PRECIO FISHBONE AB (publ)
KVARTALSRAPPORT
April – juni 2020
HALVÅRSRAPPORT
Januari – juni 2020
Kvartalet april – juni 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 64,7 mkr (63,2).
• Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,4 mkr (6,6).
• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,5 % (10,4 %).
• Resultat efter skatt blev 5,4 mkr (5,2).
• Vinst per aktie efter skatt blev 0,58 kr (0,55).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,6
mkr (9,3) vilket motsvarar 0,94 kr per aktie (1,01).
• Årsstämman beslöt att inte lämna någon utdelning.
Föregående år utdelades 1,80 kr per aktie.

Halvåret januari – juni 2020
• Nettoomsättningen uppgick till 130,6 mkr (124,4).
• Rörelseresultatet (EBITA) blev 14,7 mkr (14,0).
• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,2 % (11,2 %).
• Resultat efter skatt blev 10,6 mkr (11,0).
• Vinst per aktie efter skatt blev 1,13 kr (1,16).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev
16,3 mkr (16,2) vilket motsvarar 1,78 kr per aktie
(1,77).
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VD har ordet
Inför kvartalet var osäkerheten stor

berört vissa orter och kategorier av anställda. Totalt

och vi befarade att påverkan från co-

under kvartalet har vi fått statligt permitteringsstöd

vid-19 skulle vara kraftig. Våra farhå-

personalneddragningar men bedömer att det, givet

på 0,8 MSEK. Vi har tyvärr också behövt göra vissa

gor har lyckligtvis inte besannats utan

att pandemin inte tar ny fart, inte är aktuellt med yt-

påverkan har varit begränsad, hittills

samhet i södra Sverige till Malmö och flyttat över

är bäst att lägga till för det är fortsatt

terligare neddragningar. Vi har också samlat vår verkverksamheten från vårt kontor i Växjö dit.

osäkert hur mycket vi kan komma att

Kvartalet i siffror

påverkas. Nykundsförsäljning och

En tillväxt på 2,5 % innebär att vi har en fortsatt men

uppstart av större projekt är det som

dukter ligger inte på den nivå vi hade innan pande-

påverkats mest. Det gäller främst

minskande tillväxt i kvartalet. Försäljningen av promin men vi har lyckats kompensera med ökad försäljning av konsultationer. Det gäller både den

våra produkter och särskilt utanför

renodlade konsultaffären och konsultationer kopp-

de marknader där vi har lokal när-

vår produkt Omnia Digital Workplace har hos många

lade till produkter. Betydelsen och användningen av

varo. Lättnader i reserestriktioner

av våra befintliga kunder ökat. För att hantera den

kommer att förbättra våra möjlig-

blivit tydligt att en välfungerade digital arbetsplats

heter men vi kommer ha fortsatt tufft
under hösten med nykundsförsäljning.innan covid-19 pandemin arbetade vi i
Redan

nya arbetssituation som pandemin inneburit har det
underlättar. Ökad användning och nya behov har
gjort att vi ökat vår förvaltningsaffär.
Resultatmässigt ligger vi för kvartalet något över
förra året och för halvåret på samma nivå med

hög grad distribuerat och på distans med möten

EBITA-marginaler på 11,5 % respektive 11,2 %. De

och samverkan digitalt i alla delar av vår verk-

statliga stöd vi fått för permittering och nedsatta ar-

samhet. Vi gör det nu i ännu större utsträckning

betsgivaravgifter har gjort att vi kunna minimera ned-

men det är inte en revoultion utan en evolution

dragnigar och behålla vår leveranskapacitet.

av hur vi arbetar som skett på grund av pandemin. Alla medarbetare har hanterat de nya förutsättningarna och situationen fantastiskt bra. Vi
hoppas dock att kunna ta några steg tillbaka mot

Beslutet på årsstämman om att inte lämna någon utdelning gör att vi finansiellt står mycket starka.

normaliserade sociala kontakter. Online-kontakt

Framtiden

och distansarbete kan inte ersätta det mänskliga

Att lyckas med fortsatt tillväxt och lönsamhet under

mötet och det är inte bara jag som saknar att

de närmaste kvartalen kommer bli en utmaning men

träffa kunder, leverantörer, samarbetspartner

på längre sikt ser vi betydligt ljusare på våra möjlig-

och framför allt alla mina kollegor! Givetvis går

heter. Ändrade arbetssätt ger ökade behov av våra

begränsning av smittspridning och allas hälsa

produkter så efterfrågan på dem bedömer vi komma

dock först.

tillbaka och för vår konsultaffär ger stor andel offent-

För att möta nya förutsättnigar har vi också sett
över vår organisation och bemanning. Under
kvartalet har vi haft en del permitteringar. De har

lig sektor och långa åtaganden en stabilare situation
än resursuppdrag och kortare projekt.
Christer Johansson - Verkställande direktör
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ÖVERSIKT
ÖVERSIKT

Kvartalet och halvåret
i sammandrag

Spets, insikt,
engagemang
– våra värdeord.

Nettoomsättningen uppgick under det

andra kvartalet 2020 till 64,7 mkr
(63,2) således en ökad omsättning
med 2,5 % jämfört med 2019. För halvåret januari – juni 2020 uppgick nettoomsättningen till 130,6 mkr (124,4) vilket motsvarar en ökning med 5,0 %
jämfört med 2019. Tillväxten i omsättning är organisk i sin helhet.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för
andra kvartalet 2020 till 7,4 mkr (6,6)
medförande en resultatökning med
13,3 %. Rörelseresultatet (EBITA) för

Kvartal 2 2020 i korthet

halvåret januari – juni 2020 redovisas
till 14,7 mkr (14,0) vilket är en ökning
med 4,9 %.
I rörelseresultatet för andra kvartalet

Försäljning

Anställda

2020 ingår avskrivningar enligt plan
med totalt 2,9 mkr (2,7) och motsva-

64,7
mkr

rande för halvåret januari – juni 2020
var 5,9 mkr (5,3).
Resultatet efter finansnetto uppgick
under andra kvartalet 2020 till 7,1 mkr

Apr
2016

(6,4) och för halvåret januari – juni
2020 till 14,1 mkr (13,5).
Resultat efter skatt uppgick under
andra kvartalet 2020 till 5,4 mkr (5,2)
och under halvåret januari – juni 2020
till 10,7 mkr (11,0).
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Investeringar, likviditet och finansiell ställning
Investeringar i maskiner och inventarier under
andra kvartalet 2020 har gjorts med 0,2 mkr
(1,8). För halvårsperioden januari – juni 2020
uppgick motsvarande investeringar till 0,8 mkr
(2,8).
Kassaflödet under andra kvartalet 2020 från
den löpande verksamheten före förändringar i
rörelsekapital, blev 8,6 mkr (9,3). Samma kassaflöde för halvåret januari – juni 2020 blev 16,3
(16,2).
Totalt kassaflöde under andra kvartalet 2020
blev 26,1 mkr (-11,0). Under det andra kvartalet
2019 belastades kassaflödet med utdelning till

aktieägarna om 16,5 mkr. Ingen utdelning har
lämnats under det andra kvartalet 2020.
Likvida medel uppgick på balansdagen den 30
juni 2020 till 43,7 mkr, jämfört med 17,5 mkr
den 1 januari 2020.
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen den 30 juni 2020 till 110,9 mkr, jämfört
med 100,7 mkr den 1 januari 2020. Årets förändring av eget kapital utgörs av periodens
nettoresultat om 10,6 mkr och förändring av
växelkursreserven med - 0,4 mkr.
Soliditeten uppgick på balansdagen den
30 juni 2020 till 57 % jämfört med
60 % vid årets ingång.

Kvartalet april - juni 2020
Rörelseresultat (EBITA)

Rörelsemarginal (EBITA)

7 421 (6 551) Tkr

11,5 (10,4) %

Resultat efter skatt

Vinst per aktie efter skatt

5 369 (5 168) Tkr

0,58 (0,55) Kr

Delåret januari - juni 2020

Rörelseresultat (EBITA)

Rörelsemarginal (EBITA)

14 671 (13 991) Tkr

11,2 (11,2) %

Resultat efter skatt

Vinst per aktie efter skatt

10 637 (10 951) Tkr

1,13 (1,16) Kr
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Verksamheten
Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med drygt 250 medarbetare. Vi finns på 7 orter i
Sverige samt i Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i London och i Ottawa.

Precio Fishbones aktie
Bolagets B-aktie är listad på Nasdaq

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl produkter 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, webbutveckling, integration, data analytics och mobilitet i form
av specialisttjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden.

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 Stockholms krav.
Antalet utestående aktier per 30 juni
2020 var 9 175 722 och av totala antalet aktier är 20 000 A-aktier. Antalet
aktieägare var per 2020-06-30 1 518

Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom områdena Cloud Productivity, Colloboration and Content,
Application Development och Application Integration.
Inom området Data Analytics är vi Microsoft Silver Partner.

och vid årets ingång 1 709. Bolaget
har inte några utestående optionsprogram.
Årsstämman den 9 juni 2020 beslutade om en utdelning om 0,00 (1,80)

Ett annat viktigt partnerskap är det med Episerver där vi

kr per aktie för räkenskapsåret 2019.

är Gold Partner. Vi är också partner till UiPath inom om-

Årsstämman den 9 juni 2020 bemyn-

rådet Robotic Process Automation, RPA.

digade styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes-

Precio Fishbones kunder finns framför allt bland större

rätt, fatta beslut om nyemission av

företag och inom den offentliga sektorn. De största kun-

högst 900 000 aktier av serie B, mot

derna är statliga verk och myndigheter som Trafikverket,

betalning i kontanter, genom apport

Energimyndigheten, Socialstyrelsen och FMV samt större

eller genom kvittning. Detta bemyndi-

företag som t ex RSA Insurance, Stockholm Exergi, MAN,

gande gäller till nästa årsstämma.

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.
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Marknad och framtidsutsikter
Den negativa inverkan av covid-19 på verksamheten under det andra kvartalet har varit begränsad. Justerat för statliga stödåtgärder i form
av permitteringsstöd och sänkta arbetsgivaravgifter är kvartalets resultat i nivå med motsvarande kvartal förra året. Det vi tappat i produktförsäljning har kompenserats av hög beläggning
i konsultdelen av verksamheten.
När det gäller produkterna så har vi för både
NGO Online och Omnia Digital Workplace haft
lägre tillströmning av nya kunder än förra året.
Ökningstakten är lägre på alla marknader men
tydligast är nedgången där vi inte har lokal representation. I Sverige och Danmark är vi etablerade och välkända och ett antal nya kunder bl a
Lejonfastigheter, Ö-borgen, Koenigsegg, DBI
plastics och Biofos har trots problematiken med
covid-19 beslutat sig för att satsa på Omnia. I
Kanada har vi med gemensamma insatser från
Sverige, vårt lokala kontor i Ottawa och en lokal
partner lyckats få en världens största aktörer
inom Fintech att välja Omnia Digital Workplace
för sina 11 000 medarbetare. Fantastiskt roligt
givetvis!
Vår konsultverksamhet består till största delen
av långsiktiga åtaganden och större längre projekt. En stor del av kunderna finns inom offentlig
sektor. Under kvartalet har vi förlängt och utökat
våra åtaganden för bl a FMV och Socialstyrelsen.
Vi bygger vidare på en stabil bas.
En viktig fråga för framtiden för våra produkter
är om den avmattning vi ser nu är tillfällig, och i
så fall hur länge den varar. Marknadsföringsmässigt är vi väl rustade med en hög grad av digitalisering och automatisering vilket är en stor
fördel i rådande läge. Det vi kan se är att aktiviteten och intresset för vår digitala marknadsföring är stort. Antalet deltagare på webinarer,
nedladdning av material av olika slag och följare
på bloggar är högre än någonsin. Den höga aktiviteten talar för att intresset för våra produkter

Omsättning per kundsegment Q2
fortsatt är stort trots att antalet avslut minskat. De event som vi tidigare deltagit på är genomgående inställda som fysiska event men
genomförs i vissa fall digitalt med framgång.
Den generella nedgången i världsekonomin
påverkar beslutet att investera i våra produkter men den största effekten på kort sikt har
reserestriktioner. Vi kan inte träffa kunder
och stötta utländska partners på det sätt vi
behöver för att utveckla affären.
Fördelningen av intäkter har under kvartalet
till viss del förskjutits från produkter till konsultationer. Fortfarande står produkterna tillsammans med konsultationer kopplade till
produkterna för cirka 40 % av intäkterna för
halvåret som helhet. De återkommande intäkternas andel har minskat något men är på
årsbasis väl över 25 % av de totala intäkterna.
Det största tappet har varit i licensintäkter för
produkterna vilket gör att de rena licens-,
Software Assurance- och prenumerationsintäkterna är under 20 % av omsättningen för
halvåret.
Ovissheten om de långsiktiga effekterna på
vår affär av covid-19 är stor men vi ser mer
positivt på läget på längre sikt än vid det senaste rapporttillfället. På kort sikt kommer Q3
och Q4 att bli utmanande men vi arbetar hårt
för att hantera utmaningarna.

Styrelse och ledning
På årsstämman den 9 juni 2020 omvaldes ledamöterna Claes Ruthberg, Patrik Salén BengtÅke Älgevik och Katarina Åkerman. Bengt-Åke
Älgevik utsågs fortsatt till styrelsens ordförande.
Valberedningen utgörs av Pär Johansson, Kjell
Sandin och Anders Miller.

Christer Johansson är bolagets
verkställande direktör.
Företagets ledningsgrupp utgörs av
verkställande direktören och ytterligare
11 ledande befattningshavare.
-6-
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Vid utgången av kvartalet
var totalt 251 personer
anställda inom koncernen
och vid årets ingång var
261 personer anställda.
Vid utgången av kvartalet
-7-
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Koncernstruktur

Segment

Koncernens bolagsstruktur består, förutom av

Koncernens rörelse bedrivs vid kontor på sju orter i
Sverige, Köpenhamn, London, Ottawa samt i Ho Chi Minh

moderbolaget, av dotterbolagen Precio Fishbone

City i Vietnam. Integrationen och resursutbytet mellan

Systems AB, Forum SQL Svenska AB, Precio

kontoren är så omfattande att kriterierna för att redovisa

Vietnam Ltd, Precio Fishbone Canada Inc,

segment inte är uppfyllda.

Precio UK Ltd, Precio Fishbone Danmark ApS
samt dotterdotterbolagen Precio Industrial

Medarbetare och organisation

Consulting AB och Precio IT Strategi AB.
Rörelsen bedrivs till övervägande del i moderbola-

Vid utgången av det andra kvartalet 2020 var totalt 251

get och Precio Fishbone Systems AB. Precio UK

personer anställda inom koncernen och vid årets ingång

Ltd och Precio Fishbone Canada Inc är inriktade

var 261 personer anställda.

mot NGO-sektorn i Storbritannien och Nordamerika. De legala enheterna Precio Vietnam Ltd och
Precio IT Strategi AB är företrädesvis underleverantörer till moderbolaget. Forum SQL Svenska
AB och Precio Industrial Consulting AB är vilande.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
hänvisas till den redogörelse som lämnats på sidan 5 - 6
i den årsredovisningen. Specifika osäkerheter kopplade
till Covid-19 pandemin kommenteras i VD-ordet.

Precio Fishbones mest väsentliga affärsrisker består av
sjunkande timpriser och minskad efterfrågan på konsulttjänster samt svårigheten att attrahera och behålla
kompetent personal. Ingen förändring har inträffat vad
gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan
senast lämnad årsredovisning för 2019 varför läsaren

Moderbolaget
Merparten av koncernens rörelse drivs inom moderbolaget. Skillnaden mellan koncernens nettoomsättning och moderbolagets nettoomsättning utgörs av arbeten utförda av dotterföretag och som direktfakturerats uppdragsgivarna.
Moderbolagets omsättning uppgick under andra kvartalet 2020 till 55,6 mkr (57,2). Kvartalets rörelseresultat (EBITA)
uppgick till 3,2 mkr (4,1). För halvåret januari – juni 2020 uppgick omsättningen till 113,3 mkr (111,6) och rörelseresultatet (EBITA) till 8,3 mkr (9,0).
Moderbolagets egna kapital per 30 juni 2020 redovisas till 68,0 mkr och vid årets ingång till 62,6 mkr.
Förändringen i eget kapital under halvåret januari – juni 2020 utgörs av periodens nettovinst 5,4 mkr.
Stockholm den 28 augusti 2020

Christer Johansson

Bengt-Åke Älgevik

Katarina Åkerman

VD

Ordförande

Ledamot

Claes Ruthberg
Ledamot

Patrik Salén
Ledamot

Precio Fishbone AB (publ). Org.nr. 556347–2926
Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport juli – september 2020: 6 november
2020
Delårsrapport oktober – december 2020 samt bokslutskommuniké för helåret 2020: 19 februari 2021.
Delårsrapport januari – mars 2021: 6 maj 2021
Denna information är sådan information som Precio
Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades,
genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 klockan 08:00.
Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt

Bolagets årsredovisning för 2019 samt tidigare offentlig-

Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms

gjorda årsredovisningar och delårsrapporter finns för

regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant

nedladdning på bolagets webbplats www.preciofish-

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

bone.se eller kan rekvireras från bolaget under adress,

00

Stortorget 8, 702 11 Örebro.
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag (Tkr)

Jan-jun 2020

Jan-jun 2019

Apr-jun 2020

Apr-jun 2019

Helår 2019

Nettoomsättning

130 582

124 369

64 747

63 177

244 345

Rörelsekostnader

-110 262

-105 253

-54 489

-54 032

-208 855

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

-5 649

-5 124

-2 837

-2 595

-10 235

Rörelseresultat (EBITA)

14 671

13 991

7 421

6 551

25 254

-221

-221

-110

-110

-442

14 450

13 770

7 310

6 440

24 812

-363

-306

-205

-66

-895

Resultat efter finansiella poster

14 087

13 464

7 105

6 374

23 917

Skatt

-3 450

-2 514

-1 736

-1 207

-4 912

Resultat efter skatt

10 637

10 951

5 369

5 168

19 005

Övrigt totalresultat

-482

163

-383

28

103

10 155

11 114

4 986

5 196

19 108

10 388

10 671

5 297

5 053

18 521

249

280

72

115

484

Moderbolagets aktieägare

1,13

1,16

0,58

0,55

2,02

Innehav utan bestämmande inflytande

0,03

0,03

0,01

0,01

0,05

11,2 %

11,2 %

11,5 %

10,4 %

10,3 %

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)

Finansiella poster

Summa totalresultat för perioden

Periodens nettoresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieäagare
Innehav utan bestämmande inflytande

Periodens nettoresultat per aktie hänförligt till

Rörelsemarginal (EBITA)
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Koncernens balansräkningar i sammandrag, (Tkr)

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

50 427

50 427

50 427

2 282

2 724

2 504

Materiella anläggningstillgångar

26 495

26 875

23 717

Finansiella anläggningstillgångar

-

480

480

79 205

80 506

77 125

Kundfordringar

56 925

59 799

63 789

Övriga fordringar

13 883

14 932

15 332

Kassa och bank

43 655

20 503

17 544

Summa omsättningstillgångar

114 463

95 234

96 664

Summa tillgångar

193 668

175 740

173 790

Aktiekapital

11 470

11 470

11 470

Reserver och balanserade vinstmedel

88 547

70 567

70 508

Nettoresultat

10 388

10 671

18 521

110 405

92 707

100 499

466

13

217

110 871

92 721

100 716

Avsättningar och långfristiga skulder

16 018

18 434

13 982

Kortfristiga skulder

66 778

64 586

59 092

193 668

175 740

173 790

Tillgångar

Anläggningstillgångar:
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar:

Eget kapital och skulder

Eget kapital:

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

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

Ingående eget kapital 2019-01-01

Övrigt tillskjutet
kapital

Aktiekapital

Summa
eget kapital hänförligt till
moderbolagets
aktieägare

Balanserat resultat inkl.
årets
resultat

Reserver

Eget kapital hänförligt till
Totalt
innehav
eget kapiutan betal
stämmande inflytande

11 470

52 607

162

34 151

98 390

0

98 390

Aktieutdelning

-

-

0

-16 516

-16 516

-

-16 516

Nettoresultat för perioden

-

-

-

10 671

10 671

115

10 786

-102

-102

Förändring i eget kapital under januari-juni
2019

Omklassificering av minoritetspost
Omräkningsdifferenser i eget kapital
Utgående eget kapital 2019-06-30

-

163

-

163

-

163

325

28 306

92 708

13

92 721

7 851

7 851

203

8 054

11 470

52 607

Periodens nettoresultat

-

-

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dotterföretagen

-

-

-59

-

-59

-

-59

11 470

52 607

266

36 157

100 499

217

100 716

Kvartalets nettoresultat

-

-

-

5 091

5 091

177

5 269

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dotterföretagen

-

-

-99

-

-

-99

11 470

52 607

167

41 248

105 492

394

105 886

Kvartalets nettoresultat

-

-

-

5 297

5 297

72

5 369

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dotterföretagen

-

-

-384

-

-384

-

-384

11 470

52 607

-217

46 545

110 405

466

110 871

Förändring i eget kapital under juli-december 2019

Utgående eget kapital 2019-12-31

Förändring i eget kapital under januari mars 2020

Utgående eget kapital 2020-03-31

-99

Förändring i eget kapital under april - juni
2020

Utgående eget kapital 2020-06-30
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr)

Jan-jun 2020

Jan-jun 2019

Apr-jun 2020

Apr-jun 2019

Kassaflöde från löpande verksamheten

16 327

16 206

8 615

9 289

Förändring av rörelsekapital

14 329

4 776

5 916

-1 017

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 191

-2 462

-617

-1 573

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-3 447

-19 739

-1 980

-17 690

Förändring av likvida medel

26 119

-1 219

11 935

-10 991

-7

96

-119

26

Likvida medel vid periodens början

17 544

21 626

31 840

31 468

Likvida medel vid periodens slut

43 655

20 503

43 655

20 503

Kassaflöde från löpande verksamheten per
aktie

1,78 kr

1,77 kr

0,94 kr

1,01 kr

Kursdifferens i likvida medel
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Nyckeltal
Delåret januari-juni
Samtliga nycketal avser koncernen

Delåret april-juni

2020

2019

2020

2019

Räntabilitet på totalt kapital

15,2 %

15,9 %

14,8 %

14,4 %

Räntabilitet på sysselsatt kapital

24,3 %

24,9 %

23,8 %

23,0 %

Räntabilitet på eget kapital före skatt

26,7 %

27,4 %

26,3 %

25,9 %

Räntabilitet på eget kapital efter skatt

20,1 %

21,7 %

19,9 %

20,5 %

Rörelsemarginal (EBITA)

11,2 %

11,2 %

11,5 %

10,4 %

Delåret januari-juni
Data per aktie för koncernen

Delåret april-juni

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

1,13 kr

1,16 kr

0,58 kr

0,55 kr

Vinst per aktie efter skatt efter full utspädning

1,13 kr

1,16 kr

0,58 kr

0,55 kr

1,78 kr

1,47 kr

0,94 kr

0,69 kr

1,78 kr

1,47 kr

0,94 kr

0,69 kr

Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten före full utspädning

1,78 kr

1,77 kr

0,94 kr

1,01 kr

Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten efter full utspädning

1,78 kr

1,77 kr

0,94 kr

1,01 kr

Vinst per aktie efter finansiella poster före full utspädning
Vinst per aktie efter finansiella poster efter full utspädning
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Nyckeltal
Per balansdagen

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

12,08

10,10

10,98

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

57,2 %

52,8 %

58 %

Kassalikviditet

171,4 %

147,5 %

163,6 %

Antal anställda

251

249

261

Eget kapital per aktie, kr

Soliditet

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 2020

Jan-jun 2019

Apr-jun 2020

Apr-jun 2019

Nettoomsättning

113 302

111 618

55 644

57 164

217 348

Rörelsekostnader

-104 049

-101 820

-52 031

-52 676

-204 637

-905

-799

-462

-428

-1 592

8 348

9 000

3 151

4 059

11 118

-902

-902

-451

-451

-1 803

Rörelseresultat (EBIT)

7 446

8 098

2 700

3 608

9 315

Finansiella poster (*)

-239

4 813

-147

4 941

4 509

7 208

12 911

2 553

8 549

13 824

-

-

-

-

-1 818

-1 825

-671

-828

-1 656

Resultat efter skatt

5 389

11 086

1 882

7 721

9 269

Övrigt totalresultat

0

0

0

0

0

5 389

11 086

1 882

7 721

9 269

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBITA)

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Årets skatt

Summa totalresultat för perioden
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr)

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

Goodwill

9 593

11 396

10 494

Materiella anläggningstillgångar

7 068

6 203

6 949

Finansiella anläggningstillgångar

-

480

480

39 025

39 025

39 025

147 396

57 104

56 948

Kundfordringar

43 036

50 558

50 817

Övriga fordringar

10 434

12 478

14 864

Kassa och bank

36 241

16 580

13 407

Summa omsättningstillgångar

91 710

79 616

79 088

147 396

136 719

136 036

Aktiekapital

11 470

11 470

11 470

Reserver och balanserade vinstmedel

51 164

41 895

41 894

5 389

11 086

9 269

Summa eget kapital

68 023

64 450

62 633

Obeskattade reserver

15 895

13 001

15 895

Långfristiga skulder

501

2 500

501

Kortfristiga skulder

62 977

56 768

57 006

147 396

136 719

136 036

Tillgångar

Anläggningstillgångar:

Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar:

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

Eget kapital:

Årets resultat

Summa eget kapital och skulder
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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 tilllämpas överensstämmer med de som beskrivs i
moderbolagets årsredovisning för 2019. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen.
Rapporteringen av moderbolagets resultat och
ställning baserar sig på bestämmelserna i Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Läsare som önskar ta del av redovisningsprinciper i
årsredovisningen för 2019 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 2020 enligt IFRS.

Inga nya redovisningsprinciper som påverkar Precio
Fishbones koncernredovisning har införts under
2020.

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 statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd ska bidrag hänförliga till resultatet redovisas som del av
resultatet, antingen separat eller under en allmän
rubrik som ”övriga intäkter”; alternativt dras de av
vid redovisning av motsvarande kostnader.
I denna delårsrapport har de intäkter som utgörs
av utbetalda bidrag för lönekostnader relaterade
till permitterade arbetstagare redovisats som kostnadsreduktioner mot redovisade övriga externa
kostnader. Således har bolaget 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.
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Kontakt

Precio Fishbone Borlänge

Precio Fishbone Örebro

Sveagränd 1

Stortorget 8

SE-784 33 Borlänge, Sweden

SE-702 11 Örebro, Sweden

+46 771-44 00 80

+46 771-44 00 80

Precio Fishbone Eskilstuna

Precio Fishbone UK Ltd

Rademachergatan 1

20 East Road

SE-632 20 Eskilstuna, Sweden

LONDON N1 6AD,

+46 771-44 00 80

United Kingdom,
+44 (0) 7825 794617

Precio Fishbone Göteborg
Gårdatorget 2

Precio Fishbone Vietnam Ltd

SE-412 50 Göteborg, Sweden

186 Điện Biên Phủ Street

+46 771-44 00 80

Ward 6, PJICO Tower, 5th floor
District 3, Ho Chi Minh City

Precio Fishbone Malmö

Vietnam,
+84 38 20 70 20

Hamngatan 4
SE-211 22 Malmö, Sweden

Precio Fishbone Danmark ApS

+46 771-44 00 80

Artillerivej 86
2300 Kobenhavn S
Danmark
+45 31-520313

Precio Fishbone Stockholm
Sveavägen 165
SE-113 46 Stockholm, Sweden

Precio Fishbone Canada Inc.

+46 771-44 00 80

PO Box 42079 St. Laurent

Precio Fishbone Västerås

Ottawa, Ontario, Canada,
2017
K1K4L8

Skivfilargränd 4
SE-721 30 Västerås, Sweden
+46 771-44 00 80

2017
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Precio Fishbone Västerås
Pilgatan 25
SE-721 30 Västerås
Sweden

Revisors granskningsrapport
Precio Fishbone AB
org.nr 556347-2926

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för
Precio Fishbone AB per 30 juni 2020 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på
vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och
redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan
säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en
revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som
en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Örebro den 28 augusti 2020
Ernst & Young AB

Jens Bertling
Auktoriserad revisor

