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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 

Januari – december 2020 

 

Kvartalet oktober – december 2020 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 67,2 mkr (69,8). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 8,9 mkr (7,5). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 13,2 % 
(10,7%). 

• Resultat efter skatt blev 6,9 mkr (5,6). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 0,74 kr (0,60). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
blev 11,7 mkr (7,7) vilket motsvarar 1,28 kr per 
aktie (0,84). 

 

 

Helåret januari - december 2020 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 250,0 mkr 
(244,3). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 28,2 mkr (25,3). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,3 % (10,3 
%). 

• Resultat efter skatt blev 20,6 mkr (19,0). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 2,20 kr (2,02). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
blev 33,5 mkr (29,2) vilket motsvarar 3,65 kr per 
aktie (3,18). 

• Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för 
räkenskapsåret 2020 besluta om en ordinarie ut-
delning på 1,90 (0,00) kronor per aktie.  

• Därutöver avser styrelsen föreslå årsstämman 
att för räkenskapsåret 2020 besluta om en extra 
utdelning på 1,00 (0,00) kronor per aktie. 
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VD har ordet 

bara att fortsätta dialogen för behoven kvarstår vilket 

är positivt för oss i ett längre perspektiv. 

Omnia topprankat igen! 

För fjärde året i rad får vår produktsvit för att skapa en 

modern digital arbetsplats, Omnia, utmärkelsen Intra-

net Choice Europe i ClearBox stora globala jämförelse 

av alla produkter på marknaden. Fantastiskt roligt att 

lyckas igen i konkurrens med alla produkter på världs-

marknaden!  Vi har ökat takten i vår internationalisering 

av Omniaaffären bl a genom att etablera oss med egen 

personal i Tyskland. Kompletterat med produktsite och 

all övrig marknadsföring finns på tyska kommer vi att 

kunna stödja våra partners i den tysktalande delen av 

Europa på ett mycket bra sätt. Vi har också förstärkt 

vårt kontor i Kanada med nyrekryteringar för att ännu 

bättre stödja våra partners i Nordamerika. Vi kommer 

att fortsätta göra marknadsinvesteringar under 2021, 

främst på dessa marknader och i Storbritannien.  

Systemutveckling i form av team 

Köparna av systemutvecklingstjänster har över tid blivit 

mer sofistikerade och det innebär att inköpsmönstren 

ändrats. Förutom projekt, där leverantören har det pri-

mära ansvaret för resultatet av genomförandet, och re-

surskonsulter där den enskilde konsultens kompetens 

ställs till kundens förfogande vill kunderna i allt större 

utsträckning köpa team av konsulter eller egentligen 

kapacitet. Vi har sett en ökande efterfrågan på att ställa 

ett flexibelt team som löser olika kompetensbehov över 

tid till kunders förfogande. Teamet arbetar med agil 

metodik tillsammans med kunden för att nå de effekt-

mål som utvecklingsprojektet syftar till. Varken agil me-

todik eller teamleverans är förstås något nytt men vi ser 

ett förändrat inköpsbeteende hos traditionella projekt- 

och resurskonsultköpare, inte minst inom offentlig sek-

tor. Vår styrka är att vi kan erbjuda både helt skandina-

visk leverans eller en kombination med skandinaviska 

och vietnamesiska spetskonsulter för både större och 

mindre utvecklingsinsatser. Flexibilitet och kompetens 

leder  till konkreta effekter och verksamhetsnytta för 

våra kunder.  

Christer Johansson 

Verkställande direktör 

Vi har ökat resultatet och EBITA-

marginalen till 13,2  % under det 

fjärde kvartalet trots att omsätt-

ningen har minskat. Högre ge-

nomsnittliga timpriser och högre 

debiteringsgrad har delvis kom-

penserat för att vi är färre kon-

sulter jämfört med samma pe-

riod förra året, men inte helt. För 

helåret har omsättningen ökat 

med 2,3 % och passerat 250 

MSEK. EBITA-marginalen för 

helåret har höjts till 11,3 %.   

Starkt kvartal trots påverkan av covid-19 

Vi redovisar vårt högsta resultat och den bästa mar-

ginalen för ett enskilt kvartal någonsin. Detta trots 

att vår verksamhet inte är opåverkad av den andra 

vågen av covid-19 som drabbat hela vårt samhälle 

under det sista kvartalet 2020. Vi har färre anställda 

och lägre omsättning än under samma kvartal förra 

året men en bra balans mellan uppdrag och be-

manning har gett hög debiteringsgrad och ökade 

genomsnittliga timpriser i konsultdelen av verksam-

heten. Inför 2021 ser vi ett rekryteringsbehov inom 

flera kompetensområden och inom alla geografiska 

regioner. 

Vår produktförsäljning under kvartalet ligger inte i 

nivå med 2019 års försäljning men jämfört med ut-

vecklingen under den första covid-19 vågen har vi 

lyckats bättre. Det är dock så att nykundsförsäljning 

fortsatt är en stor utmaning. Beslut skjuts upp i 

många fall och även om beslut fattats så senare-

läggs projektstarter.  Försäljningsprocesser som ti-

digare som längst tagit någon månad har vi i flera 

fall drivit i snart ett år utan beslut. Vi förstår den 

osäkerhet som många kunder upplever och det är 

 

 
 
 

 



Bokslutskommuniké 2020 
 

 

3 

ÖVERSIKT 
 

ÖVERSIKT 
Spets 

Insikt 

Engagemang  

– våra värdeord. 

Kvartalet och helåret  

i sammandrag 
Nettoomsättningen uppgick under 

det fjärde kvartalet 2020 till 67,2 mkr 

(69,8) således en minskning med 3,6 % 

jämfört med 2019. För helåret 2020 

uppgick nettoomsättningen till 250,0 

mkr (244,3) vilket motsvarar en ökning 

med 2,3 % jämfört med 2019. 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för 

fjärde kvartalet 2020 till 8,9 mkr (7,5) 

medförande en resultatökning med 

18,5 %. Rörelseresultatet (EBITA) för 

helåret 2020 redovisas till 28,2 mkr 

(25,3) vilket är en ökning med 11,8 %.  

I rörelseresultatet för fjärde kvartalet 

2020 ingår avskrivningar enligt plan 

med totalt 2,9 mkr (2,5) och motsva-

rande för helåret 2020 var 11,3 mkr 

(10,2).  

Resultatet efter finansnetto uppgick 

under fjärde kvartalet 2020 till 8,5 mkr 

(7,2) och för helåret 2020 till 26,7 mkr 

(23,9).  

Resultat efter skatt uppgick under 

fjärde kvartalet 2020 till 6,9 mkr (5,6) 

och under helåret 2020 till 20,6 mkr 

(19,0).  

Inget stöd för korttidspermitteringar 

eller andra stöd med anledning av co-

vid-19 har mottagits under kvartalet. 

Totalt under året har vi fått stöd för 

permitterad personal med 1,1 mkr. 

Ingen personal är för närvarande per-

mitterad och inga planer finns att åter-

igen utnyttja stödet för korttidspermit-

teringar. 

Kvartal 4 2020 i korthet 

 
Försäljning 

67,2 
mkr 

 

Apr 

2016 

245 

 

Anställda 
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Investeringar, likviditet och finansiell ställning 

Investeringar i maskiner och inventarier un-

der fjärde kvartalet 2020 har gjorts med 0,4 

mkr (1,0).  För helåret 2020 uppgick motsva-

rande investeringar till 2,2 mkr (4,8). 

Kassaflödet under fjärde kvartalet 2020 från 

den löpande verksamheten före förändringar i 

rörelsekapital, blev 11,7 mkr (7,7). Samma 

kassaflöde för helåret 2020 blev 33,5 (29,2).  

Totalt kassaflöde under fjärde kvartalet 2020 

blev 15,7 mkr (6,8). För helåret 2020 blev det 

totala kassaflödet 39,1 mkr (-4,2). Under 2020 

har utdelning till aktieägarna gjorts med 0,0 

mkr (16,5).  

 

 

Likvida medel uppgick på balansdagen den 31 

december 2020 till 56,5 mkr, jämfört med 17,5 

mkr den 1 januari 2020. 

Koncernens egna kapital uppgick på balans-

dagen den 31 december 2020 till 120,1 mkr, 

jämfört med 100,7 mkr den 1 januari 2020. 

Årets förändring av eget kapital utgörs av 

årets nettoresultat om 20,6 mkr och föränd-

ring av växelkursreserven med - 1,2 mkr.  

Koncernens soliditet uppgick på balansdagen 

den 31 december 2020 till 58 % jämfört med 

58 % vid årets ingång. 

 

 

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, tilläggsför-

värv 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) 

8 870 (7 483) Tkr 

 
 

Rörelseresultat 

250% 

 

Rörelsemarginal (EBITA) 

13,2 (10,7) % 

Resultat efter skatt 

6 885 (5 597) Tkr 

 
 

Resultat eft. skatt 

250% 
 

Vinst per aktie efter skatt 

0,74 (0,60) Kr 

 

 

 

 

 
 

Vinst per aktie 

250% 

Kvartalet oktober - december 2020 

Rörelseresultat (EBITA) 

28 235 (25 254) Tkr 
 

Rörelseresultat 

250% 

 

Rörelsemarginal (EBITA) 

11,3 (10,3) % 

Resultat efter skatt 

20 599 (19 005) Tkr 

 
 

Resultat eft. skatt 

250% 

Vinst per aktie efter skatt 

2,20 (2,02) Kr 

 

 

 

Helåret januari - december 2020 
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Verksamheten   

  

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklings- 

företag med 245 medarbetare på 7 orter i Sverige samt 

Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget 

har också försäljningskontor i London, Düsseldorf 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 ut-

gångspunkt 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 områ-

dena Cloud Productivity, Colloboration and Content, Ap-

plication 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 Gold Partner.  

 

Precio Fishbones kunder finns framför allt bland större fö-

retag 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 ICA, Signify, MAN, Toyota, Axfood och 

WSP. Biståndsorganisationer från Sydkorea och Australien 

i öster till USA och Kanada i väster är en annan viktig 

kundkategori. 

 

Nya affärsmodeller med möjligheter att prenumerera på 

tjänster per användare och månad har ökat andelen 

mindre och medelstora organisationer bland kunderna. 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Precio Fishbones aktie 
  

Bolagets B-aktie är listad på Nasdaq First 

North Premier Growth Market Stockholm.  

Erik Penser Bank AB är likviditetsgarant för 

Precio Fishbones B-aktie och är dessutom 

bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq 

First North Premier Growth Market Stock-

holms krav. 

Antalet utestående aktier per 31 decem-

ber 2020 var 9 175 722 och av totala anta-

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

tieägare var per 2020-12-31 totalt 1 398 

och vid årets ingång 1 709. Bolaget har 

inga utestående optionsprogram. 

Årsstämman den 9 juni 2020 beslutade 

om att inte lämna någon utdelning, dvs 

0,00 (1,80) kr per aktie för räkenskapsåret 

2019.  

Årsstämman den 9 juni 2020 bemyndi-

gade styrelsen att, med eller utan avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt, fatta be-

slut om nyemission av högst 900 000 ak-

tier av serie B, mot betalning i kontanter, 

genom apport eller genom kvittning. 

Detta bemyndigande gäller till nästa års-

stämma som hålls den 6 maj 2021.  
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Trots covid-19 blev det fjärde kvartalet 2020 vårt bästa 

någonsin både vad gäller EBITA-resultat i absoluta ter-

mer och EBITA-marginal. Den återhämtning som bör-

jade efter sommaren och fortsatte in i det fjärde kvarta-

let har tyvärr mattats av på nästan samma dramatiska 

sätt som våren 2020. Det finns dock som vi bedömer 

det en god efterfrågan på längre sikt för även om beslut 

skjuts på framtiden så finns de underliggande behoven 

kvar.   

 

Utsikterna för 2021 är givetvis problematiska att be-

döma, men att det första kvartalet 2021 kommer att på-

verkas negativt är tydligt och förmodligen även det 

andra kvartalet. Det som påverkar oss mest är sämre 

möjligheter till nykundsförsäljning, främst gäller det 

produkterna. Även nyrekryteringar kommer att bli en 

utmaning. Vi behöver bli fler men minskad rörlighet och 

sämre möjligheter till introduktion och inskolning under 

pandemin kommer att påverka oss under den första de-

len av året. Vi får helt enkelt öka takten under det andra 

halvåret! 

 

Etableringen med egen lokal personal och ett kontor i 

Düsseldorf i Tyskland ser vi som en strategiskt mycket 

viktig åtgärd för att öka försäljningen av vår produkt 

Omnia Digital Workplace i DACH-regionen. Vi har också 

gjort investeringar i marknadsföring för att stödja våra 

lokala partners i Tyskland, Schweiz och Österrike. Vi 

startade i december så det är för tidigt med en utvärde-

ring men vi har fått en mycket bra start. I Kanada har vi 

förstärkt vårt team för att ge bättre support till våra 

partners i Kanada och för att utveckla vårt partnernät-

verk i USA. Även detta är för tidigt att utvärdera men vi 

ser mycket positivt på möjligheterna att stödja våra 

partners i  Nordamerika och skapa en närmare relation.  

 

Ett nytt spännande erbjudande som tagits fram av vårt 

kontor i Borlänge är CurBIT. Det är ett flexibelt och en-

kelt anpassningsbart administrativt systemstöd för att 

effektivisera beläggning och vård hos privata, ideella el-

ler kooperativa vårdhem. Systemstödet har utvecklats 

tillsammans med en vårdgivare som bedriver många 

olika typer av vårdhem och boenden och framgångsrikt 

ersatt tidigare lösning. Vi tror att många fler liknande 

organisationer kommer få stor nytta av CurBIT.  

 

Ungefär 60 % av vår omsättning kommer från systemut-

veckling och -förvaltning. Allt byggt på Microsofts ut-

vecklingsplattformar. En liten, men snabbt ökande, del 

av omsättningen inom detta område kommer från auto-

matisering genom RPA, robotic process automation. 

Microsoft har genom förvärv och egna satsningar ökat 

aktiviteten inom detta område vilket stärker vår posit-

ion.  

 

Resterande 40 % av omsättningen genereras av våra tre 

produkter, Omnia Digital Workplace, NGO online och 

Kaskelot valadministartion. Intäkterna består av licenser, 

Software Assurance, prenumerationer, support och för-

valtning samt konsulttjänster vid införandeprojekt. Den 

totala andelen av omsättning har legat på 40 % under 

något år men fördelats om så att Software Assurance, 

prenumerationer och support och förvaltnings andel har 

ökat.  

 

Cirka 22 % av de totala intäkterna under 2020 är repe-

tivia.   

 

Knappt 20 % av omsättning kommer från marknader ut-

anför Sverige. 

 

Offentlig sektor är som tidigare det största kundseg-

mentet även om andelen minskat något till strax under 

45 %. 

 

Marknad och framtidsutsikter 
 

Vid årsstämman den 9 juni 2020 omvaldes ledamöterna 

Claes Ruthberg, Patrik Salén, Bengt-Åke Älgevik och Ka-

tarina Åkerman. Bengt-Åke Älgevik utsågs fortsatt till 

styrelsens ordförande.  

Valberedningen utgörs av Kjell Sandin, Anders Miller och 

Pär Johansson. 

Christer Johansson är bolagets verkställande direktör. 

Företagets ledningsgrupp utgörs av verkställande  

direktören och ytterligare 11 ledande befattningsha-

vare.  

 

Styrelse och ledning 

Omsättning per sektor 2020 
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Vid utgången av kvartalet 

var totalt 245 personer  

anställda inom koncernen 

och vid årets ingång var 

261 personer anställda.  
 

Vid utgången av kvartalet 

var totalt 205 personer an-
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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 Nordamerika. 

De legala enheterna Precio Vietnam Ltd och Precio 

IT Strategi AB är företrädesvis underleverantörer 

till moderbolaget. Forum SQL Svenska AB och Pre-

cio Industrial Consulting AB är vilande. Efter peri-

odens slut har en filial öppnats i Tyskland. 

 

Segment 

Koncernens rörelse bedrivs vid kontor på sju 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 fjärde kvartalet 2020 var totalt 245 

personer anställda inom koncernen och vid årets ingång var 

261 personer anställda.  
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Kommande rapporteringstillfällen 

Delårsrapport januari – mars 2021: 6 maj 2021. 

Delårsrapport april – juni 2021: 27 augusti 2021. 

Delårsrapport juli – september 2021: 5 november 2021. 

Datum för årsstämma 6 maj 2021. 

Denna information är sådan information som Precio Fish-

bone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-

missbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom 

verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 

19 februari 2021 klockan 08:00. 

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt 

Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms re-

gelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för 

bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00 

Bolagets årsredovisning för 2019 samt tidigare offentlig-

gjorda årsredovisningar och delårsrapporter finns för ned-

laddning på bolagets webbplats www.preciofishbone.se el-

ler kan rekvireras från bolaget under adress, Stortorget 8, 

702 11 Örebro senast tre veckor före årsstämman.  

 

 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Precio Fishbones mest väsentliga affärsrisker be-

står av sjunkande timpriser och minskad efterfrå-

gan på konsulttjänster samt svårigheten att attra-

hera och behålla kompetent personal. Ingen för-

ändring har inträffat vad gäller väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer sedan senast lämnad årsre-

dovisning för 2019 varför läsaren hänvisas till den 

redogörelse som lämnats på sidan 5 - 6 i den års-

redovisningen. 

Moderbolaget 

Merparten av koncernens rörelse drivs inom mo-

derbolaget. Skillnaden mellan koncernens netto-

omsättning och moderbolagets nettoomsättning 

utgörs av arbeten utförda av dotterföretag och 

som direktfakturerats uppdragsgivarna. 

Moderbolagets omsättning uppgick under fjärde 

kvartalet 2020 till 59,9 mkr (61,1). Kvartalets rörel-

seresultat (EBITA) uppgick till 3,6 mkr (1,9). För 

helåret 2020 uppgick omsättningen till 218,8 mkr 

(217,3) och rörelseresultatet (EBITA) till 14,2 mkr (11,1). 

Moderbolagets egna kapital per 31 december 2020 re-

dovisas till 68,4 mkr och vid årets ingång till 62,6 mkr. 

Förändringen i eget kapital under helåret 2020 utgörs av 

periodens nettovinst 5,8 mkr. 

Stockholm den 19 februari 2021 

 

Christer Johansson 

Verkställande direktör 

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

 

Denna delårsrapport och bokslutskommuniké har inte 

varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

  

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

drag (Tkr) 
Jan-dec 2020 Jan-dec 2019 okt-dec 2020 okt-dec 2019 

Nettoomsättning 250 036 244 345 67 249 69 753 

Rörelsekostnader -210 464 -208 855 -55 506 -59 750 

Avskrivningar på materiella anläggningstill-

gångar 
-11 336 -10 235 -2 873 -2 540 

Rörelseresultat (EBITA) 28 235 25 254 8 870 7 483 

Avskrivningar på immateriella anläggnings-

tillgångar 
-442 -442 -110 -110 

Rörelseresultat (EBIT) 27 794 24 812 8 759 7 373 

Finansiella poster -1 100 -895 -271 -167 

Resultat efter finansiella poster 26 694 23 917 8 488 7 206 

Skatt -6 095 -4 912 -1 603 - 1 608 

Resultat efter skatt 20 599 19 005 6 885 5 597 

      

Övrigt totalresultat -1 222 103 -465 -239 

      

Summa totalresultat för perioden 19 376 19 108 6 420 5 358 

Periodens nettoresultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 20 190 18 521 6 779 5 461 

Innehav utan bestämmande inflytande 409 484 106 136 

     

Periodens nettoresultat per aktie hänförligt 

till: 
    

Moderbolagets aktieägare 2,20 2,02 0,74 0,60 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,04 0,05 0,01 0,01 

     

Rörelsemarginal (EBITA) 
11,3 % 10,3 % 13,2 % 10,7 % 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag, 

(Tkr) 
2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar:     

Goodwill 50 427 50 427 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 061 2 504 

Materiella anläggningstillgångar 23 003 23 717 

Finansiella anläggningstillgångar - 480 

Summa anläggningstillgångar 75 491 77 125 

    

Omsättningstillgångar:   

Kundfordringar 61 340 63 789 

Övriga fordringar 12 913 15 332 

Kassa och bank 56 543 17 544 

Summa omsättningstillgångar 130 797 96 664 

    

Summa tillgångar 206 288 173 790 

    

Eget kapital och skulder   

Eget kapital:   

Aktiekapital 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 87 807 70 508 

Nettoresultat 20 190 18 521 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieä-

gare 
119 467 100 499 

Innehav utan bestämmande inflytande 626 217 

Summa eget kapital 120 093 100 716 

     

Avsättningar och långfristiga skulder 14 119 13 982 

    

Kortfristiga skulder 72 076 59 092 

    

Summa eget kapital och skulder 206 288 173 790 
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Koncernens förändring i eget kapital 

(Tkr) 

Aktie- 

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Reserver 

Balanse-

rat resul-

tat inkl. 

årets  

resultat 

Summa 

eget ka-

pital hän-

förligt till 

moder-

bolagets 

aktie-

ägare 

Eget ka-

pital hän-

förligt till 

innehav 

utan be-

stäm-

mande 

infly-

tande   

Totalt 

eget  

kapital 

Ingående eget kapital 2019-01-01  11 470 52 607 161 34 152 98 390 0 98 390 

Förändring i eget kapital under januari- 

september 2019 
              

Aktieutdelning    -16 516 -16 516  -16 516 

Periodens nettoresultat    13 060 13 060 347 13 407 

Omklassificering av andelar utan bestäm-

mande inflytande 

     -266 -266 

Omräkningsdifferenser i eget kapital    343  343  343 

Utgående eget kapital 2019-09-30 11 470 52 607 504 30 696 95 277 81 95 358 

Förändring i eget kapital under oktober- 

december 2019 
              

Kvartalets nettoresultat     5 461 5 461 136 5 597 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
  -239  -239  -239 

Utgående eget kapital 2019-12-31 11 470 52 607 265 36 157 100 499 217 100 716 

Förändring i eget kapital under januari –  

september 2020 
              

Periodens nettoresultat    13 411 13 411 303 13 714 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
  -758  -758  -758 

Utgående eget kapital 2020-09-30 11 470 52 607 -493 49 568 113 152 520 113 672 

Förändring i eget kapital under oktober –  

december 2020 
              

Kvartalets nettoresultat    6 779 6 779 106 6 885 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
  -464  -464  -464 

Utgående eget kapital 2020-12-31 11 470 52 607 -957 56 347 119 467 626 120 092 
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Koncernens kassaflödesanalys i 

sammandrag (Tkr) 

Jan-dec 

2020 

Jan-dec 

2019 
okt-dec 2020 okt-dec 2019 

Kassaflöde från löpande verksam-

heten 
33 516 29 202 11 743 7 744 

Förändring av rörelsekapital 14 603 -3 704 5 786 2 024 

Kassaflöde från investeringsverk-

samheten 
-2 448 -4 318 -208 -913 

Kassaflöde från finansieringsverk-

samheten 
-6 544 -25 357 -1 651 -2 032 

Förändring av likvida medel 39 128 -4 176 15 670 6 823 

Kursdifferens i likvida medel -128 94 -140 -75 

Likvida medel vid periodens bör-

jan 
17 544 21 626 41 013 10 796 

Likvida medel vid periodens 

slut 
56 543 17 544 56 543 17 544 

      

Kassaflöde från löpande verksam-

heten per aktie 
3,65 kr 3,18 kr 1,28 kr 0,84 kr 

        

Antal aktier:       

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

Förändring under perioden 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 
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Nyckeltal        

  Helåret januari-december Kvartalet oktober-december 

Samtliga nycketal avser koncernen 2020 2019 2020 2019 

Räntabilitet på totalt kapital 14,2 % 14,8 % 17,4 % 17,3 % 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 22,0 % 23,0 % 27,6 % 27,3 % 

Räntabilitet på eget kapital före skatt 24,3 % 24,1 % 29,2 % 29,4 % 

Räntabilitet på eget kapital efter skatt 19,0 % 19,1 % 23,7 % 22,9 % 

Rörelsemarginal (EBITA) 11,3 % 10,3 % 13,2 % 10,7 % 

          

  Helåret januari-december Kvartalet oktober-december 

Data per aktie för koncernen 2020 2019 2020 2019 

          

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 2,20 kr 2,02 kr 0,74 kr 0,60 kr 

Vinst per aktie efter skatt efter full utspädning 2,20 kr 2,02 kr 0,74 kr 0,60 kr 

      

Vinst per aktie efter finansiella poster före full ut-

spädning 
2,91 kr 2,61 kr 0,93 kr 0,79 kr 

Vinst per aktie efter finansiella poster efter full ut-

spädning 
2,91 kr 2,61 kr 0,93 kr 0,79 kr 

      

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten före full utspädning 
3,65 kr 3,18 kr 1,28 kr 0,84 kr 

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten efter full utspädning 
3,65 kr 3,18 kr 1,28 kr 0,84 kr 
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Nyckeltal       

Per balansdagen                                                                                   2020-12-31         2019-12-31   

Eget kapital per aktie, kr 13,02 10,98 

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

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

Soliditet 58,2 % 58,0 % 

Kassalikviditet 181,5 % 163,6 % 

Antal anställda  245 261 

    

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 2020 Jan-dec 2019 okt-dec 2020 okt-dec 2019 

Nettoomsättning 218 763 217 348 59 914 61 144 

Rörelsekostnader -202 741 -204 637 -55 812 -58 875 

Avskrivningar på materiella anlägg-

ningstillgångar 
-1 856 -1 592 -477 -394 

Rörelseresultat (EBITA) 14 167 11 118 3 625 1 875 

Avskrivningar på immateriella an-

läggningstillgångar 
-1 803 -1 803 -451 -451 

Rörelseresultat (EBIT) 12 364 9 315 3 175 1 424 

Finansiella poster -911 4 509 -501 -115 

Resultat efter finansiella poster 11 453 13 824 2 674 1 309 

Bokslutsdispositioner -3 340 -2 899 -3-340 -2 899 

Årets skatt -2 305 -1 656 -30 388 

Resultat efter skatt 5 808 9 269 -696 -1 201 

      

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 

      

Summa totalresultat för perioden 5 808 9 269 -696 -1 201 
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar:     

Goodwill 8 691 10 494 

Materiella anläggningstillgångar 6 441 6 949 

Finansiella anläggningstillgångar - 480 

Andelar i koncernföretag 37 806 39 025 

Summa anläggningstillgångar 52 938 56 948 

    

Omsättningstillgångar:   

Kundfordringar 47 155 50 817 

Övriga fordringar 11 898 14 416 

Kassa och bank 48 085 13 407 

Summa omsättningstillgångar 107 138 78 640 

Summa tillgångar 160 076 135 588 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital:   

Aktiekapital 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 51 164 41 894 

Årets resultat 5 808 9 220 

Summa eget kapital 68 442 62 584 

     

Obeskattade reserver 19 235 15 895 

Långfristiga skulder - 501 

Kortfristiga skulder 72 399 56 608 

Summa eget kapital och skulder 160 076 135 588 

 



Bokslutskommuniké 2020 
 

 

17 

 
Redovisning av statliga bidrag till 

lönekostnader för permitterade 

arbetstagare samt nedsättning av 

arbetsgivaravgifter föranledda av 

covid-19 pandemin. 
Enligt IFRS – IAS 20 som reglerar redovisning av stat-

liga bidrag och upplysningar om statliga stöd ska bi-

drag hänförliga till resultatet redovisas som en del av 

resultatet, antingen separat eller under en allmän ru-

brik som ”övriga intäkter”; alternativt dras de av vid 

redovisning av motsvarande kostnader. I denna de-

lårsrapport har de intäkter som utgörs av utbetalade 

bidrag för lönekostnader relaterade till permitterade 

arbetstagare redovisats som kostnadsreduktioner 

mot redovisade övriga kostnader. Således har bola-

get valt alternativ två av de metoder som anges som 

möjliga ovan. Sättet för redovisning har tillämpats för 

både koncernen och moderbolaget. 

Avrundningar 
Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i 

denna delårsrapport i vissa fall inte exakt summera 

till totalen och procenttal kan avvika från de exakta 

beräkningarna av desamma. 

 

Precio Fishbones koncernredovisning upprättas med 

full tillämpning av International Financial Reporting 

Standards (IFRS) så som den antagits av EU. De redo-

visningsprinciper och definitioner som tillämpas 

överensstämmer med de som beskrivs i moderbola-

gets årsredovisning för 2019. Denna bokslutskommu-

niké har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrap-

portering samt Årsredovisningslagen. 

Rapporteringen av moderbolagets resultat och ställ-

ning baserar sig på bestämmelserna i Årsredovis-

ningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings re-

kommendation RFR 2 Redovisning för juridiska per-

soner. 

Läsare som önskar ta del av redovisningsprinciper i 

årsredovisningen för 2019 kan hämta dessa från Pre-

cio Fishbones hemsida www.preciofishbone.se el-

ler rekvirera från bolaget under adress Precio Fish-

bone AB, Stortorget 8, 702 11 Örebro. 

Nya redovisningsprinciper för 

2020 enligt IFRS.  
Inga nya redovisningsprinciper som påverkar Precio 

Fishbones koncernredovisning har införts under 

2020.  

 

 
 

 
  

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 

Kungsgatan 10  

SE-632 19 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 Västerås 

Varmvalsvägen 17 

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  
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2300 Kobenhavn S 
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Precio Fishbone Canada Inc.  
78 George Street, Suite 204 
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