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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
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Kvartalet oktober – december 2019 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 69,8 mkr (64,6). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,5 mkr (8,4). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,7 % (12,9%). 

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

• Vinst per aktie efter skatt blev 0,60 kr (0,70). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 7,7 
mkr (8,4) vilket motsvarar 0,84 kr per aktie (0,92). 

 

 

Helåret januari - december 2019 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 244,3 mkr (227,2). 

• Rörelseresultatet (EBITA) blev 25,3 mkr (25,5). 

• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,3 % (11,2 %). 

• Resultat efter skatt blev 19,0 mkr (18,4). 

• Vinst per aktie efter skatt blev 2,02 kr (2,00). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 29,2 
mkr (25,0) vilket motsvarar 3,18 kr per aktie (2,73). 

• Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räken-
skapsåret 2019 besluta om en ordinarie utdelning på 
1,80 (1,80) kronor per aktie.  

• Därutöver avser styrelsen föreslå årsstämman att för 
räkenskapsåret 2019 besluta om en extra utdelning 
på 0,20 (0,00) kronor per aktie. 
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VD har ordet 

hos kunderna. Investeringsbeslut kan fattas enklare 

och snabbare. Detta tillsammans med den flexibilitet 

som prenumerationsmodeller innebär gör att vi be-

dömer att trenden mot större andel prenumeration 

kommer att fortsätta, vilket är positivt för oss i en nå-

got avvaktande marknad. 

Omnia bäst igen! 

För tredje året i rad är vår produktsvit för att skapa en 

modern digital arbetsplats, Omnia, den högst ran-

kade intranätprodukten i ClearBox stora global jämfö-

relse av alla produkter på marknaden. Omnia fick 

också utmärkelsen Intranet Choice - Europe 2020. 

Fantastiskt roligt att i konkurrens med alla produkter 

på världsmarknaden, i år hela 55 stycken, bli högst 

rankad! Det kommer att ge stora möjligheter att öka 

takten i vår internationalisering av Omniaaffären. En 

viktig del för att lyckas med detta vår digitala mark-

nadsföring och våra samarbeten med lokala partners. 

Vi har under det fjärde kvartalet bl a investerat i och 

lanserat ny produktwebbplats för Omnia och ny part-

nerportal. Kontinuerligt skapar vi också nytt innehåll i 

de olika kanaler som är motorn i vårt marketing auto-

mation-arbete som genererar leads till försäljare och 

partners. Det blir definitivt ett spännande år för 

Omnia. 

Systemutveckling: projekt och förvaltning 

Den del av vår konsultaffär som inte är kopplad till 

produkterna består av två huvuddelar; utveckling av 

nya system samt förvaltning och support av befintliga 

applikationer. Utvecklingsprojekten är av olika omfatt-

ning men typiskt sett längre än ett år och det efterföl-

jande förvaltnings- och supportuppdraget sträcker sig 

över mycket lång tid. En av våra styrkor är att vi ge-

nom specialisering och verksamhetskunskap kan bi-

dra med vidareutveckling och anpassningar som le-

der till konkreta effekter och verksamhetsnytta för 

våra kunder. I tillägg till det vill vi intensifiera vår 

nykundsbearbetning och har därför förstärkt vår sälj-

organisation.  

Christer Johansson 

Verkställande direktör 

Vi fortsätter växa under det 

fjärde kvartalet. Tillväxten är i 

sin helhet organisk och takten 8 

procent både för kvartalet och 

helåret. För helåret är EBITA i 

nivå med förra året och resultat 

efter skatt per aktie något 

högre. Vi kommer ha fortsatt fo-

kus på tillväxt och har under 

andra delen av året ökat våra 

marknadsinvesteringar och för-

stärkt försäljningsorganisat-

ionen för att klara detta. 

Osäkerheter och möjligheter 

Den andra halvan av 2019 har präglats av större 

osäkerheter än under de närmast föregående 

åren. Vi hade under Q3 en alldeles för låg be-

läggning i konsultdelen av vår verksamhet då vi 

rekryterat och planerat för ett antal projekt som 

sedan inte startade. Under Q4 har situationen 

förbättrats men inte helt stabiliserats då omfatt-

ningen på vissa projekt inte är den vi planerat 

för. Samtidigt är min uppfattning att vi i dialoger 

med både befintliga och presumtiva kunder 

uppfattar ett stort behov av de tjänster vi erbju-

der. Det är längre beslutsprocesser men fortsatt 

goda möjligheter att skapa affärer. 

För produktdelen av verksamheten har vi under 

året haft en god utveckling men ser en fortsatt 

förskjutning av efterfrågan från licensköp av pro-

dukter till prenumeration med en månadsavgift. 

Det innebär att intäkter och kassaflöde påverkas 

genom att de förskjuts framåt i tiden. Att ha ett 

prenumerationserbjudande och paketerade 

tjänster kopplade till produkterna minskar osä-

kerheten och riskerna vid ett investeringsbeslut 
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ÖVERSIKT 
 

ÖVERSIKT 
Spets 

Insikt 

Engagemang  

– våra värdeord. 

Kvartalet och helåret  

i sammandrag 
Nettoomsättningen uppgick under det 

fjärde kvartalet 2019 till 69,8 mkr 

(64,6) således en ökad omsättning 

med 8 % jämfört med 2018. För helå-

ret 2019 uppgick nettoomsättningen 

till 244,3 mkr (227,2) vilket motsvarar 

en ökning med 8 % jämfört med 2018. 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för 

fjärde kvartalet 2019 till 7,5 mkr (8,4) 

medförande en resultatminskning 

med 10 %. Rörelseresultatet (EBITA) 

för helåret 2019 redovisas till 25,3 

mkr (25,5) vilket är en minskning med 

1 %.  

I rörelseresultatet för fjärde kvartalet 

2019 ingår avskrivningar enligt plan 

med totalt 2,5 mkr (0,9) och motsva-

rande för helåret 2019 var 10,2 mkr 

(3,4).  

Resultatet efter finansnetto uppgick 

under fjärde kvartalet 2019 till 7,2 mkr 

(8,1) och för helåret 2019 till 23,9 mkr 

(24,4).  

Resultat efter skatt uppgick under 

fjärde kvartalet 2019 till 5,6 mkr (6,4) 

och under helåret 2019 till 19,0 mkr 

(18,4).  

 

Kvartal 4 2019 i korthet 

 
Försäljning 

69,8 
mkr 

 

Apr 

2016 

261 

 

Anställda 
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Investeringar, likviditet och finansiell ställning 

Investeringar i maskiner och inventarier un-

der fjärde kvartalet 2019 har gjorts med 1,0 

mkr (1,6).  För helåret 2019 uppgick motsva-

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

Kassaflödet under fjärde kvartalet 2019 från 

den löpande verksamheten före förändringar 

i rörelsekapital, blev 7,7 mkr (8,4). Samma 

kassaflöde för helåret 2019 blev 29,2 (25,0).  

Totalt kassaflöde under fjärde kvartalet 2019 

blev 6,8 mkr (4,9). För helåret 2019 blev det 

totala kassaflödet -4,2 mkr (9,3). Under 2019 

har utdelning till aktieägarna gjorts med 16,5 

mkr (11,0).  

 

 

Likvida medel uppgick på balansdagen den 

31 december 2019 till 17,5 mkr, jämfört med 

21,6 mkr den 1 januari 2019. 

Koncernens egna kapital uppgick på balans-

dagen den 31 december 2019 till 100,7 mkr, 

jämfört med 98,4 mkr den 1 januari 2019. 

Årets förändring av eget kapital utgörs av 

årets nettoresultat om 19,0 mkr och föränd-

ring av växelkursreserven med - 0,2 mkr samt 

aktieutdelning med -16,5 mkr.  

Koncernens soliditet uppgick på balansdagen 

den 31 december 2019 till 58 % jämfört med 

63 % 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) 

7 483 (8 370) Tkr 

 
 

Rörelseresultat 

250% 

 

Rörelsemarginal (EBITA) 

10,7 (12,9) % 

Resultat efter skatt 

5 597 (6 437) Tkr 

 
 

Resultat eft. skatt 

250% 
 

Vinst per aktie efter skatt 

0,60 (0,70) Kr 

 

 

 

 

 
 

Vinst per aktie 

250% 

Kvartalet oktober - december 2019 

Rörelseresultat (EBITA) 

25 254 (25 478) Tkr 
 

Rörelseresultat 

250% 

 

Rörelsemarginal (EBITA) 

10,3 (11,2) % 

Resultat efter skatt 

19 005 (18 378) Tkr 

 
 

Resultat eft. skatt 

250% 

Vinst per aktie efter skatt 

2,02 (2,00) Kr 

 

 

 

Helåret januari - december 2019 
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Verksamheten   

  

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklings- 

företag med 261 medarbetare på 8 orter i Sverige samt 

Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget 

har också representationskontor i 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 

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 om-

rådena Cloud Productivity, Colloboration and Content, 

Application 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 Premium 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 MAN, Toyota, Axfood och WSP. Bi-

ståndsorganisationer från Sydkorea och Australien i ös-

ter till USA och Kanada i väster är en annan viktig kund-

kategori. 

 

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 2019 var 9 175 722 och av totala an-

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

tieägare var per 2019-12-31 totalt 1 709 

och vid årets ingång 1 578. Bolaget har 

inga utestående optionsprogram. 

Årsstämman den 7 maj 2019 beslutade 

om en utdelning om 1,80 (1,20) kr per ak-

tie för räkenskapsåret 2018 och utbetal-

ning verkställdes den 14 maj 2019. 

Beslutet innebar ett totalt utdelningsbe-

lopp om 16 516 299:60 kronor. 

Årsstämman den 7 maj 2019 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 7 maj 2020.  
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Under det fjärde kvartalet 2019 har vi upplevt en återhämt-

ning med förbättrad beläggning och lönsamhet jämfört 

med det tredje kvartalet 2019. Omsättningsmässigt över-

träffade vi också det fjärde kvartalet 2018 men med ett 

lägre resultat och då också sämre marginal. Beläggningen i 

konsultdelen har utvecklats positivt under kvartalet men 

ligger under nivån för 2018. Uppskjutna och i vissa fall stor-

leksmässigt nedskalade projekt har fortsatt påverkat oss 

negativt trots att vi gjort anpassningar av verksamheten. Vi 

ser en förbättring av beläggningsläget under det första 

kvartalet 2020, men beroende på beslut om när planerade 

nya faser av ett antal projekt startar är osäkerheten större 

från och med det andra halvåret 2020. Det är dock inte vår 

uppfattning att marknadsläget har ändrats totalt sett utan 

aktiviteten på marknaden är ungefär den samma som under hösten. Inom ett par av våra områden märker vi 

faktiskt en ökad aktivitet. Automatisering genom RPA, robotic process automation, är det första där vi vinner nya 

affärer och utökar affären på befintliga kunder i snabb takt. Informationssäkerhet är det andra området där in-

tresset för vårt erbjudande inom information security management systems ISMS är stort. Vårt produkterbju-

dande, som bygger på delar av Omina, tillsammans med våra erfarenheter och kunskaper inom området är ef-

terfrågade. Ett annat glädjeämne är utvecklingen av vårt dotterbolag i Danmark. Verksamheten i Danmark har 

efter knappt tre år utvecklats till en mycket lönsam och växande del av koncernen.  

 

Utsikterna för 2020 som helhet är svåra att bedöma även om vi i dagsläget inte ser någon drastisk avmattning i 

efterfrågan finns stora osäkerhetsfaktorer. Vi avstår från att lämna prognos.  

 

Offentlig sektor är som tidigare det största kundsegmentet med 47 % av omsättningen. Jämfört med 2018 har 

andelen ökat med nära 4 %-enheter. Trafikverket och Energimyndigheten är fortsatt de största kunderna inom 

offentlig sektor, men Tandvårds- och läkemedelsförmånverket har genom ett nytt ramavtal stått för den största 

ökningen. De sektorer som ökat mest procentuellt är Bank, finans och försäkring. Vi har för en stor internationell 

försäkningskoncern med huvudkontor i Storbritannien och verksamhet även i Kanada, Irland, Danmark och Sve-

rige implementerat Omnia Digital Workplace i hela koncernen. Vi har också vunnit Omniaaffärer hos finansbolag 

och nischbanker under året.  

 

Av årets intäkter kommer över en fjärdedel från direkta licens-, software assurance- och prenumerationsintäkter 

från våra produkter eller från fasta supportåtaganden. Vi ser goda möjligheter och strävar efter att öka dessa 

intäkter. En indikation på hur de kommer att utvecklas över tid är att följa hur antalet användare utvecklas. För 

Omnia har de ökat med 57 % under 2019. Vår målsättning är att öka takten under 2020. 

 

Vi har under året totalt blivit ytterligare 29 anställda i koncernen. En del av dessa är debiterande konsulter i olika 

typer av uppdrag för kunder men totalt sett har vi ökat andelen anställda som arbetar med produktutveckling 

och -support. Vårt utvecklingscenter i Vietnam är den del som växer fortast och vi har från årsskiftet skapat förut-

sättningar för ytterligare expansion genom att vi ökat vår kontorsyta med 50 %.  

 

 

 

 

 

 

 

Marknad och framtidsutsikter 
 

Till årsstämman den 7 maj 2019 omvaldes 

ledamöterna Claes Ruthberg, Patrik Salén, 

Bengt-Åke Älgevik och Katarina Åkerman. 

Bengt-Åke Älgevik utsågs fortsatt till styrel-

sens ordförande. Kjell Sandin lämnade sty-

relsen på egen begäran efter årsstämman. 

Valberedningen utgörs av Anders Miller och 

Pär Johansson. 

Christer Johansson är bolagets  

verkställande direktör. 

Företagets ledningsgrupp utgörs av  

verkställande direktören och ytterligare 

11 ledande befattningshavare.  

 

Styrelse och ledning 
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Vid utgången av kvartalet 

var totalt 261 personer  

anställda inom koncernen 

och vid årets ingång var 

232 personer anställda.  
 

Vid utgången av kvartalet 
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Koncernstruktur 

Koncernens bolagsstruktur består, förutom av  

moderbolaget, av dotterbolagen Precio Fishbone 

Systems AB, Forum SQL Svenska AB, Precio  

Vietnam Ltd, Precio Fishbone Canada Inc,  

Precio UK Ltd, Precio Fishbone Danmark ApS  

samt dotterdotterbolagen Precio Industrial  

Consulting AB och Precio IT Strategi AB.  

Rörelsen bedrivs till övervägande del i moderbola-

get och Precio Fishbone Systems AB. Precio UK 

Ltd och Precio Fishbone Canada Inc är inriktade 

mot NGO-sektorn i Storbritannien och Nordame-

rika. De legala enheterna Precio Vietnam Ltd och 

Precio IT Strategi AB är företrädesvis underleve-

rantörer till moderbolaget. Forum SQL Svenska 

AB och Precio Industrial Consulting AB är vilande. 

 

Segment 

Koncernens rörelse bedrivs vid kontor på åtta orter i  

Sverige, i Köpenhamn, London, Ottawa samt i Ho Chi Minh 

City i Vietnam. Integrationen och resursutbytet mellan  

kontoren är så omfattande att kriterierna för att redovisa 

segment inte är uppfyllda.  

Medarbetare och organisation 

Vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 var totalt 261 

personer anställda inom koncernen och vid årets ingång 

var 232 personer anställda.  



Bokslutskommuniké 2019 
 

 

9 

Kommande rapporteringstillfällen 

Delårsrapport januari – mars 2020: 7 maj 2020. 

Delårsrapport april – juni 2020: 28 augusti 2020. 

Delårsrapport juli – september 2020: 6 november 2020. 

Datum för årsstämma 7 maj 2020. 

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt 

att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informa-

tionen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande 

den 20 februari 2020 klockan 08:00. 

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Pre-

mier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likvidi-

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

Bolagets årsredovisning för 2018 samt tidigare offentliggjorda årsredovis-

ningar och delårsrapporter finns för nedladdning på bolagets webbplats 

www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från bolaget under adress, 

Stortorget 8, 702 11 Örebro senast tre veckor före årsstämman.  

 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Precio Fishbones mest väsentliga affärsrisker består av sjunkande timpriser och minskad efterfrågan på konsult-

tjänster samt svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal. Ingen förändring har inträffat vad gäller 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan senast lämnad årsredovisning för 2018 varför läsaren hänvisas till 

den redogörelse som lämnats på sidan 5 - 6 i den årsredovisningen. 

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 fjärde kvartalet 2019 till 60,5 mkr (60,5). Kvartalets rörelseresultat 

(EBITA) uppgick till 4,7 mkr (4,7). För helåret 2019 uppgick omsättningen till 202,6 mkr (202,6) och rörelseresultatet 

(EBITA) till 17,0 mkr (17,0). 

Moderbolagets egna kapital per 31 december 2018 redovisas till 69,9 mkr och vid årets ingång till 69,9 mkr. För-

ändringen i eget kapital under helåret 2019 utgörs av periodens nettovinst 16,0 mkr och aktieutdelning med -16,5 

mkr. 

Stockholm den 20 februari 2020 

Christer Johansson 

Verkställande direktör 

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

Bolagets revisor har inte granskat denna rapport. 

 

 

Denna delårsrapport och bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

p 

 

  

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

drag (Tkr) 
Jan-dec 2019 Jan-dec 2018 okt-dec 2019 okt-dec 2018 

Nettoomsättning 244 345 227 189 69 753 64 619 

Rörelsekostnader -208 855 -198 749 -59 750 -55 440 

Avskrivningar på materiella anläggningstill-

gångar 
-10 235 -2 962 -2 540 -808 

Rörelseresultat (EBITA) 25 254 25 478 7 483 8 370 

Avskrivningar på immateriella anläggnings-

tillgångar 
-442 -442 -110 -110 

Rörelseresultat (EBIT) 24 812 25 036 7 373 8 260 

Finansiella poster -895 -742 -167 -172 

Resultat efter finansiella poster 23 917 24 294 7 206 8 088 

Skatt -4 912 -5 916 - 1 608 -1 651 

Resultat efter skatt 19 005 18 378 5 597 6 437 

        

Övrigt totalresultat 103 215 -239 61 

        

Summa totalresultat för perioden 19 108 18 593 5 358 6 498 

Periodens nettoresultat hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 18 521 18 378 5 461 6 437 

Innehav utan bestämmande inflytande 484 0 136 0 

     

Periodens nettoresultat per aktie hänförligt till:     

Moderbolagets aktieägare 2,02 2,00 0,60 0,70 

Innehav utan bestämmande inflytande 0,05 0,00 0,01 0,00 

     

Rörelsemarginal (EBITA) 10,3% 11,2% 10,7% 12,9% 

     
     

 



Bokslutskommuniké 2019 
 

 

11 

 
 

 

 

 

Koncernens balansräkningar i sammandrag, (Tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar:     

Goodwill 50 427 50 427 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 504 2 945 

Materiella anläggningstillgångar 23 717 10 028 

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 

Summa anläggningstillgångar 77 125 63 880 

     

Omsättningstillgångar:    

Kundfordringar 63 789 59 231 

Övriga fordringar 15 332 10 813 

Kassa och bank 17 544 21 626 

Summa omsättningstillgångar 96 664 91 670 

     

Summa tillgångar 173 790 155 550 

     

Eget kapital och skulder    

Eget kapital:    

Aktiekapital 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 70 508 68 543 

Nettoresultat 18 521 18 378 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieä-

gare 
100 499 98 390 

Innehav utan bestämmande inflytande 217 - 

Summa eget kapital 100 716 98 390 

     

Avsättningar och långfristiga skulder 13 982 9 385 

     

Kortfristiga skulder 59 092 47 774 

     

Summa eget kapital och skulder 173 790 155 550 
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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 2018-01-01  11 470 52 607 -54 30 876 94 899 548 95 447 

Förändring i eget kapital under januari- 

september 2018 
              

Aktieutdelning    -11 011 -11 011  -11 011 

Periodens nettoresultat    11 941 11 941 115 12 056 

Inlösen av minoritetsandel som ska redo-

visas direkt mot eget kapital 

   -4 091 -4 091 -909 -5000 

Omräkningsdifferenser i eget kapital    154  154  154 

Utgående eget kapital 2018-09-30 11 470 52 607 100 27 715 91 892 -246 91 646 

Förändring i eget kapital under oktober- 

december 2018 
              

Kvartalets nettoresultat     6 437 6 437 -20 6 417 

Omklassificering av andelar utan bestäm-

mande inflytande 
     266 266 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
  61 - 61 - 61 

Utgående eget kapital 2018-12-31 11 470 52 607 161 34 152 98 390 0 98 390 

Förändring i eget kapital under januari –  

september 2019 
              

Periodens nettoresultat    13 060 13 060 183 13 243 

Aktieutdelning    -16 516 -16 516 - -16 516 

Omklassificering av andelar utan bestäm- 

mande inflytande  

   
  

-102 -102 

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
  343  343  343 

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

Förändring i eget kapital under oktober –  

december 2019 
              

Kvartalets nettoresultat    5 461 5 461 136 5 597 

Omklassificering av andelar utan bestäm-

mande inflytande 
       

Omräkningsdifferenser i eget kapital i dot-

terföretagen  
  -239  -239  -239 

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

mandrag (Tkr) 
Jan-dec 2019 Jan-dec 2018 okt-dec 2019 okt-dec 2018 

Kassaflöde från löpande verk-

samheten 
29 202 25 030 7 744 8 439 

Förändring av rörelsekapital -3 704 2 237 2 024 -1 952 

Kassaflöde från investeringsverk-

samheten 
-4 318 -3 544 -913 -1 309 

Kassaflöde från finansierings-

verksamheten 
-25 357 -14 467 -2 032 - 306 

Förändring av likvida medel -4 176 9 256 6 823 4 873 

Kursdifferens i likvida medel 94 129 -75 19 

Likvida medel vid periodens bör-

jan 
21 626 12 241 10 796 16 734 

Likvida medel vid periodens slut 17 544 21 626 17 544 21 626 

        

Kassaflöde från löpande verk-

samheten per aktie 
3,18 kr 2,73 kr  0,84 kr 0,92 kr  

         

Antal aktier:        

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

Förändring under perioden 0 0 0 0 

Vid periodens utgång 9 175 722 9 175 722 9 175 722 9 175 722 

Genomsnitt antal aktier 9 175 722 9 175 722 9 175 722 9 175 722 
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Nyckeltal        

  Helåret januari-december Kvartalet oktober-december 

Samtliga nycketal avser koncernen 2019 2018 2019 2018 

Räntabilitet på totalt kapital 14,8% 16,7% 17,3% 21,8% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 23,0% 24,2% 27,3% 32,2% 

Räntabilitet på eget kapital före skatt 24,1% 25,2% 29,4% 33,9% 

Räntabilitet på eget kapital efter skatt 19,1% 19,0% 22,9% 27,1% 

Rörelsemarginal (EBITA) 10,3% 11,2% 10,7% 12,9% 

          

  Helåret januari-december Kvartalet oktober-december 

Data per aktie för koncernen 2019 2018 2019 2018 

          

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

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

          

Vinst per aktie efter skatt före full utspädning 2,02 kr 
                    

2,00 kr  
0,60 kr 

                    

0,70 kr  

Vinst per aktie efter skatt efter full utspädning 2,02 kr 2,00 kr  0,60 kr 
                    

0,70 kr  

        

Vinst per aktie efter finansiella poster före full ut-

spädning 
2,61 kr 2,66 kr  0,79 kr 0,88 kr  

Vinst per aktie efter finansiella poster efter full ut-

spädning 
2,61 kr 2,66 kr  0,79 kr 0,88 kr  

        

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten före full utspädning 
3,18 kr 2,73 kr  0,84 kr 0,92 kr  

Kassaflöde per aktie från den löpande verksam-

heten efter full utspädning 
3,18 kr 2,73 kr  0,84 kr 0,92 kr  
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Nyckeltal       

Per balansdagen                                                                                   2019-12-31             2018-12-31   

Eget kapital per aktie, kr 10,98                   10,72  

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

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

Soliditet 58,0% 63,3% 

Kassalikviditet 163,6% 191,9% 

Antal anställda  261 232 

    

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 2019 Jan-dec 2018 okt-dec 2019 okt-dec 2018 

Nettoomsättning 217 348 202 610 61 144 60 500 

Rörelsekostnader -204 637 -184 456 -58 875 -55 400 

Avskrivningar på materiella anlägg-

ningstillgångar 
-1 592 -1 199 -394 -356 

Rörelseresultat (EBITA) 11 118 16 956 1 875 4 743 

Avskrivningar på immateriella an-

läggningstillgångar 
-1 803 -1 803 451 -451 

Rörelseresultat (EBIT) 9 315 15 152 1 424 4 293 

Finansiella poster 4 509 8 843 -115 9 364 

Resultat efter finansiella poster 13 824 23 995 1 309 13 657 

Bokslutsdispositioner -2 899 -4 896 -2 899 -4 896 

Årets skatt -1 656 -3 088 388 -123 

Resultat efter skatt 9 269 16 012 -1 201 8 638 

        

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 

        

Summa totalresultat för perioden 9 269 16 012 -1 201 8 638 
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr) 2019-12-31 2018-12-31 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar:     

Goodwill 10 494 12 248 

Materiella anläggningstillgångar 6 949 5 520 

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 

Andelar i koncernföretag 39 025 37 167 

Summa anläggningstillgångar 56 948 55 465 

     

Omsättningstillgångar:    

Kundfordringar 50 817 53 858 

Övriga fordringar 14 416 9 191 

Kassa och bank 13 407 8 925 

Summa omsättningstillgångar 78 640 71 973 

Summa tillgångar 135 588 127 438 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital:    

Aktiekapital 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 41 894 42 399 

Årets resultat 9 220 16 012 

Summa eget kapital 62 584 69 881 

     

Obeskattade reserver 15 895 13 001 

Långfristiga skulder 501 2 500 

Kortfristiga skulder 56 608 42 056 

Summa eget kapital och skulder 135 588 127 438 
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Redovisningsprinciper 
 

Precio Fishbones koncernredovisning upprättas med full tillämpning av International Financial Reporting Stan-

dards (IFRS). Beskrivningen av redovisningsprinciper och definitioner finns i årsredovisningen för 2018. Delårs-

rapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.  

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 2018 kan hämta denna från Precios 

Fishbones hemsida www.preciofishbone.se eller rekvirera från bolaget under adress Precio Fishbone AB, Stortor-

get 8, 702 11 Örebro. 

Nya redovisningsprinciper för 2019 enligt IFRS.  

Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 Leasingavtal. Denna tillämpas för i storleksordning lo-

kaler samt fordon.   

 
Effekter av fullständig implementering av IFRS 16. 

IFRS 16 Leasingavtal är den nya redovisningsstandarden för leasing- och hyreskontrakt och den största påverkan 

är relaterad till redovisningen för leasetagare såtillvida att leasingkontrakt redovisas i koncernens balansräkning. 

För Precio Fishbonekoncernen innebär det en förändrad redovisning avseende förhyrda lokaler. Andra lea-

singobjekt som omfattas är leasade fordon men de redovisas redan från 2010 enligt bestämmelserna i IFRS 16. 

Implementeringen av den nya leasingstandarden medför ökade tillgångar och räntebärande skulder vilket däri-

genom påverkar koncernens redovisade soliditet. Den har också en svagt positiv påverkan på rörelsens resultat 

baserat på att en del av leasingkostnaderna redovisas som en räntekostnad inom finansnettot. I kassaflödesana-

lysen fördelas leasingbetalningarna mellan erlagda räntor inom det operativa kassaflödet och amortering av lea-

singskulder inom finansieringsverksamheten. Det innebär således en positiv effekt på det operativa kassaflödet.   

 IFRS 16 tillämpas retroaktivt utan omräkning av jämförelsetal. Således har den ingående balansen för 2019 räk-

nats om i enlighet med den nya standarden. För leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella lea-

singavtal redovisas en leasingskuld fördelad på en långfristig del och en kortfristig del enligt koncernens principer 

för klassificering av skulder. Tillgången, som benämns Nyttjanderättstillgångar, redovisas till samma belopp som 

leasingskulden och därmed presenteras ingen övergångseffekt på koncernens egna kapital. Den marginella låne-

räntan som har använts för leasingskulder i den reviderade öppningsbalansräkningen per 2019-01-01 uppgick till 

3,00%. För leasade fordon används den låneränta som leasegivaren inkluderar i sina leasingavgifter och som för 

närvarande uppgår till 1,66%. 

 

  

 

Koncern-

balansräkning

enligt års- Reviderad

redovisningen Effekter av ingående balans

Reviderad öppningsbalansräkning för koncernen 2019-01-01  2018-12-31 IFRS 16 2019-01-01

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Anläggningstillgångar 63 880 19 354 83 234

Omsättningstillgångar 91 670 0 91 670

Summa 155 550 19 354 174 904

Kortfristiga skulder 47 774 7 084 54 858

Långfristiga skulder och uppskjuten skatt 9 385 12 271 21 656

Eget kapital 98 390 0 98 390

Summa 155 550 19 354 174 904

Koncernens soliditet 63,3% 56,3%

http://www.preciofishbone.se/
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Innebörden den fulla implementeringen av IFRS 16 för koncernens rapporterade resultat, finansiella 
ställning och kassaflöde för helåret 2019 samt fjärde kvartalet 2019 har blivit:

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisat

Redovisning enligt boksluts-

utan effekter Effekter av rapporten för

Koncernens resultat för helåret 2019. av IFRS 16 IFRS 16 helåret 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Intäkter 244 345 0 244 345

Rörelsekostnader -216 262 7 406 -208 855

Avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstillgångar -3 182 -7 053 -10 235

Rörelseresultat (EBITA) 24 901 353 25 254

Avskrivningar enligt plan på immateriella anläggningstillgångar -442 0 -442

Rörelseresultat (EBIT) 24 459 353 24 812

Finansiellt netto -542 -353 -895

Resultat efter finansiella poster 23 917 0 23 917

Redovisat

Redovisning enligt boksluts-

utan effekter Effekter av rapporten för

Koncernens kassaflöde för helåret 2019. av IFRS 16 IFRS 16 helåret 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 21 047 7 406 28 454

Förändring av rörelsekapital -3 704 0 -3 704

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital 17 344 7 406 24 750

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 318 0 -4 318

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -17 202 -7 406 -24 608

Förändring av likvida medel -4 176 0 -4 176

Redovisat

Redovisning enligt delårs-

utan effekter Effekter av rapporten för

Koncernens resultat för kvartal 4 2019. av IFRS 16 IFRS 16 kvartal 4 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Intäkter 69 753 0 69 753

Rörelsekostnader -61 582 1 852 -59 730

Avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstilgångar -769 -1 771 -2 540

Rörelseresultat (EBITA) 7 402 81 7 483

Avskrivningar enligt plan på immateriella anläggningstilgångar -110 0 -110

Rörelseresultat (EBIT) 7 292 81 7 373

Finansiellt netto -86 -81 -167

Resultat efter finansiella poster 7 206 0 7 206
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Redovisat

Redovisning enligt delårs-

utan effekter Effekter av rapporten för

Koncernens kassaflöde för kvartal 4 2019. av IFRS 16 IFRS 16 kvartal 4 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 5 161 1 771 6 932

Förändring av rörelsekapital 2 024 0 2 024

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital 7 186 1 771 8 957

Kassaflöde från investeringsverksamheten -913 0 -913

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 488 -1 771 -1 283

Förändring av likvida medel 6 760 0 6 760

Redovisat

Redovisning enligt boksluts-

utan effekter Effekter av rapporten för

Koncernens balansräkning per 2019-12-31 av IFRS 16 IFRS 16 helåret 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Anläggningstillgångar 64 824 12 301 77 125

Omsättningstillgångar 96 664 0 96 664

Summa 161 488 12 301 173 790

Kortfristiga skulder 52 472 6 620 59 092

Långfristiga skulder och uppskjuten skatt 8 301 5 681 13 982

Eget kapital 100 716 0 100 716

Summa 161 489 12 301 173 790

Koncernens soliditet 62,4% 58,0%
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