PRECIO FISHBONE AB (publ)
KVARTALSRAPPORT
Januari – mars 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 64,2 mkr
(65,8).
• Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,0 mkr (7,3).
• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,0 %
(11,0%).
• Resultat efter skatt blev 5,2 mkr (5,3).
• Vinst per aktie efter skatt blev 0,54 kr (0,55).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten
blev 8,8 mkr (7,7) vilket motsvarar 0,96 kr per
aktie (0,84).
• Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om
en ordinarie utdelning om 1,90 kr per aktie
(0,00) samt en extra utdelning om 1,00 kr per
aktie (0,00).

Januari – mars 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 61,2 mkr
(55,5).
• Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,4 mkr (6,3).
• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,2 %
(11,3%).
• Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (4,4).
• Vinst per aktie efter skatt blev 0,61 kr (0,48).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten
blev 6,9 mkr (5,9) vilket motsvarar 0,75 kr per
aktie (0,64).
• Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om
en utdelning om 1,80 kr per aktie (1,20).

VD har ordet
Efter en svag inledning av

En fördel med att distansarbete nu accepteras av i

kvartalet har omsättning och

jämna ut beläggningen över regionerna. Trots det

stort sett alla kunder är att det har hjälpt oss att

resultat förbättrats. EBITA-

och trots att trenden under kvartalet har varit posi-

marginalen på 11 procent är

der vår normala nivå och under vår målsättning. Vi

tiv ligger den genomsnittliga debiteringsgraden un-

densamma som för förra

ser dock positivt på fortsättningen av året inte

årets första kvartal trots nå-

fått tilldelning i Kammarkollegiets ramavtalsupp-

got lägre omsätting och

minst genom att vi ingår i ett av de konsortier som
handling av IT-konsulter. Avtal kommer successivt
att tecknas under året med omgående början för

EBITA-resultat. Kvartalet har

ett av avtalsområdena och efter det kommer vi få

påverkats av covid-19-pande-

liga organsiationer.

tillgång till avrop från många olika typer av offent-

min men i allt mer begränsad
omfattning.

Produkterna

Den svaga starten av kvartalet berodde på att

Jag har i flera VD-ord beskrivit att de begränsade

två större projekt inte startades i januari som
planerat. Från en situation med god beläggning
gick vi på en vecka till ett utmanande läge, men
genom gemensamma anstängningar löste vi det
och kunde gå ut ur kvartalet med en starkt för-

möjligheterna till personliga möten i försäljningsfasen och i uppstarten av implementeringsfasen påverkar försäljningen till nya kunder negativt. Acceptansen för försäljning och implementering på distans har dock ökat. Under kvartalet har vi fått fler

bättrad debiteringsgrad.

nya NGOonlinekunder som DT Global, Rutgers och

Vid den här tiden 2020 var osäkerheten inför

annat BillerudKorsnäs, Rottneros, Post- och Tele-

framtiden mycket stor och vi tvingades under

styrelsen och Karlstad Kommun som nya kunder i

året minska vår personalstyrka för att anpassa

Sverige och ARC Resources i Kanada och Alten

den till efterfrågan. Det finns fortfarande osäker-

France som ett par exempel på internationella kun-

heter och vi är inte opåverkade av den tredje våg

der.

av smittspridning som nu är över oss. Trots det
ser vi i grunden positivt på 2021. Marknads- och
säljarbete ger resultat och vi har sedan årsskiftet
redan rekryterat drygt hälften av det antal medarbetare vi tyvärr var tvingade att minska med

Heifer. Även för Omnia har vi lyckats bra med bland

Vi fortsätter vår strategi att växa vår Omniaaffär utanför Sverige och Danmark genom partners och
har genom egen rekrytering etablerat oss i Norge.
Vi fortsätter att satsa vidare i DACHregionen och

under 2020.

Kanada med gemensam marknadsbearbetning

Konsultverksamheten

för att stärka vår egen leverans av NGOonline till bi-

Under kvartalet har vi haft en mycket varierande
debiteringsgrad i konsultdelen av vår verksamhet. Variationen mellan de olika månaderna och
våra olika regioner har varit stor.
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med våra partners. I Kanada har vi också rekryterat
ståndsorganisationer i Nordamerika. Närvaro ger
kontaktytor som ökar antalet affärsmöjligheter och
affärer.

Christer Johansson
Verkställande direktör
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ÖVERSIKT
Spets, insikt,
engagemang
– våra värdeord.

Kvartalet i sammandrag

ÖVERSIKT

Nettoomsättningen uppgick under det
första kvartalet 2021 till 64,2 mkr
(65,8) således en minskad omsättning
med 2,4 procent jämfört med 2020.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för
första kvartalet 2021 till 7,0 mkr (7,3)
medförande en resultatminskning
med 3,0 procent.
I rörelseresultatet ingår avskrivningar
enligt plan med totalt 3,6 mkr (2,8).
Resultatet efter finansnetto uppgick

Kvartalet i korthet

under första kvartalet 2021 till 6,8 mkr
(7,0).
Resultat efter skatt uppgick under
första kvartalet 2021 till 5,2 mkr (5,3).

Försäljning

64,2
mkr

Anställda

247
pers
2016

Apr
2016
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Investeringar, likviditet och finansiell ställning
Investeringar i maskiner och inventarier under första kvartalet 2021 har gjorts med 0,1

Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen den 31 mars 2021 till 125,5 mkr, jäm-

mkr (0,6).

fört med 120,1 mkr den 1 januari 2021.

Kassaflödet under första kvartalet 2021 från

kvartalets nettoresultat om 5,2 mkr och

den löpande verksamheten före föränd-

förändring av växelkursreserven med 0,2

ringar i rörelsekapital, blev 8,8 mkr (7,7).

mkr.

Totalt kassaflöde blev under första kvartalet
2021 8,1 mkr (14,2).

Årets förändring av eget kapital utgörs av

Soliditeten uppgick på balansdagen den
31 mars 2021 till 56 % jämfört med
58 % vid årets ingång.

Likvida medel uppgick på balansdagen den
31 mars 2021 till 64,7 mkr, jämfört med 56,5
mkr den 1 januari 2021.

Kvartalet januari – mars 2021

Rörelseresultat (EBITA)

Rörelsemarginal (EBITA)

7 034 (7 250) Tkr

11,0 (11,0) %

Resultat efter skatt

Vinst per aktie efter skatt

5 151 (5 269) Tkr

0,54 (0,55) Kr

Rörelseresultat

250%
250%

Resultat eft. skatt
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Vinst per aktie

250%
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Verksamheten
Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med 247 medarbetare på 7 orter i Sverige samt
Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget
har också representationskontor i Oslo, 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
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, integration, data analytics och mobilitet i form av specialisttjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden.
Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom områdena Cloud Productivity, Colloboration and Content, Ap-

plication Development och Application Integration.
Inom området Data Analytics är vi Microsoft Silver Partner. Ett annat viktigt partnerskap är det med Episerver
där vi är Gold Partner.
Precio Fishbones kunder finns framför allt bland större
företag och inom den offentliga sektorn. De största kunderna är statliga verk och myndigheter som Trafikverket,
Energimyndigheten, Socialstyrelsen och FMV samt större
företag som t ex ICA, Signify, MAN, RSA, Toyota Material
Handling, Axfood och WSP. Biståndsorganisationer från
Australien i öster till USA och Kanada i väster är en an-

nan 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 MarketStockholm.
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 31 mars
2021 var 9 175 722 och av totala antalet aktier är 20 000 A-aktier. Antalet
aktieägare var vid kvartalets utgång 1
366 och vid årets ingång 1 398.
Styrelsen föreslår att årsstämman
den 6 maj 2021 beslutar om att
lämna 1,90 (0,00) i ordinarie utdelning
och 1,00 (0,00) kr per aktie för räkenskapsåret 2020.
Styrelsen föreslår vidare ett beslut om
bemyndigande att emitterat upp till
900 000 B-aktier med avsikt att användas vid eventuella förvärv.
Inga pågående optionsprogram finns

i bolaget men styrelsen föreslår att
årsstämman den 6 maj 2021 beslutar
om utgivande av maximalt 300 000
teckningsoptioner med rätt att teckna
lika många aktier under 2024 till anställda på Precio Fishbone.

5

Marknad och framtidsutsikter
Vi har har ett avsevärt förbättrat marknadsläge
idag jämfört med situationen för ett år sedan.
Även om vårt första kvartal inte nått upp till
förra årets omsättning ser vi goda möljigheter
att skapa tillväxt under resten av året. Det gäller både för våra hemmamarknader i Sverige
och Danmark och utanför dessa. Vi investerar i
marknadsföring och partnersupport på bred
front i DACH-regionen, Kanada och nu senast i
Norge.
Offentlig sektor står för cirka 45 % av vår omsättning och vi ser fortsatt en god efterfrågan
inom denna sektor. Med tillgång till nya ramavtal och en fortsatt stabil efterfrågan från befintliga stora kunder som Energimyndigheten, Socialstyrelsen, Trafikverket och FMV finns förutsättningar för ett spännande 2021.
Den problematik med nykundsförsäljning som
vi haft under hela pandemin finns kvar men vi
och många av våra kunder har lärt oss att både
sälj- och implementationsprocesser går att få
att fungera mycket bra på distans. Försäljningen av både Omnia och NGOonline har
börjat ta fart igen även om vi har en bit kvar till
nivåerna innan pandemin. Vi har också börjat
se en kombinerad försäljning av Omnia till
NGOonlinekunder som vill ta steget vidare mot
en mer heltäckande Digital Workplace med
Omnia som plattform.
Det finns ett stort antal aktörer på marknaden
för Digital Workplace-produkter. Omnia är en
av en handfull ledande produkter och vi är fast
beslutna att försvara vår position. En del i detta
är de ökade satsningar på marknadsföring
som tidigare nämnts men vi växlar även upp
produktutvecklingstakten.
Ett komplement till våra produkter är att vi på
Microsoft365-plattformen och med verktyg

som MS PowerApps och MS PowerAutomate
skapar generiska appar som snabbt och till en
låg kostnad skapar ett högt värde för våra kunder. Apparna kan integreras med MS Teams
och Omnia som en del av företagets Digital
Workplace. Ett exempel är en applikation för
att hantera de specifika informationsbehov och
-flöden som den skärpta lagregleringen om
ökat skydd för visselblåsare ger upphov till.
Danmark och Sverige är först ut genom att redan innan årsskiftet lagstifta om detta men sedan ska resten av EU:s länder följa efter. Appen
har tagits fram genom ett samarbete mellan
våra kontor i Malmö och Köpenhamn.
Av de totala intäkterna under kvartalet är drygt
40 % kopplade till produkterna. Dessa 40 % inkluderar både konsultationer, som implementation och kundanpassningar, och intäkter direkt från produkterna.
23 % av kvartalets totala intäkter är repetitiva
till sin karaktär. Utöver intäkter direkt från produkterna ingår då också fasta supportintäkter.
Andelen har ökat under kvartalet jämfört
samma kvartal förra året och även med andelen för hela 2020. inte andelen som är det viktiga utan att vi växer i absoluta tal. Vilket vi gör
och målet är att öka tillväxttakten.

Styrelse och ledning
Till årsstämman den 6 maj 2021 föreslår val-

Valberedningen utgörs av Kjell Sandin, An-

beredningen omval av ledamöterna Claes

ders Miller och Pär Johansson.

Ruthberg, Patrik Salén och Katarina Åkerman. Nyval föreslås av Stina Treven. BengtÅke Älgevik har avböjt omval.

verkställande direktör.

Patrik Salén föreslås till styrelsens ordfö-

Företagets ledningsgrupp utgörs av

rande.
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Christer Johansson är bolagets

verkställande direktören och ytterligare
10 ledande befattningshavare.

Q1 2021

Vid utgången av kvartalet
var totalt 247 personer
anställda inom koncernen
och vid årets ingång var
245 personer anställda.
Vid utgången av kvartalet
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Koncernstruktur

Segment

Koncernens bolagsstruktur består, förutom av

Koncernens rörelse bedrivs vid kontor på sju or-

moderbolaget, av dotterbolagen Precio Fishbone

ter i Sverige, i Oslo, Düsseldorf, Köpenhamn,

Systems AB, Forum SQL Svenska AB, Precio

London, Ottawa samt i Ho Chi Minh City i Viet-

Vietnam Ltd, Precio Fishbone Canada Inc,

nam. Integrationen och resursutbytet mellan

Precio UK Ltd, Precio Fishbone Danmark ApS

kontoren är så omfattande att kriterierna för att

samt dotterdotterbolagen Precio Industrial

redovisa segment inte är uppfyllda.

Consulting AB och Precio IT Strategi AB.
Rörelsen bedrivs till övervägande del i moderbolaget och Precio Fishbone Systems AB. Precio UK
Ltd och Precio Fishbone Canada Inc är inriktade
mot NGO-sektorn i Storbritannien och Nordamerika. De legala enheterna Precio Vietnam Ltd och
Precio IT Strategi AB är företrädesvis underleverantörer till moderbolaget. Forum SQL Svenska
AB och Precio Industrial Consulting AB är vilande.
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Medarbetare och organisation
Vid utgången av det första kvartalet 2021 var totalt 247 personer anställda inom koncernen och
vid årets ingång var 245 personer anställda.

Q1 2021

Risker och osäkerhetsfaktorer
Precio Fishbones mest väsentliga affärsrisker består

inträffat vad gäller väsentliga risker och osäkerhets-

av sjunkande timpriser och minskad efterfrågan på

faktorer sedan senast lämnad årsredovisning för

konsulttjänster samt svårigheten att attrahera och

2020 varför läsaren hänvisas till den redogörelse

behålla kompetent personal. Ingen förändring har

som lämnats på sidan 5 - 7 i den årsredovisningen.

Moderbolaget
Merparten av koncernens rörelse drivs inom mo-

Förändringen i eget kapital under första kvartalet

derbolaget. Skillnaden mellan koncernens nettoom-

2021 utgörs av kvartalets nettovinst 2,2 mkr.

sättning och moderbolagets nettoomsättning utgörs
av arbeten utförda av dotterföretag och som direkt-

Stockholm den 6 maj 2021

fakturerats uppdragsgivarna.
Moderbolagets omsättning uppgick under första
kvartalet 2021 till 57,6 mkr (57,7). Kvartalets rörelseresultat (EBITA) uppgick till 3,4 mkr (5,2).
Moderbolagets egna kapital per 31 mars 2021 redo-

Christer Johansson
Verkställande direktör
Precio Fishbone AB (publ)
Org.nr. 556347-2926

visas till 70,6 mkr och vid årets ingång till 68,4 mkr.

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport april – juni 2021: 27 augusti 2021
Delårsrapport juli – sept 2021: 5 november 2021
Bokslutskommuniké 2021: 22 februari 2022
Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020 sker den 6 maj 2021 på bolagets kontor i
Stockholm.

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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 6 maj 2021 klockan 8:00
Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00.
Bolagets årsredovisning för 2020 samt tidigare offentliggjorda årsredovisningar och delårsrapporter finns respektive kommer att finnas för nedladdning på bolagets webbplats www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från bolaget under adress: Precio Fishbone, Stortorget 8, 702 11 Örebro.
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Tkr

Januari-mars 2021

Januari-mars 2020

Helår 2020

Nettoomsättning

64 161

65 835

250 036

Rörelsekostnader

-53 508

-55 773

-210 464

-3 619

-2 812

-11 336

7 034

7 250

28 235

-110

-110

-442

6 923

7 140

27 794

-77

-158

-1 100

6 847

6 982

26 694

-1 695

-1 713

-6 095

Resultat efter skatt

5 151

5 269

20 599

Övrigt totalresultat

209

-99

-1 222

5 360

5 170

19 376

4 944

5 091

20 190

207

178

409

moderbolagets aktieägare

0,54

0,55

2,20

innehav utan bestämmande inflytande

0,02

0,02

0,04

11,0 %

11,0 %

11,3 %

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBITA)
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Kvartalets skatt

Summa totalresultat för perioden

Periodens nettoresultat hänförligt till:
moderföretagets aktieägare
innehav utan bestämmande inflytande

Periodens nettoresultat per aktie hänförligt till, kr:

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

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

50 427

50 427

50 427

1 951

2 392

2 061

Materiella anläggningstillgångar

34 037

28 729

23 003

Summa anläggningstillgångar

86 415

81 549

75 491

Kundfordringar

59 026

59 916

61 340

Övriga fordringar

13 016

16 951

12 913

Kassa och bank

64 686

31 840

56 643

Summa omsättningstillgångar

136 727

108 707

130 797

Summa tillgångar

223 142

190 256

206 288

11 470

11 470

11 470

108 206

88 931

87 807

4 944

5 091

20 190

124 618

105 491

119 467

833

395

626

125 452

105 886

120 093

Avsättningar och långfristiga skulder

23 176

17 998

14 119

Kortfristiga skulder

74 515

66 372

72 076

223 142

190 256

206 288

Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Goodwill
Övriga immateriella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar:

Eget kapital och skulder
Eget kapital:
Aktiekapital
Reserver och balanserade vinstmedel
Kvartalets/årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder
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Koncernens egna kapital i sammandrag, Tkr

Ingående eget kapital 1 januari 2020

Aktiekapital

Eget kapital
hänförligt till
innehav
utan bestämmande
inflytande

Balanserat
resultat
inklusive
årets
resultat

Övrigt tillskjutet
kapital och
Reserver

Summa

11 470

52 872

36 157

217

100 716

Kvartalets nettoresultat

-

-

5 091

178

5 269

Omräkningsdifferenser i eget kapital

-

-99

-

-

-99

Utgående eget kapital 31 mars 2020

11 470

52 773

41 248

395

105 886

Nettoresultat för perioden

-

-

15 099

231

15 330

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dotterföretagen

-

-1 123

-

-

-1 123

11 470

51 650

56 347

626

120 092

Nettoresultat för perioden

-

-

4 944

207

5 151

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dotterföretagen

-

209

-

-

209

11 470

51 859

61 291

833

125 452

Förändring i eget kapital under kvartal 1 2020

Förändring i eget kapital under kvartal 2-4 2020

Utgående eget kapital 31 december 2020

Förändring i eget kapital under kvartal 1 2021

Utgående eget kapital 31 mars 2021

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr)

Januari-mars 2021

Januari-mars 2020

Kassaflöde från löpande verksamheten

8 843

7 712

Förändring av rörelsekapital

2 133

8 513

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-511

-575

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 337

-1 467

8 128

14 184

16

112

Likvida medel vid periodens början

56 543

17 544

Likvida medel vid periodens slut

64 686

31 840

0,96

0,84

Förändring av likvida medel
Kursdifferens i likvida medel

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie
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Nyckeltal
Delåret januari-mars
Samtliga nycketal avser koncernen

2021

2020

Räntabilitet på totalt kapital

13,0 %

15,4 %

Räntabilitet på sysselsatt kapital

20,8 %

24,6 %

Räntabilitet på eget kapital före skatt

22,4 %

27,1 %

Räntabilitet på eget kapital efter skatt

16,2 %

20,5 %

Rörelsemarginal (EBITA)

11,0 %

11,0 %

Delåret januari-mars
Data per aktie för koncernen

2021

2020

Genomsnitt antal aktier före full utspädning

9 175 722

9 175 722

Genomsnitt antal aktier efter full utspädning

9 175 722

9 175 722

Vinst per aktie efter skatt före full utspädning

0,54 kr

0,55 kr

Vinst per aktie efter skatt efter full utspädning

0,54 kr

0,55 kr

Vinst per aktie efter finansiella poster före full utspädning

0,75 kr

0,76 kr

Vinst per aktie efter finansiella poster efter full utspädning

0,75 kr

0,76 kr

Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten före full utspädning

0,96 kr

0,84 kr

Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten efter full utspädning

0,96 kr

0,84 kr
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Nyckeltal
Per balansdagen

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

13,58 kr

11,50 kr

13,02 kr

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

56,2 %

55,4 %

58,2 %

183,5 %

163,8 %

181,5 %

247

255

245

Eget kapital per aktie, kr

Soliditet
Kassalikviditet
Antal anställda

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
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Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag
(Tkr)

Januari-mars 2021

Januari-mars 2020

Helår 2020

Nettoomsättning

57 619

57 659

218 763

Rörelsekostnader

-53 758

-52 019

-202 741

-448

-443

-1 856

3 413

5 197

14 167

-451

-451

-1 803

2 962

4 746

12 364

-55

-92

-911

2 907

4 655

11 453

-

-

-3 340

-703

-1 147

-2 305

Resultat efter skatt

2 204

3 507

5 808

Övrigt totalresultat

0

0

0

2 204

3 507

5 808

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBITA)
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets skatt

Summa totalresultat för perioden
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr)

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

Goodwill

8 240

10 044

8 691

Materiella anläggningstillgångar

6 053

6 939

6 441

Andelar i koncernföretag

37 806

39 035

37 806

Summa anläggningstillgångar

52 099

56 008

52 938

Kundfordringar

47 953

48 152

47 155

Övriga fordringar

10 749

13 076

11 898

Kassa och bank

56 931

27 887

48 085

Summa omsättningstillgångar

115 634

89 115

107 138

Summa tillgångar

167 733

145 123

160 076

Aktiekapital

11 470

11 470

11 470

Reserver och balanserade vinstmedel

56 972

51 044

51 164

2 204

3 507

5 808

Summa eget kapital

70 646

66 021

68 442

Obeskattade reserver

19 235

15 895

19 235

-

501

-

77 852

62 706

72 399

167 733

145 123

160 076

Tillgångar
Anläggningstillgångar:

Omsättningstillgångar:

Eget kapital och skulder
Eget kapital:

Årets resultat

Långfristinga skulder
Kortfristiga skulder

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
2020 med undantag för nya redovisningsprinciper enligt IFRS som redogörs för nedan. 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 2020 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
2021 enligt IFRS
Inga nya redovisningsprinciper som påverkar Precio Fishbones koncernredovisning
har införts under 2021.

17

Kontakt
Precio Fishbone
Västerås

Kon-

takt
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 Norge
Storgata 11
Lilleström, Norway
+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
Kigkurren 8M
2300 Kobenhavn S
Denmark
+45 31-520313
2017

Precio Fishbone Canada Inc.
123 Slater Street
2017
Ottawa, Ontario, Canada,
K1P 5G4
+1 613 204 83 88
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