
 

 

PRECIO FISHBONE AB (publ) 
 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 

Januari – december 2021 

 

Kvartalet oktober – december 2021 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 68,7 mkr (67,2). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,2 mkr (8,9). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,5 % (13,2%). 

• Resultat efter skatt blev 5,2 mkr (6,9). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 0,54 kr (0,74). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 
6,9 mkr (11,7) vilket motsvarar 0,75 kr per aktie 
(1,28). 

 

 

Helåret januari - december 2021 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 248,6 mkr (250,0). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 23,7 mkr (28,2). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,5 % (11,3 %). 

• Resultat efter skatt blev 17,7 mkr (20,6). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 1,87 kr (2,20). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 
28,8 mkr (33,5) vilket motsvarar 3,11 kr per aktie 
(3,65). 

• Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för rä-
kenskapsåret 2021 besluta om en ordinarie utdel-
ning på 1,90 (1,90) kronor per aktie.  
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VD har ordet 

Framför allt Omnia men även våra andra Saas produk-

ter, NGO online och Kaskelot, ger oss återkommande 

intäkter i form av software assurance, prenumerat-

ioner och fasta supportintäkter. Totalt har de återkom-

mande intäkterna ökat med 17 % under 2021 och ex-

kluderar vi fasta supportintäkter så är ökningen 21 %. 

Sifforna avser kontrakterade årsintäkter.  

Omnia i topp igen!  

Vi har under flera år varit topprankade i det brittiska 

undersökningsföretagets ClearBox globala utvärdering 

av intranät och Digital Workplace produkter. I årets ut-

värdering var konkurrensen hårdare än någonsin då 

Omnia även ställdes mot produkter som inte bygger 

på Microsoft 365 och SharePoint. Omnia klarade den 

rigorösa utvärderingen och konkurrensen galant och 

för femte året i rad topprankades Omnia. Utmärkelsen 

ClearBox Choice 2022 är mycket värdefull för vår 

marknadsföring, särskilt utanför Sverige och Danmark.  

Nya spännande systemutvecklingsprojekt  

Under kvartalet vann vi en upphandling av en ny tjänst 

mot spelmissbruk. Vi ska utveckla tre nya delsystem 

för Spelinspektionens webbtjänst Spelpaus.se. Det är 

en tjänst där spelare på t ex online-casinon kan stänga 

av sig för allt spel i Sverige. Precio Fishbone kommer 

efter genomfört utvecklingsprojekt ansvara för såväl 

support som förvaltning och vidareutveckling under 

upp till sju år.  

Ett annat spännande projekt, där vi just avslutat en 

Proof of Concept, gäller att hjälpa en internationell 

koncern inom uthyrning, tvätt, underhåll och leverans 

av kvalitetstextilier att lyfta centrala produktionssystem 

till Microsofts Azureplattform.  

I båda fallen har vår fokusering på Microsoft och våra 

konsulters spetskompetens varit avgörande för att vi 

fått möjligheten att arbeta med intressanta projekt för 

spännande kunder.  

Christer Johansson 

Verkställande direktör 

Omsättningen ökade i det fjärde 

kvartalet och en stark marknad 

har gett en resultatmässig åter-

hämtning efter ett svagare tredje 

kvartal. Återhämtningen matta-

des dock av på grund av mycket 

höga sjukskrivningstal i slutet av 

kvartalet. I december var sjuk-

skrivningarna hela 440 % högre 

än i december 2020. Den höga 

smittspridningen av omikron är 

orsaken till våra höga sjukskriv-

ningstal.  

Godkänt kvartal beaktat påverkan av covid-19 

En förbättrad debiteringsgrad och en god efterfrå-

gan i konsultdelen av verksamheten har inneburit 

att vi ökat omsättningen i kvartalet jämfört med 

2020. Resultatmässigt nådde vi inte upp till samma 

nivå som i sista kvartalet 2020, som är vårt bästa 

någonsin. De höga sjukskrivningstalen påverkade 

lönsamheten men huvudskälet till skillnaden jäm-

fört med 2020 är de ökade kostnader vi har genom 

satsningar på ökad marknadsnärvaro utanför Sve-

rige och Danmark för Omnia, vår SaaS-lösning för 

Digital Workplace. Vi har gjort nyetableringar i Tysk-

land och Norge samt utökat verksamheten i Ka-

nada. I både Tyskland och Kanada har vi under året 

haft framgångar. En läkemedelskoncern med 

15 000 användare i USA som valt Omnia under 

kvartalet är vår största affär hittills i Nordamerika. 

En annan intressant Omniaaffär värd att nämna på 

den nordamerikanska marknaden är med ett kana-

densiskt försäkringsbolag. I Norge etablerade vi 

oss lite senare under året och där har det gått lite 

trögare men vi ser en positiv trend i antalet kvalifi-

cerade affärsmöjligheter under det sista kvartalet.  
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ÖVERSIKT 
 

ÖVERSIKT 
Spets 

Insikt 

Engagemang  

– våra värdeord. 

Kvartalet och helåret  

i sammandrag 
Nettoomsättningen uppgick under det 

fjärde kvartalet 2021 till 68,7 mkr 

(67,2) således en ökning med 2,1 % 

jämfört med 2020. För helåret 2021 

uppgick nettoomsättningen till 248,6 

mkr (250,0) vilket motsvarar en minsk-

ning med 0,6 % jämfört med 2020. 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för 

fjärde kvartalet 2021 till 7,2 mkr (8,9) 

medförande en resultatminskning 

med 18,5 %. Rörelseresultatet (EBITA) 

för helåret 2021 redovisas till 23,7 

mkr (28,2) vilket är en minskning med 

15,9 %.  

I rörelseresultatet för fjärde kvartalet 

2021 ingår avskrivningar enligt plan 

med totalt 3,7 mkr (2,9) och motsva-

rande för helåret 2021 var 14,9 mkr 

(11,3).  

Resultatet efter finansnetto uppgick 

under fjärde kvartalet 2021 till 6,8 mkr 

(8,5) och för helåret 2021 till 22,6 mkr 

(26,7).  

Resultat efter skatt uppgick under 

fjärde kvartalet 2021 till 5,2 mkr (6,9) 

och under helåret 2021 till 17,7 mkr 

(20,6).  Kvartal 4 2021 i korthet 

 
Försäljning 

68,7 
mkr 

 

Apr 
2016 

238 
 

Anställda 

     



 

 

4 

Investeringar, likviditet och finansiell ställning 

Investeringar i maskiner och inventarier un-

der fjärde kvartalet 2021 har gjorts med 0,6 

mkr (0,4).  För helåret 2021 uppgick motsva-

rande investeringar till 1,1 mkr (2,2). 

Kassaflödet under fjärde kvartalet 2021 från 

den löpande verksamheten före förändringar 

i rörelsekapital, blev 6,9 mkr (11,7). Samma 

kassaflöde för helåret 2021 blev 28,8 (33,5).  

Totalt kassaflöde under fjärde kvartalet 2021 

blev 4,0 mkr (15,7). För helåret 2021 blev det 

totala kassaflödet -24,1 mkr (39,1). Under 

2021 har utdelning till aktieägarna gjorts med 

26,6 mkr (0,0).  

 

 

Likvida medel uppgick på balansdagen den 

31 december 2021 till 32,5 mkr, jämfört med 

56,5 mkr den 1 januari 2021. 

Koncernens egna kapital uppgick på balans-

dagen den 31 december 2021 till 112,1 mkr, 

jämfört med 120,1 mkr den 1 januari 2021. 

Årets förändring av eget kapital utgörs av 

årets nettoresultat om 17,7 mkr, utdelning till 

aktieägarna om -26,6 mkr, utgivande av per-

sonaloptionsprogram 0,7 mkr samt föränd-

ring av växelkursreserven med 0,2 mkr.  

Koncernens soliditet uppgick på balansdagen 

den 31 december 2021 till 56 % 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, tilläggs-

förvärv 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) 

7 237 (8 870) Tkr 

 
 

Rörelseresultat 

250% 

 

Rörelsemarginal (EBITA) 

10,5 (13,2) % 

Resultat efter skatt 

5 164 (6 885) Tkr 

 
 

Resultat eft. skatt 

250% 
 

Vinst per aktie efter skatt 

0,54 (0,74) Kr 

 

 

 

 

 
 

Vinst per aktie 

250% 

Kvartalet oktober - december 2021 

Rörelseresultat (EBITA) 

23 740 (28 235) Tkr 
 

Rörelseresultat 

250% 

 

Rörelsemarginal (EBITA) 

9,5 (11,3) % 

Resultat efter skatt 

17 717 (20 599) Tkr 

 
 

Resultat eft. skatt 

250% 

Vinst per aktie efter skatt 

1,87 (2,20) Kr 

 

 

 

Helåret januari - december 2021 
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Verksamheten   

  

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklings- 

företag med 238 medarbetare på 7 orter i Sverige samt 

Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget 

har också försäljningskontor i London, Oslo, 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, 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, Application Integration, Data 

Analytics och Datacenter. Inom området Cloud Platform 

är vi Microsoft Silver Partner. Ett annat viktigt partner-

skap är det med Optimizely där vi är Gold Partner.  

 

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 Electrolux, Novo Nordisk, 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 dess-

utom bolagets Certified Adviser enligt 

Nasdaq First North Premier Growth Mar-

ket Stockholms krav. 

Antalet utestående aktier per 31 decem-

ber 2021 var 9 175 722 och av totala an-

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

tieägare var per 2021-12-31 totalt 1 340 

och vid årets ingång 1 398. Bolaget har 

emitterat 105 000 teckningsoptioner till 

anställda som ger rätt att teckna lika 

många B-aktier till kursen 77,10 under 

2024. 

Årsstämman den 6 maj 2021 beslutade 

om en ordinarie utdelning på 1,90 (0,00) 

kr per aktie för räkenskapsåret 2020 och 

om en extra utdelning på 1,00 (0,00) kr 

per akite.  

Årsstämman den 6 maj 2021 bemyndi-

gade styrelsen att, med eller utan avvi-

kelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

fatta beslut om nyemission av högst 900 

000 aktier av serie B, mot betalning i kon-

tanter, genom apport eller genom kvitt-

ning. Detta bemyndigande gäller till nästa 

årsstämma som hålls den 4 maj 2022.  
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Under det fjärde kvartalet 2021 har vi ökat omsätt-

ningen trots att vi, liksom många andra, haft en mycket 

hög sjukfrånvaro under slutet av kvartalet. Sjukfrånva-

ron beror knappast förvånande till största delen på 

omikrons ökade smittspridning. Vi hade under decem-

ber vår högsta sjukfrånvaro någonsin för en enskild 

månad. Tyvärr har det fortsatt med en hög nivå på 

sjukfrånvaron även i januari men under februari har 

trenden vänt. Inte så mycket att göra åt men med 

smittspridningskurvor som pekar nedåt i samhället så 

återgår vår situation förhoppningsvis till en mer normal 

i samma takt.  

 

Det finns visserligen just nu en stor geopolitisk osäker-

het som säkert kommer att påverka även vår marknad, 

men som vi bedömer det finns en god underliggande 

efterfrågan även om beslut skulle skjutas på framtiden.  

Utsikterna för 2022 bedömer vi därför generellt som 

goda. Efterfrågan på våra erbjudanden inom alla de 

områden vi är verksamma ligger fortsatt på en hög 

nivå. Vi har behov av att rekrytera och bli fler för att 

möta efterfrågan hos våra kunder. Vi märker en större 

personalrörlighet nu när pandemin börjar släppa sitt 

grepp. Det innebär större möjligheter till nyrekryte-

ringar men riskerar samtidigt att öka vår egen perso-

nalomsättning. Vi kommer fortsatt att ge möjlighet till 

distansarbete men en stegvis återgång till ökad fysisk 

närvaro kommer att underlätta introduktion och inskol-

ning. 

 

Vi är väl positionerade inom de leveransområden som 

vi verkar inom. Det finns givetvis områden som växer 

snabbare och ett sådant är konsulationer inom Micro-

soft 365. För att samla vårt erbjudande och erbjuda 

våra kunder ett mer heltäckande erbjudande har vi 

skapat ett Microsoft 365 Center of Excellence. Låter 

kanske kaxigt men vi lever upp till etiketten.  

 

Lättade restriktioner och möjligheter till resor och per-

sonliga möten ger större möjligheter till nykundsförsälj-

ning, främst gäller det produkterna. 

 

 

Ungefär 55 % av vår omsättning kommer från system-

utveckling och -förvaltning. Allt vi gör bygger på Micro-

softs teknikstack. Under året har vi fått två nya Gold 

Partner certifieringar från Microsoft att lägga till tidi-

gare fyra områden med Gold Partner status. Data Ana-

lytics och Datacenter är de två senaste. Ambitionen är 

att även höja vår Silver Partner status inom Cloud Plat-

form till Gold. Specialisering och hög kompentens inom 

Microsoft är en viktig del av vår strategi. 

 

Resterande 45 % av omsättningen genereras av våra 

tre produkter, Omnia Digital Workplace, NGO online 

och Kaskelot valadministartion. Intäkterna består av li-

censer, Software Assurance, prenumerationer, support 

och förvaltning samt konsulttjänster vid införandepro-

jekt. Den totala andelen av omsättningen har ökat un-

der året med 5 %-enheter. Det är främst de återkom-

mande intäkterna i form av SaaS-intäkter och fasta 

supportintäkter som ökat.  

 

Sverige är vår största marknad men drygt 20 % av den 

totala omsättningen kommer från marknader utanför 

Sverige. För produkterna är andelen 25 %. 

 

Offentlig sektor är som tidigare det största kundseg-

mentet även om andelen minskat något till strax under 

45 %. 

 

Marknad och framtidsutsikter 
 

Vid årsstämman den 6 maj 2021 omvaldes ledamöterna 

Claes Ruthberg, Patrik Salén och Katarina Åkerman.  Ny-

val skedde av Stina Treven. Bengt-Åke Älgevik hade av-

böjt omval.  

Valberedningen utgörs av Kjell Sandin, Anders Miller och 

Bengt-Åke Älgevik. 

Christer Johansson är bolagets verkställande direktör. 

Företagets ledningsgrupp utgörs av verkställande  

direktören och ytterligare 10 ledande befattningsha-

vare.  

 

Styrelse och ledning 

Omsättning per sektor 2021 
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Vid utgången av kvartalet 

var totalt 238 personer  

anställda inom koncernen 

och vid årets ingång var 

245 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,  

Precio Fishbone Zwgn Deutschland 

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 Fish-

bone Zwgn Deutschland, Precio UK Ltd och Precio 

Fishbone Canada Inc är inriktade mot Digital 

Workpalce och NGO-sektorn i Storbritannien och 

Nordamerika. De legala enheterna Precio Vietnam 

Ltd och Precio IT Strategi AB är företrädesvis un-

derleverantörer till moderbolaget. Forum SQL 

 

Svenska AB och Precio Industrial Consulting AB är vilande. 

Segment 

Koncernens rörelse bedrivs vid kontor på sju orter i  

Sverige, i Düsseldorf, Köpenhamn, London, Ottawa samt i 

Ho Chi Minh City i Vietnam. Integrationen och resursutby-

tet mellan kontoren är så omfattande att kriterierna för att 

redovisa segment inte är uppfyllda.  

Medarbetare och organisation 

Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 var totalt 238 

personer anställda inom koncernen och vid årets ingång 

var 245 personer anställda.  
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Kommande rapporteringstillfällen 

Delårsrapport januari – mars 2022: 4 maj 2022. 

Delårsrapport april – juni 2022: 25 augusti 2022. 

Delårsrapport juli – september 2022: 8 november 2022. 

Datum för årsstämma 4 maj 2022. 

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 22 

februari 2022 klockan 08:00. 

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nas-

daq 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 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 senast tre veckor före års-

stämman.  

 

 

 

 

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 års-

redovisning för 2020 varför läsaren hänvisas till 

den redogörelse som lämnats på sidan 5 - 7 i den 

årsredovisningen. 

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 2021 till 61,1 mkr (59,9). Kvartalets rörel-

seresultat (EBITA) uppgick till 2,4 mkr (3,6). För 

helåret 2021 uppgick omsättningen till 222,6 mkr 

(218,8) och rörelseresultatet (EBITA) till 8,9 mkr (14,2). 

Moderbolagets egna kapital per 31 december 2021 re-

dovisas till 53,0 mkr och vid årets ingång till 68,4 mkr. 

Förändringen i eget kapital under helåret 2021 utgörs 

av periodens nettovinst 10,4 mkr, minus utdelning till 

26,6 mkr plus emission av teckningsoptioner till perso-

nal 0,7 mkr. 

Stockholm den 22 februari 2022 

 

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/
http://www.preciofishbone.se/
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Koncernens resultaträkningar i samman-

drag (Tkr) 
Jan-dec 2021 Jan-dec 2020 okt-dec 2021 okt-dec 2020 

Nettoomsättning 248 648 250 036 68 656 67 249 

Rörelsekostnader -211 238 -210 464 -58 300 -55 506 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 108 ¨- 607 - 

Avskrivningar på materiella anläggningstill-

gångar 
-14 784 -11 336 -3 732 -2 873 

Andel i intresseföretags resultat 6 - 6 - 

Rörelseresultat (EBITA) 23 740 28 235 7 237 8 870 

Avskrivningar på immateriella anläggnings-

tillgångar 
-442 -442 -110 -110 

Rörelseresultat (EBIT) 23 298 27 794 7 127 8 759 

Finansiella poster -683 -1 100 -292 -271 

Resultat efter finansiella poster 22 615 26 694 6 835 8 488 

Skatt -4 898 -6 095 -1 671 -1 603 

Resultat efter skatt 17 717 20 599 5 164 6 885 

      

Övrigt totalresultat 154 -1 222 -53 -465 

      

Summa totalresultat för perioden 17 871 19 376 5 201 6 420 

Periodens nettoresultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 17 131 20 190 4 926 6 779 

Innehav utan bestämmande inflytande 586 409 238 106 

     

Periodens nettoresultat per aktie hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 1,87 2,20 0,54 0,74 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,04 0,04 0,02 0,01 

     

Rörelsemarginal (EBITA) 9,5 % 11,3 % 10,5 % 13,2 % 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag, (Tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar:    

Goodwill 50 427 50 427 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 728 2 061 

Materiella anläggningstillgångar 30 423 23 003 

Finansiella anläggningstillgångar 12 - 

Summa anläggningstillgångar 83 584 75 491 

   

Omsättningstillgångar:   

Kundfordringar 61 005 61 340 

Övriga fordringar 19 779 12 913 

Kassa och bank 32 463 56 543 

Summa omsättningstillgångar 113 247 130 797 

    

Summa tillgångar 196 838 206 288 

    

Eget kapital och skulder   

Eget kapital:   

Aktiekapital 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 82 271 87 807 

Nettoresultat 17 131 20 190 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 110 865 119 467 

Innehav utan bestämmande inflytande 1 212 626 

Summa eget kapital 112 083 120 093 

    

Avsättningar och långfristiga skulder 18 813 14 119 

    

Kortfristiga skulder 65 942 72 076 

    

Summa eget kapital och skulder 196 838 206 288 
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Koncernens förändring i eget kapital (Tkr) 
Aktie- 

kapital 

Övrigt till-

skjutet 

kapital 

Reserver 

Balanse-

rat resul-

tat inkl. 

årets  

resultat 

Summa 

eget kapi-

tal hän-

förligt till 

moder-

bolagets 

aktie-

ägare 

Eget kapi-

tal hän-

förligt till 

innehav 

utan be-

stäm-

mande in-

flytande   

Totalt 

eget  

kapital 

Ingående eget kapital 2020-01-01  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  343  343 

Utgående eget kapital 2020-09-30 11 470 52 607 -493 40 568 113 152 520 113 672 

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 

Förändring i eget kapital under januari –  

september 2021 
              

Periodens nettoresultat    12 205 12 205 347 12 553 

Utdelning till moderbolagets aktieägare    -26 610 -26 610  -26 610 

Personaloptionsprogram    729 729  729 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
  206  206  206 

Utgående eget kapital 2021-09-30 11 470 52 607 -751 42 671 105 997 973 106 970 

Förändring i eget kapital under oktober –  

december 2021 
              

Kvartalets nettoresultat    4 926 4 926 238 5 164 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
  -51  -51  -51 

Utgående eget kapital 2021-12-31 11 470 52 607 -802 47 597 110 872 1 211 112 083 
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Koncernens kassaflödesanalys i sam-

mandrag (Tkr) 
Jan-dec 2021 Jan-dec 2020 okt-dec 2021 okt-dec 2020 

Kassaflöde från löpande verk-

samheten 
28 817 33 516 6 864 11 743 

Förändring av rörelsekapital -14 635 14 603 28 5 786 

Kassaflöde från investeringsverk-

samheten 
-5 296 -2 448 -1 793 -208 

Kassaflöde från finansierings-

verksamheten 
-33 027 -6 544 -1 128 -1 651 

Förändring av likvida medel -24 141 39 128 3 971 15 670 

Kursdifferens i likvida medel 61 -128 -16 -140 

Likvida medel vid periodens bör-

jan 
56 543 17 544 28 508 41 013 

Likvida medel vid periodens slut 32 463 56 543 32 463 56 543 

      

Kassaflöde från löpande verk-

samheten per aktie före full ut-

spädning 

3,13 kr 3,65 kr 0,75 kr 1,28 kr 

Kassaflöde från löpande verk- 

Samheten per aktie efter full ut-

spädning 

3,11 kr 3,65 kr 0,74 kr 1,28 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 

 

 
ARR och ACV koncernen (Tkr) 

Januari – december 2021 
Sverige Danmark Övr. marknader Totalt 

ARR in SaaS 23 886 2 078 6 819 32 783 

ARR in Support/SLA 20 325 460 2 472 23 257 

ARR in 44 211 2 538 9 291 56 040 

ACV SaaS 3 478 276 3 078 6 832 

ACV Support/SLA 1 987 269 271 2 526 

ACV netto 5 465 545 3 349 9 358 

ARR out SaaS 27 364 2 354 9 897 39 615 

ARR out Support/SLA 22 311 729 2 742 25 783 

ARR out 49 676 3 083 12 639 65 398 
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Nyckeltal        

  Helåret januari-december Kvartalet oktober-december 

Samtliga nycketal avser koncernen 2021 2020 2021 2020 

Räntabilitet på totalt kapital 11,6 % 14,2 % 14,6 % 17,4 % 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 18,2 % 22,0 % 22,4 % 27,6 % 

Räntabilitet på eget kapital före skatt 20,0 % 24,3 % 25,2 % 29,2 % 

Räntabilitet på eget kapital efter skatt 15,7 % 19,0 % 19,0 % 23,7 % 

Rörelsemarginal (EBITA) 9,5 % 11,3 % 10,5 % 13,2 % 

          

  Helåret januari-december Kvartalet oktober-december 

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 1,93 kr 2,20 kr 0,56 kr 0,74 kr 

Vinst per aktie efter skatt efter full utspädning 1,91 kr 2,20 kr 0,56 kr 0,74 kr 

      

Vinst per aktie efter finansiella poster före full ut-

spädning 
2,46 kr 2,91 kr 0,74 kr 0,93 kr 

Vinst per aktie efter finansiella poster efter full ut-

spädning 
2,44 kr 2,91 kr 0,74 kr 0,93 kr 

      

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten före full utspädning 
3,14 kr 3,65 kr 0,75 kr 1,28 kr 

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten efter full utspädning 
3,11 kr 3,65 kr 0,74 kr 1,28 kr 
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Nyckeltal       

Per balansdagen                                                                                   2021-12-31         2020-12-31   

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

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

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

Soliditet 56,3 % 58,2 % 

Kassalikviditet 171,7 % 181,5 % 

Antal anställda  238 245 

    

Definitioner: 

Räntabilitet på totalt kapital = (Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader)/ Genomsnittligt  totalt kapital 

Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader)/ Genomsnittligt syssel-

satt 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 2021 Jan-dec 2020 okt-dec 2021 okt-dec 2020 

Nettoomsättning 222 634 218 763 61 101 59 914 

Rörelsekostnader -212 995 -202 741 -58 764 -55 812 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 108 - 501  

Avskrivningar på materiella anlägg-

ningstillgångar 
-1 861 -1 856 -424 -477 

Rörelseresultat (EBITA) 8 886 14 167 1 964 3 625 

Avskrivningar på immateriella an-

läggningstillgångar 
-1 803 -1 803 -451 -451 

Rörelseresultat (EBIT) 7 083 12 364 1 834 3 175 

Finansiella poster 5 705 -911 -130 -501 

Resultat efter finansiella poster 12 788 11 453 1 834 2 674 

Bokslutsdispositioner -675 -3 340 -675 -3-340 

Årets skatt -1 714 -2 305 -444 -30 

Resultat efter skatt 10 399 5 808 715 -696 

      

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 

      

Summa totalresultat för perioden 10 399 5 808 715 -696 



  

16 

 

 

 

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar:    

Goodwill 6 888 8 691 

Materiella anläggningstillgångar 5 305 6 441 

Immateriella anläggningstillgångar 1 108 - 

Finansiella anläggningstillgångar 6 - 

Andelar i koncernföretag 37 806 37 806 

Summa anläggningstillgångar 51 113 52 938 

    

Omsättningstillgångar:   

Kundfordringar 46 109 47 155 

Övriga fordringar 18 879 11 898 

Kassa och bank 28 127 48 085 

Summa omsättningstillgångar 93 115 107 138 

Summa tillgångar 144 228 160 076 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital:   

Aktiekapital 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 31 091 51 164 

Årets resultat 10 399 5 808 

Summa eget kapital 52 960 68 442 

    

Obeskattade reserver 19 910 19 235 

Kortfristiga skulder 71 358 72 399 

Summa eget kapital och skulder 144 228 160 076 
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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 re-

dovisning av motsvarande kostnader. I denna delårs-

rapport har de intäkter som utgörs av utbetalade bi-

drag för lönekostnader relaterade till permitterade 

arbetstagare redovisats som kostnadsreduktioner 

mot redovisade övriga kostnader. Således har bolaget 

valt alternativ två av de metoder som anges som möj-

liga ovan. Sättet för redovisning har tillämpats för 

både koncernen och moderbolaget. Under 2021 har 

inga bidrag mottagits. 

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. 

Utgifter för utvecklingsarbete 
Utgifter för utvecklingsarbete redovisas som en till-

gång i koncernen i de fall de bedöms att de kommer 

att ge upphov till framtida ekonomiska fördelar samt i 

övrigt uppfyller kriterierna i IAS 38 för aktivering av 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. 

Avskrivning sker linjärt över den tid tillgången bedöms 

generera intäkter eller kostnadsreduktioner av till-

räckligt substantiell omfattning.  

 

Precio Fishbones koncernredovisning upprättas med full 

tillämpning av International Financial Reporting Standards 

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

per och definitioner som tillämpas överensstämmer med 

de som beskrivs i moderbolagets årsredovisning för 

2019. Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlig-

het med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisnings-

lagen. 

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 årsre-

dovisningen för 2020 kan hämta dessa från Precio Fish-

bones 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 Fish-

bones koncernredovisning har införts under 2021.  

Redovisning av personaloptionspro-

gram 

Under kvartal 2 2021 har bolaget, i enlighet med bemyn-

digande till styrelsen som lämnats av årsstämman 2021, 

emitterat 105 000 optioner som tecknats av befattnings-

havare inom koncernen. Optionerna ger innehavaren rätt 

att under 2024 teckna en nyemitterad B-aktie för varje 

option. Priset per option och övriga villkor är marknads-

mässiga vilket innebär att bestämmelserna i IFRS 2 Aktie-

relaterade ersättningar inte är tillämpliga på detta opt-

ionsprogram. Moderbolaget har emitterat optionerna till 

ett pris av 6,88 kronor per styck. Därmed har 722 416 till-

förts koncernens och moderbolagets fria egna kapital. Vid  

beräkning av nyckeltal för resultat, kassaflöde och eget 

kapital efter full utspädning har antalet utestående aktier 

som uppgår till 9 175 722 ökats med 105 000 utestående 

optioner. 

 
 

 
 

 
  

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 Deutschland 
Collection Business Center 

Dreischeibenhaus 

402 11 Düsseldorf 

Deutschland 

+49 173 653 41 11 

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 

Danmark  

+45 31-520313  

Precio Fishbone Canada Inc.  
78 George Street, Suite 204 

Ottawa, ON K1N 5W1  

Canada 
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