
 

 

PRECIO FISHBONE AB (publ) 

KVARTALSRAPPORT 

April – juni 2021 

 

HALVÅRSRAPPORT 

Januari – juni 2021 

 

Kvartalet april – juni 2021 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 65,8 mkr (64,7). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,1 mkr (7,4). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,8 % (11,5 %). 

• Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (5,4). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 0,61 kr (0,58). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,6 
mkr (8,6) vilket motsvarar 0,93 kr per aktie (0,94). 

• Årsstämman beslöt att lämna 1,90 (0,00) i ordinarie 
utdelning och 1,00 (0,00) kr per aktie i utdelning. 

• 105 000 teckningsoptioner med rätt att teckna lika 
många B-aktier under 2024 till en kurs om 77,10 kr 
per aktie har tecknats inom ramen för ett personalopt-
ionsprogram. 

 

Halvåret januari – juni 2021 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 130,0 mkr (130,6). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 14,1 mkr (14,7). 

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

• Resultat efter skatt blev 10,8 mkr (10,6). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 1,15 kr (1,13). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 
17,4 mkr (16,3) vilket motsvarar 1,90 kr per aktie 
(1,78). 
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VD har ordet 

Under kvartalet har omsättningen 

ökat efter ett par kvartal med något 

sjunkande omsättning. Hela ök-

ningen kommer från produktaffä-

ren som tagit fart, främst under 

kvartalets senare del. Konsultdelen 

är stabil, men lite lägre debitering-

grad än föregående år gör att om-

sättningen har minskat något i 

denna del. 

Att rörelseresultatet är något lägre 

var väntat då vi har ökade kostna-

der för marknadssatsningar i Ka-

nada och nyetableringarna i Tysk-

land och Norge.   

och ”leverans på plats” kommer att minska. Vi är för-

beredda på detta scenario. 

Lite gott och blandat från kvartalet 
Under kvartalet har det konsortium vi är en del av 

tecknat ramavtal med Kammarkollegiet i deras upp-

handling av it-konsulttjänster. Mycket spännande och 

skönt att avtalet har kommit på plats så att avrop kan 

börja ske. Vi är särskilt glada över avtalet inom avtals-

området för teamleveranser. Vi ser fram mot intres-

santa möjligheter och ett fortsatt gott samarbete 

med vår konsortiepartner. 

På produktsidan har vi haft en bra period under kvar-

talet, bl a har en del av det tyska polisväsendet valt 

Omnia som digital workplace och den brittiska bi-

ståndsorganisationen Christian Aid har valt NGO on-

line för program- och projektstöd.  

På årsstämman i maj fattades beslut om ett teck-

ningsoptionsprogram för personalen. Många av de 

anställda i Precio Fishbone är redan tidigare aktieä-

gare men genom detta program har fler möjligheten. 

Under kvartalet har vi miljöcertifierat oss enligt ISO 

14001 och förnyat vår IT-säkerhetscertifiering enligt 

ISO 27001.   

Vi fyller 20! 
På det privata planet så innebär den 20:e födelseda-

gen att ett viktigt steg tas in i vuxenlivet, i alla fall för 

oss som bor i Sverige. När ett it-företag blir vuxet vet 

jag inte men sedan starten 2001 har vi vuxit en hel 

del. Vi har gått från att vara en lokal leverantör till att 

arbeta internationellt. Vi har kompletterat vårt erbju-

dande med egna produkter. Omsättning och antal 

medarbetare har växt, främst organiskt men också 

genom ett par strategiska samgåenden. En sak som 

inte förändrats är vårt fokus på att allt vi gör ska base-

ras på Microsofts produkter och plattformar. För oss 

har det varit och är en viktig framgångsfaktor.  

Vi ska givetvis fira 20-årsdagen ordentligt men vi har 

definitivt inte blivit fullvuxna utan ser med barnslig 

förtjusning fram mot många spännande år! 

Christer Johansson - Verkställande direktör 

,  

  

 

Post-covid? 
Vi hade redan innan pandemin vana av och ar-

betsformer för distansarbete. Detta tillsammans 

med alla medarbetares förmåga att hantera den 

nya situationen har gjort att vi under pandemin 

lyckats hålla verksamheten igång på ett mycket 

bra sätt. Nykundsbearbetning och expansion till 

nya marknader har dock varit en utmaning. I takt 

med vaccineringar och lättade restriktioner under 

kvartalet har situationen förbättrats men fortfa-

rande påverkas vi negativt av begränsningar i möj-

ligheterna till fysiska möten. Möjligheterna att 

komma hela vägen till kontraktsförhandlingar och 

avslut med nya kunder utan att träffas fysiskt av-

görs helt av acceptansen hos kunderna för att af-

färsprocessen drivs framåt utan fysiska möten. 

Här finns stora skillnader mellan olika kunder och 

marknader men generellt har acceptansen ökat 

och vissa kunder ser även fördelar vilket pekar på 

att betydelsen av det fysiska mötet kommer att 

minska post-covid. Vad som är helt säkert är att 

en större del av allt arbete kommer att ske på di-

stans vilket gör att behovet av geografisk närvaro 
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ÖVERSIKT 
 

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

 
 

Kvartalet och halvåret 

i sammandrag 
 

Nettoomsättningen uppgick under det 

andra kvartalet 2021 till 65,8 mkr 

(64,7) således en ökad omsättning 

med 1,7 % jämfört med 2020. För halv-

året januari – juni 2021 uppgick netto-

omsättningen till 130,0 mkr (130,6) vil-

ket motsvarar en minskning med 0,5 % 

jämfört med 2020. Kvartalets tillväxt i 

omsättning är organisk i sin helhet. 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för 

andra kvartalet 2021 till 7,1 mkr (7,4) 

medförande en resultatminskning 

med 4,0 %. Rörelseresultatet (EBITA) 

för halvåret januari – juni 2021 redovi-

sas till 14,1 mkr (14,7) vilket är en 

minskning med 4,1 %.  

I rörelseresultatet för andra kvartalet 

2021 ingår avskrivningar enligt plan 

med totalt 3,8 mkr (2,9) och motsva-

rande för halvåret januari – juni 2021 

var 7,5 mkr (5,9).  

Resultatet efter finansnetto uppgick 

under andra kvartalet 2021 till 6,8 mkr 

(7,1) och för halvåret januari – juni 

2021 till 13,7 mkr (14,1).  

Resultat efter skatt uppgick under 

andra kvartalet 2021 till 5,6 mkr (5,4) 

och under halvåret januari – juni 2021 

till 10,8 mkr (10,7). 

 

Kvartal 2 2021 i korthet 

 
Försäljning   Anställda 

65,8 
mkr 

 

Apr 

2016 

253 

 

ko 
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Investeringar, likviditet och finansiell ställning 

Investeringar i maskiner och inventarier under 

andra kvartalet 2021 har gjorts med 0,1 mkr 

(0,2).  För halvårsperioden januari – juni 2021 

uppgick motsvarande investeringar till 0,2 mkr 

(0,8). 

Kassaflödet under andra kvartalet 2021 från 

den löpande verksamheten före förändringar i 

rörelsekapital, blev 8,6 mkr (8,6). Samma kassa-

flöde för halvåret januari – juni 2021 blev 17,4 

(16,3).  

Totalt kassaflöde under andra kvartalet 2021 

blev - 29,8 mkr (26,1). Under det andra kvartalet 

2021 belastades kassaflödet med utdelning till 

aktieägarna om 26,6 mkr. Ingen utdelning lämna-

des under det andra kvartalet 2020.  

 Likvida medel uppgick på balansdagen den 30 

juni 2021 till 34,9 mkr, jämfört med 56,5 mkr den 1 

januari 2021. 

Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen 

den 30 juni 2021 till 105,0 mkr, jämfört med 120,1 

mkr den 1 januari 2021. Årets förändring av eget 

kapital utgörs av periodens nettoresultat om 10,8 

mkr, tecknade teckningsoptioner 0,7 och aktieut-

delning med – 26,6 mkr.  

Soliditeten uppgick på balansdagen den  

30 juni 2021 till 55 % jämfört med  

58 % vid årets ingång.  

Rörelseresultat (EBITA) 

7 108 (7 421) Tkr 

 

Rörelsemarginal (EBITA) 

10,8 (11,5) % 

Resultat efter skatt 

5 606 (5 369) Tkr 

 

Vinst per aktie efter skatt 

0,61 (0,58) Kr 

Kvartalet april - juni 2021 

Rörelseresultat (EBITA) 

14 142 (14 671) Tkr 
 

Rörelsemarginal (EBITA) 

10,9 (11,2) % 

Resultat efter skatt 

10 757 (10 637) Tkr 

 

Vinst per aktie efter skatt 

1,15 (1,13) Kr 

  

Delåret januari - juni 2021 
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Verksamheten 

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklings- 

företag med cirka 250 medarbetare. Vi finns på 7 orter i 

Sverige samt i Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Viet-

nam. Företaget har också representationskontor i Oslo, 

Düsseldorf, 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 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, webb-

utveckling, integration, data analytics och mobilitet i form 

av specialisttjänster samt funktions- och förvaltningsåta-

ganden. 

 

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. Vi är också partner till UiPath inom om-

rådet Robotic Process Automation, RPA. 

 

Precio Fishbones kunder finns framför allt bland större 

företag och inom den offentliga sektorn. De största kun-

derna är statliga verk och myndigheter som Trafikverket, 

Energimyndigheten, Socialstyrelsen och FMV samt större 

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

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 likviditetsga-

rant för Precio Fishbones B-aktie och 

är dessutom bolagets Certified Advi-

ser enligt Nasdaq First North Premier 

Growth Market Stockholms krav. 

Antalet utestående aktier per 30 juni 

2021 var 9 175 722 och av totala anta-

let aktier är 20 000 A-aktier. Antalet 

aktieägare var per 2021-06-30 1 403 

och vid årets ingång 1 398.  Bolaget 

har genom ett teckningsoptionspro-

gram riktat till personalen utgivit 

105 000 optioner som ger rätt att 

teckna lika många B-aktier till en kurs 

om 77,10 kr per aktie. 

Årsstämman den 6 maj 2021 beslu-

tade om en ordinarie utdelning om 

1,90 (0,00) kr per aktie och en extra 

utdelning per aktie om 1,00  (0,00) kr 

per aktie för räkenskapsåret 2020.  

Årsstämman den 6 maj 2021 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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Påverkan från covid-19 pandemin är inte över 

men minskar allt mer. För oss innebär det dels 

att möjligheterna till nykundsbearbetning och 

utveckling av nya marknader förbättrats dels att 

större projekt kan startas. 

 

När det gäller produkterna så har vi för både 

NGO Online och Omnia Digital Workplace haft 

en positiv utveckling under kvartalet. Flera av de 

affärer vi lyckats stänga har vi arbetat med länge 

men även tillströmningen av helt nya kunder 

och affärsmöjligheter har varit god. De investe-

ringar vi gjort för att öka vår lokala närvaro utan-

för Sverige och Danmark börjar ge resultat, sär-

skilt i DACH-regionen. Marknadssatsningarna in-

nebär ökade fasta kostnader men de är nödvän-

diga för att långsiktigt skapa tillväxt. I ett kortare 

perspektiv påverkar de dock resultatet negativt. 

Under kvartalet har vi etablerat oss i Norge för 

att stödja våra Omniapartners. Vi planerar inte 

att etablera oss med egen representation på fler 

marknader under 2021 utan fokus är att öka af-

färsvolymen på de marknader som är priorite-

rade; Norden, DACH och Kanada.   

 

Debiteringsgraden i vår konsultverksamhet är 

för kvartalet tyvärr lägre än normalt. Det är stora 

lokala variationer mellan våra kontor. I vissa fall 

har större vidareutvecklingsinstatser av lös-

ningar vi tidigare levererat skjutits på framtiden. 

Lägre närvaro hos kunderna har också inneburit 

ett sämre inflöde än normalt av förvaltningsä-

renden vilket också påverkat debiteringsgraden 

negativt. Med ökad närvaro hos befintliga kun-

der kommer sitiationen förbättras vad gäller lö-

pande förvaltning men vi har ett behov av att 

vinna nya större utvecklingsuppdrag hos nya 

kunder. Efter periodens slut har vi vunnit ett så-

dant för Mälartåg och genom att avtal nu har 

tecknats med Kammarkollegiet för området av 

leveranser av hela utvecklingsteam hoppas vi 

kunna öka omsättningen och förbättra resulta-

tet för konsultverksamheten under hösten. Vi 

räknar med att effekten främst kommer i det 

    Marknad och framtidsutsikter 
 

Styrelse och ledning 

På årsstämman den 6 maj 2021 omvaldes leda-

möterna Claes Ruthberg, Patrik Salén och Kata-

rina Åkerman. Stina Treven valdes till ny leda-

mot. Patrik Salén utsågs till styrelsens ordfö-

rande. Bengt-Åke Älgevik hade avböjt omval. 

Valberedningen utgörs av Bengt-Åke Älgevik, 

Kjell Sandin och Anders Miller. 

Christer Johansson är bolagets  

verkställande direktör. 

Företagets ledningsgrupp utgörs av  

verkställande direktören och ytterligare 

11 ledande befattningshavare.  

 

fjärde kvartalet.  

 

Offentlig sektor är fortsatt vårt största kund-

segment. Det kommer även fortsatt att vara 

det. Vi har många långa avtal inom denna sek-

tor och med nytecknade egna avtal med Kam-

markollegiet finns goda framtidsmöjligheter. 

Andelen av omsättningen till ideella organisat-

ioner har ökat och det beror på att vi haft ett 

framgångsrikt kvartal för NGO Online som rik-

tar sig till internationella biståndsorganisat-

ioner. Genom att ett par större Omniaavtal 

tecknats med industriföretag under kvartalet 

kommer detta kundsegment öka under resten 

av året. 

 

En stark försäljning av produkter tillsammans 

med konsultationer kopplade till produkterna 

för gör att deras andel av omsättningen ökat till 

över 45 % av intäkterna för halvåret som helhet 

och för 50 % av kvartalets intäkter. De återkom-

mande intäkternas andel har också ökat och är 

25 % för halvåret och 27 % för kvartalet. Att an-

delarna ökat innebär också omsättningsök-

ningar i absoluta tal.  

 

Vårt mål är att långsiktigt växa inom såväl pro-

duktaffären som konsultaffären. Utvecklingen 

inom produktaffären är linje med våra förvänt-

ningar medan vi inte riktigt nått dem inom kon-

sultaffären.  

 

Omsättning per kundsegment Q2 
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Vid utgången av kvartalet 

var totalt 253 personer  

anställda inom koncernen 

och vid årets ingång var 

245 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, Pre-

cio Fishbone Zwgn Deutschland 

samt dotterdotterbolagen Precio Industrial  

Consulting AB och Precio IT Strategi AB.  

Rörelsen bedrivs till övervägande del i moderbola-

get samt i Precio Fishbone Danmark ApS och Pre-

cio Fishbone Systems AB. Precio UK Ltd och Pre-

cio Fishbone Canada Inc är inriktade mot NGO-

sektorn i Storbritannien och Nordamerika. De le-

gala 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. 

 

Segment 

Koncernens rörelse bedrivs vid kontor på sju orter i  

Sverige, Köpenhamn, Dusseldorf, Oslo, London, Ottawa 

samt i Ho Chi Minh City i Vietnam. Integrationen och re-

sursutbytet mellan kontoren är så omfattande att kriteri-

erna för att redovisa segment inte är uppfyllda.  

Medarbetare och organisation 

Vid utgången av det andra kvartalet 2021 var totalt 253 

personer anställda inom koncernen och vid årets ingång 

var 245 personer anställda.  
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Kommande rapporteringstillfällen 

Delårsrapport juli – september 2021: 5 november 2021 

Delårsrapport oktober – december 2021 samt bok-

slutskommuniké för helåret 2021: 22 februari 2022. 

Delårsrapport januari – mars 2022: 4 maj 2022 

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 27 augusti 2021 klockan 08:00. 

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 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Precio Fishbones mest väsentliga affärsrisker består av 

sjunkande timpriser och minskad efterfrågan på kon-

sulttjänster samt svårigheten att attrahera och behålla 

kompetent personal. Ingen förändring har inträffat vad 

gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan 

senast lämnad årsredovisning för 2020 varför läsaren 

hänvisas till den redogörelse som lämnats på sidan 5 - 7 

i den årsredovisningen. Specifika osäkerheter kopplade 

till Covid-19 pandemin kommenteras i VD-ordet. 

Moderbolaget 

Merparten av koncernens rörelse drivs inom moderbolaget. Skillnaden mellan koncernens nettoomsättning och 

moderbolagets nettoomsättning utgörs av arbeten utförda av dotterföretag och som direktfakturerats uppdragsgi-

varna. 

Moderbolagets omsättning uppgick under andra kvartalet 2021 till 59,8 mkr (55,6). Kvartalets rörelseresultat (EBITA) 

uppgick till 3,6 mkr (3,2). För halvåret januari – juni 2021 uppgick omsättningen till 113,3 mkr (117,4) och rörelsere-

sultatet (EBITA) till 7,0 mkr (8,3). 

Moderbolagets egna kapital per 30 juni 2021 redovisas till 53,1 mkr och vid årets ingång till 68,4 mkr.  

Förändringen i eget kapital under halvåret januari – juni 2021 utgörs av periodens nettovinst 10,6 mkr tecknade 

teckningsoptioner 0,7 och utdelning till aktieägarna med -26,6 mkr.  

Stockholm den 27 augusti 2021 

Christer Johansson          

VD             

 

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

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. 

Bolagets årsredovisning för 2020 samt tidigare offentlig-

gjorda årsredovisningar och delårsrapporter finns för 

nedladdning på bolagets webbplats www.preciofish-

bone.se eller kan rekvireras från bolaget under adress, 

Stortorget 8, 702 11 Örebro.  

 

 

 

 

 

  

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

mandrag (Tkr) 
Jan-jun 2021 Jan-jun 2020 Apr-jun 2021 Apr-jun 2020 Helår 2020 

Nettoomsättning 129 988 130 582 65 827 64 747 250 036 

Rörelsekostnader -108 564 -110 262 -55 056 -54 489 -210 464 

Avskrivningar på materiella anläggnings-

tillgångar 
-7 281 -5 649 -3 662 -2 837 -11 336 

Rörelseresultat (EBITA) 14 142 14 671 7 108 7 421 28 235 

Avskrivningar på immateriella anlägg-

ningstillgångar 
-221 -221 -110 -110 -442 

Rörelseresultat (EBIT) 14 142 14 450 6 998 7 310 27 794 

Finansiella poster -266 -363 -189 -205 -1 100 

Resultat efter finansiella poster 13 656 14 087 6 809 7 105 26 694 

Skatt -2 898 -3 450 -1 203 -1 736 -6 095 

Resultat efter skatt 10 757 10 637 5 606 5 369 20 599 

       

Övrigt totalresultat 10 -482 -199 -383 -1 222 

       

Summa totalresultat för perioden 10 767 10 155 5 407 4 986 19 376 

Periodens nettoresultat hänförligt till:      

Moderbolagets aktieäagare 10 523 10 388 5 579 5 297 20 190 

Innehav utan bestämmande inflytande 235 249 27 72 409 

      

Periodens nettoresultat per aktie hänförligt 

till 
     

Moderbolagets aktieägare 1,15 1,13 0,61 0,58 2,20 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,03 0,03 0,00 0,01 0,04 

      

Rörelsemarginal (EBITA) 10,9 % 11,2 % 10,8 % 11,5 % 11,3 % 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag, (Tkr)  2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

Tillgångar        

Anläggningstillgångar:        

Goodwill  50 427 50 427 50 427 

Övriga immateriella anläggningstillgångar  1 840 2 282 2 061 

Materiella anläggningstillgångar  32 711 26 495 23 003 

Finansiella anläggningstillgångar  6 - - 

Summa anläggningstillgångar  84 984 79 205 75 491 

      

Omsättningstillgångar:     

Kundfordringar  51 453 56 925 61 340 

Övriga fordringar  19 261 13 883 12 913 

Kassa och bank  34 865 43 655 56 643 

Summa omsättningstillgångar  105 579 114 463 130 797 

      

Summa tillgångar  190 563 193 668 206 288 

      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital:     

Aktiekapital  11 470 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel  82 120 88 547 87 807 

Nettoresultat  10 523 10 388 20 190 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  104 112 110 405 119 467 

Innehav utan bestämmande inflytande  860 466 626 

Summa eget kapital  104 973 110 871 120 093 

      

Avsättningar och långfristiga skulder  22 229 16 018 14 119 

      

Kortfristiga skulder  63 361 66 778 72 076 

      

Summa eget kapital och skulder  190 563 193 668 206 288 
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Koncernens förändring i eget kapital (Tkr) 
Aktie- 

kapital 

 

Övrigt till-

skjutet ka-

pital och 

reserver 

Balanserat 

resultat 

inkl. årets  

resultat 

Eget kapital hän-

förligt till innehav 

utan bestäm-

mande inflytande 

Summa 

Ingående eget kapital 2020-01-01  11 470  52 872 36 157 217 100 716 

Förändring i eget kapital under januari-

juni 2020 
  

 
        

Periodens nettoresultat -  - 10 388 249 10 637 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen 
- 

 
-482  - - -482 

Utgående eget kapital 2020-06-30 11 470  52 390 46 545 466 110 871 

             

Förändring i eget kapital under juli-decem-

ber 2020 
  

 
        

Återförda poster i övrigt total resultat   -265   -265 

Periodens nettoresultat -  - 9 802 160 9 962 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
- 

 
-475- - - -475 

Utgående eget kapital 2020-12-31 11 470  51 650 56 347 626 120 093 

             

Förändring i eget kapital under januari - 

mars 2021 
  

 
        

Periodens nettoresultat -  - 4 944 207 5 151 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
- 

 

209 - - 209 

Utgående eget kapital 2021-03-31 11 470  51 859 61 291 833 125 453 

             

Förändring i eget kapital under april - juni 

2021 
  

 
        

Utdelning till moderbolagets ägare    -26 610  -26 610 

Personaloptionsprogram    702  702 

Periodens nettoresultat -  - 5 579 27 5 606 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
- 

 

-198- - - -198 

Utgående eget kapital 2021-06-30 11 470  51 661 40 962 860 104 953 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr) Jan-jun 2021 Jan-jun 2020 Apr-jun 2021 Apr-jun 2020 

Kassaflöde från löpande verksamheten 17 412 16 327 8 568 8 615 

Förändring av rörelsekapital -7 253 14 329 -9 386 5 916 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 580 -1 191 -2 069 -617 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -29 289 -3 447 -26 951 -1 980 

Förändring av likvida medel -21 710 26 119 -29 837 11 935 

Kursdifferens i likvida medel 32 -7 16 -119 

Likvida medel vid periodens början 56 543 17 544 64 686 31 840 

Likvida medel vid periodens slut 34 865 43 655 34 865 43 655 

      

Kassaflöde från löpande verksamheten per  

aktie 
1,90 kr 1,78 kr 0,93 kr 0,94 kr 
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Nyckeltal        

  Delåret januari-juni Delåret april-juni 

Samtliga nycketal avser koncernen 2021 2020 2021 2020 

Räntabilitet på totalt kapital 13,4 % 15,2 % 13,4 % 14,8 % 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 21,5 % 24,3 % 21,3 % 23,8 % 

Räntabilitet på eget kapital före skatt 23,5 % 26,7 % 23,8 % 26,3 % 

Räntabilitet på eget kapital efter skatt 18,1 % 20,1 % 19,5 % 19,9 % 

Rörelsemarginal (EBITA) 10,9 % 11,2 % 10,8 % 11,5 % 

          

  Delåret januari-juni Delåret april-juni 

Data per aktie för koncernen 2021 2020 2021 2020 

          

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

Genomsnitt antal aktier efter full utspädning 9 280 722 9 175 722 9 280 722 9 175 722 

      

Vinst per aktie efter skatt före full utspädning 1,15 kr 1,13 kr 0,61 kr 0,58 kr 

Vinst per aktie efter skatt efter full utspädning 1,13 kr 1,13 kr 0,60 kr 0,58 kr 

      

Vinst per aktie efter finansiella poster före full ut-

spädning 
1,49 kr 1,54 kr 0,74 kr 0,77 kr 

Vinst per aktie efter finansiella poster efter full ut-

spädning 
1,47 kr 1,54 kr 0,73 kr 0,77 kr 

      

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten före full utspädning 
1,90 kr 1,78 kr 0,93 kr 0,94 kr 

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten efter full utspädning 
1,88 kr 1,78 kr 0,92 kr 0,94 kr 
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Nyckeltal       

Per balansdagen 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

Eget kapital per aktie, kr 11,35 12,08 13,02 

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

Utestående antal aktier efter full utspädning 9 280 722 9 175 722 9 175 722 

Soliditet 55,1 % 57,2 % 58,2 % 

Kassalikviditet 166,6 % 171,4 % 181,5 % 

Antal anställda   251 245 

    

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 2021 Jan-jun 2020 Apr-jun 2021 Apr-jun 2020 Helår 2020 

Nettoomsättning 117 414 113 302 59 795 55 644 218 763 

Rörelsekostnader -109 481 -104 049 -55 723 -52 031 -202 741 

Avskrivningar på materiella an-

läggningstillgångar 
-896 -905 -448 -462 -1 856 

Rörelseresultat (EBITA) 7 038 8 348 3 625 3 151 14 167 

Avskrivningar på immateriella an-

läggningstillgångar 
-902 -902 -451 -451 -1 803 

Rörelseresultat (EBIT) 6 136 7 446 3 174 2 700 12 364 

Finansiella poster (*) 5 869 -239 5 924 -147 -911 

Resultat efter finansiella poster 12 005 7 208 9 098 2 553 11 453 

Bokslutsdispositioner - -- - -  -3 340 

Årets skatt -1 442 -1 818 -739- -671 -2 305 

Resultat efter skatt 10 564 5 389 8 359 1 882 5 808 

       

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0 

       

Summa totalresultat för perioden 10 564 5 389 8 359 1 882 5 808 
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr)  2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar:       

Goodwill 7 790 9 593 8 691 

Materiella anläggningstillgångar 5 777 7 068 6 441 

Finansiella anläggningstillgångar 6   

Andelar i koncernföretag 37 806 39 025 37 806 

Summa anläggningstillgångar 51 378 55 686 52 938 

     

Omsättningstillgångar:    

Kundfordringar 42 898 43 036 47 155 

Övriga fordringar 16 789 10 434 11 898 

Kassa och bank 30 901 36 241 48 085 

Summa omsättningstillgångar 90 588 91 710 107 138 

Summa tillgångar 141 967 147 396 160 076 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital:    

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 31 002 51 164 51 164 

Årets resultat 10 564 5 389 5 808 

Summa eget kapital 53 036 68 023 68 442 

     

Obeskattade reserver 19 235 15 895 19 235 

Långfristiga skulder - 501 - 

Kortfristiga skulder 69 696 62 977 72 399 

Summa eget kapital och skulder 141 967 147 396 160 076 
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Redovisningsprinciper 
 

Precio Fishbones koncernredovisning upprättas 

med full tillämpning av International Financial Re-

porting Standards (IFRS) så som den antagits av 

EU. De redovisningsprinciper och definitioner som 

tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i 

moderbolagets årsredovisning för 2020. Denna 

delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 

Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. 

Rapporteringen av moderbolagets resultat och 

ställning baserar sig på bestämmelserna i Årsredo-

visningslagen och Rådet för Finansiell Rapporte-

rings rekommendation RFR 2 Redovisning för juri-

diska 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 Pre-

cio Fishbones koncernredovisning har införts un-

der 2021. 

Redovisning av personaloptionsprogram. 

Under kvartal 2 2021 har bolaget, i enlighet med 

bemyndigande till styrelsen som lämnats av års-

stämman 2021, emitterat 105 000 optioner som 

tecknats av befattningshavare inom koncernen. 

Optionerna ger innehavaren rätt att under 2024 

teckna en nyemitterad aktie för varje option. Pri-

set per option och övriga villkor är marknadsmäss-

iga vilket innebär att bestämmelserna i IFRS 2 Akti-

erelaterade ersättningar inte är tillämpliga på 

detta optionsprogram. Moderbolaget har emitte-

rat optionerna till ett pris av 6:88 kronor per styck. 

Därmed har 722 416 kronor tillförts koncernens 

och moderbolagets fria egna kapital. 

Vid beräkning av nyckeltal för resultat, kassaflöde 

och eget kapital per aktie efter full utspädning har 

utestående antal aktier som uppgår till 9 175 722 

ökats med 105 000 utestående optioner. 

I kassaflödesanalysen har influtna ersättningar för 

optionerna redovisats i kassaflöde från finansie-

ringsverksamheten. 

Redovisning av statliga bidrag till lönekostnader för 

permitterade arbetstagare samt nedsättning av ar-

betsgivaravgifter 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 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 berörs bara jämförelsetalen 
för 2020 av detta och där har de intäkter som ut-
görs av utbetalda bidrag för lönekostnader relate-
rade till permitterade arbetstagare redovisats som 
kostnadsreduktioner mot redovisade övriga ex-
terna kostnader. Således har bolaget valt alternativ 
två av de metoder som anges som möjliga ovan. 
Sättet för redovisning har tillämpats för både kon-
cernen 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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