 385 

        

Kortfristiga skulder 64 586 47 781 47 774 

        

Summa eget kapital och skulder 175 740 147 175 155 550 
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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 2018-01-01  11 470 52 607 -53 30 876 94 899 548 95 447 

Förändring i eget kapital under januari-juni 

2018 
              

Aktieutdelning - - 0 -11 011 -11 011 - -11 011 

Nettoresultat för perioden - - - 8 684 8 684 211 8 895 

Omräkningsdifferenser i eget kapital -   193 - 193 - 193 

Utgående eget kapital 2018-06-30 11 470 52 607 140 28 549 92 765 759 93 524 

                

Förändring i eget kapital under juli-decem-

ber 2018 
              

Periodens nettoresultat - -   9 694 9 694 0 9 694 

Inlösen av aktier i dotterföretag som ska 

redovisas mot eget kapital 
   -4 091 -4 091 -909 -5000 

Omklassificering av minoritetspost      150  

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
- - 22 - 22 - 22 

Utgående eget kapital 2018-12-31 11 470 52 607 162 34 151 98 390 0 98 390 

                

Förändring i eget kapital under januari - 

mars 2019 
              

Kvartalets nettoresultat - - - 5 617 5 617 - 5 617 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
- - 135 - 135 - 135 

Utgående eget kapital 2019-03-31 11 470 52 607 296 39 769 104 142 0 104 142 

                

Förändring i eget kapital under april - juni 

2019 
              

Aktieutdelning       -16 516 -16 516   -16 516 

Kvartalets nettoresultat - - - 5 053 5 053 115 5 168 

Omklassicifering av minoritetspost     0 -102 -102 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
- - 28 - 28 - 28 

Utgående eget kapital 2019-06-30 11 470 52 607 325 28 306 92 707 13 92 721 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr) Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 Apr-jun 2019 Apr-jun 2018 

Kassaflöde från löpande verksamheten 16 206 12 110 9 289 6 199 

Förändring av rörelsekapital 4 776 3 361 -1 017 -6 051 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 462 -1 393 -1 573 -961 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19 739 -11 599 -17 690 -11 254 

Förändring av likvida medel -1 219 2 480 -10 991 -12 067 

Kursdifferens i likvida medel 96 128 26 104 

Likvida medel vid periodens början 21 626 12 241 31 468 26 811 

Likvida medel vid periodens slut 20 503 14 849 20 503 14 849 

          

Kassaflöde från löpande verksamheten per  

aktie 

                   

1,77 kr  

                   

1,32 kr  

                   

1,01 kr  

                   

0,68 kr  
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Nyckeltal        

  Delåret januari-juni Delåret april-juni 

Samtliga nycketal avser koncernen 2019 2018 2019 2018 

Räntabilitet på totalt kapital 15,9% 16,7% 14,4% 16,2% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 24,9% 24,4% 23,0% 24,1% 

Räntabilitet på eget kapital före skatt 27,4% 25,2% 25,9% 24,8% 

Räntabilitet på eget kapital efter skatt 21,7% 18,5% 20,5% 17,8% 

Rörelsemarginal (EBITA) 11,2% 10,9% 10,4% 10,5% 

          

  Delåret januari-juni Delåret april-juni 

Data per aktie för koncernen 2019 2018 2019 2018 

          

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 
                    

1,16 kr  

                    

0,95 kr  

                    

0,55 kr  

                    

0,46 kr  

Vinst per aktie efter skatt efter full utspädning 
                    

1,16 kr  

                    

0,95 kr  

                    

0,55 kr  

                    

0,46 kr  

          

Vinst per aktie efter finansiella poster före full ut-

spädning 

                    

1,47 kr  

                    

1,29 kr  

                    

0,69 kr  

                    

0,65 kr  

Vinst per aktie efter finansiella poster efter full ut-

spädning 

                    

1,47 kr  

                    

1,29 kr  

                    

0,69 kr  

                    

0,65 kr  

          

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten före full utspädning 

                    

1,77 kr  

                    

1,32 kr  

                    

1,01 kr  

                    

0,68 kr  

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten efter full utspädning 

                    

1,77 kr  

                    

1,32 kr  

                    

1,01 kr  

                    

0,68 kr  
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Nyckeltal       

Per balansdagen 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

Eget kapital per aktie, kr                   10,10  10,11                   10,72 

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 52,8% 63,5% 63,3% 

Kassalikviditet 147,5% 175,2% 191,9% 

Antal anställda  249 221 232 

    

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-jun 2019 Jan-jun 2018 Apr-jun 2019 Apr-jun 2018 

Nettoomsättning 111 618 99 064 57 164 51 360 

Rörelsekostnader -101 820 -90 175 -52 676 -46 769 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -799 -511 -428 -256 

Rörelseresultat (EBITA) 9 000 8 378 4 059 4 336 

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -902 -902 -451 -451 

Rörelseresultat (EBIT) 8 098 7 476 3 608 3 885 

Finansiella poster (*) 4 813 -129 4 941 -24 

Resultat efter finansiella poster 12 911 7 347 8 549 3 861 

Årets skatt -1 825 -2 103 -828 -1 098 

Resultat efter skatt 11 086 5 244 7 721 2 763 

          

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 

          

Summa totalresultat för perioden 10 086 5 244 7 721 2 763 

     

(*) I beloppet ingår utdelningsinkomst från dotter-

företag 
5 000 0 5 000 0 
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr)  2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar:       

Goodwill 11 396 13 199 12 298 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar 6 203 4 263 5 520 

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 480 

Andelar i koncernföretag 39 025 32 403 37 167 

Summa anläggningstillgångar 57 104 50 345 55 465 

        

Omsättningstillgångar:       

Kundfordringar 50 558 51 160 53 858 

Övriga fordringar 12 478 12 284 9 191 

Kassa och bank 16 580 6 801 8 925 

Summa omsättningstillgångar 79 616 70 245 71 973 

Summa tillgångar 136 719 120 590 127 438 

Eget kapital och skulder       

Eget kapital:       

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 41 895 42 399 42 399 

Årets resultat 11 086 5 244 16 012 

Summa eget kapital 64 450 59 113 69 881 

        

Obeskattade reserver 13 001 8 113 13 001 

Långfristiga skulder 2 500 0 2 500 

Kortfristiga skulder 56 768 53 364 42 056 

Summa eget kapital och skulder 136 719 120 590 127 438 
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Redovisningsprinciper 
 

Precio Fishbones koncernredovisning upprättas med full tillämpning av International Financial Reporting 

Standards (IFRS) så som den antagits av EU. De redovisningsprinciper och definitioner som tillämpas överens-

stämmer med de som beskrivs i moderbolagets årsredovisning för 2018 med undantag för nya redovisnings-

principer enligt IFRS som redogörs för nedan. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 De-

lårsrapportering samt Årsredovisningslagen. 

Rapporteringen av moderbolagets resultat och ställning baserar sig på bestämmelserna i Årsredovisningsla-

gen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Läsare som önskar ta del av redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2018 kan hämta dessa från Precio 

Fishbones hemsida www.preciofishbone.se eller rekvirera från bolaget under adress Precio Fishbone AB, 

Stortorget 8, 702 11 Örebro. 

 

Nya redovisningsprinciper för 2019 enligt IFRS.  

Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 Leasingavtal. Denna tillämpas för i storleksordning 
lokaler samt fordon.   
 
Effekter av fullständig implementering av IFRS 16. 
 
IFRS 16 Leasingavtal är den nya redovisningsstandarden för leasing- och hyreskontrakt och den största påver-

kan är relaterad till redovisningen för leasetagare såtillvida att leasingkontrakt redovisas i koncernens balans-

räkning. För Precio Fishbonekoncernen innebär det en förändrad redovisning avseende förhyrda lokaler. 

Andra leasingobjekt som omfattas är leasade fordon men de redovisas redan från 2010 enligt bestämmel-

serna i IFRS 16. 

Implementeringen av den nya leasingstandarden medför ökade tillgångar och räntebärande skulder vilket 

därigenom påverkar koncernens redovisade soliditet. Den har också en svagt positiv påverkan på rörelsens 

resultat baserat på en del av leasingkostnaderna redovisas som en räntekostnad inom finansnettot. I kassa-

flödesanalysen fördelas leasingbetalningarna mellan erlagda räntor inom det operativa kassaflödet och 

amortering av leasingskulder inom finansieringsverksamheten. Det innebär således en positiv effekt på det 

operativa kassaflödet.   

 IFRS 16 tillämpas retroaktivt utan omräkning av jämförelsetal. Således har den ingående balansen för 2019 

räknats om i enlighet med den nya standarden. För leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella 

leasingavtal redovisas en leasingskuld fördelad på en långfristig del och en kortfristig del enligt koncernens 

principer för klassificering av skulder. Tillgången, som benämns Nyttjanderättstillgångar, redovisas till samma 

belopp som leasingskulden och därmed presenteras ingen övergångseffekt på koncernens egna kapital. Den 

marginella låneräntan som har använts för leasingskulder i den reviderade öppningsbalansräkningen per 

2019-01-01 uppgick till 3,00%. För leasade fordon används den låneränta som leasegivaren inkluderar i sina 

leasingavgifter och som för närvarande uppgår till 1,66%.   

http://www.preciofishbone.se/
http://www.preciofishbone.se/
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Innebörden den fulla implementeringen av IFRS 16 för koncernens rapporterade resultat, finansiella ställning 
och kassaflöde för det första halvåret 2019 samt andra kvartalet 2019 har blivit: 
 
 

 

 

Koncern-

balansräkning

enligt års- Reviderad

redovisningen Effekter av ingående balans

Reviderad öppningsbalansräkning för koncernen 2019-01-01  2018-12-31 IFRS 16 2019-01-01

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Anläggningstillgångar 63 880 19 354 83 234

Omsättningstillgångar 91 670 0 91 670

Summa 155 550 19 354 174 904

Kortfristiga skulder 47 774 7 084 54 858

Långfristiga skulder och uppskjuten skatt 9 385 12 271 21 656

Eget kapital 98 390 0 98 390

Summa 155 550 19 354 174 904

Koncernens soliditet 63,3% 56,3%

Redovisat

Redovisning enligt delårs-

utan effekter Effekter av rapporten för

Koncernens resultat för kvartal 1+2 2019. av IFRS 16 IFRS 16 kvartal 1+2 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Intäkter 124 369 0 124 369

Rörelsekostnader -108 957 3 703 -105 253

Avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstilgångar -1 582 -3 542 -5 124

Rörelseresultat (EBITA) 13 830 161 13 991

Avskrivningar enligt plan på immateriella anläggningstilgångar -221 0 -221

Rörelseresultat (EBIT) 13 609 161 13 770

Finansiellt netto -145 -161 -306

Resultat efter finansiella poster 13 464 0 13 464
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Redovisat

Redovisning enligt delårs-

utan effekter Effekter av rapporten för

Koncernens kassaflöde för kvartal 1+2 2019. av IFRS 16 IFRS 16 kvartal 1+2 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 12 665 3 542 16 206

Förändring av rörelsekapital 4 776 0 4 776

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital 17 440 3 542 20 982

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 462 0 -2 462

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -16 197 -3 542 -19 739

Förändring av likvida medel -1 219 0 -1 219

Redovisat

Redovisning enligt delårs-

utan effekter Effekter av rapporten för

Koncernens resultat för kvartal 2 2019. av IFRS 16 IFRS 16 kvartal 2 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Intäkter 63 177 0 63 177

Rörelsekostnader -55 883 1 852 -54 032

Avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstilgångar -824 -1 771 -2 595

Rörelseresultat (EBITA) 6 470 81 6 551

Avskrivningar enligt plan på immateriella anläggningstilgångar -110 0 -110

Rörelseresultat (EBIT) 6 360 81 6 440

Finansiellt netto 15 -81 -66

Resultat efter finansiella poster 6 374 0 6 374

Redovisat

Redovisning enligt delårs-

utan effekter Effekter av rapporten för

Koncernens kassaflöde för kvartal 2 2019. av IFRS 16 IFRS 16 kvartal 2 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 7 518 1 771 9 289

Förändring av rörelsekapital -1 017 0 -1 017

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital 6 501 1 771 8 272

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 573 0 -1 573

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 920 -1 771 -17 690

Förändring av likvida medel -10 991 0 -10 991
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Redovisat

Redovisning enligt delårs-

utan effekter Effekter av rapporten för

Koncernens balansräkning per 2019-06-30 av IFRS 16 IFRS 16 kvartal 1+2 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Anläggningstillgångar 64 694 15 812 80 506

Omsättningstillgångar 95 234 0 95 234

Summa 159 928 15 812 175 740

Kortfristiga skulder 57 502 7 084 64 586

Långfristiga skulder och uppskjuten skatt 9 705 8 729 18 434

Eget kapital 92 721 0 92 721

Summa 159 928 15 812 175 740

Koncernens soliditet 58,0% 52,8%
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