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Kvartalet april – juni 2016 
     

 Nettoomsättningen uppgick till 52,4 mkr (46,5).  

 Rörelseresultatet (EBITA) blev 4,8 mkr (4,0).   

 Rörelsemarginalen (EBITA) blev 9,1 % (8,6 %). 

 Resultat efter skatt blev 3,6 mkr (3,8). 

 Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,51 kr (0,52). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,1  
mkr (3,4) vilket motsvarar 0,45 kr per aktie (0,37).   

 Utdelning om 1,15 kr per aktie har verkställts. 

 Styrelsen omvald på årsstämman 10 maj 

 Trafikverkets upphandling Systemstöd Planering med ett 
totalt beräknat ordervärde på 42,5 mkr vunnen 

 Partneravtal tecknat med ALSO  

 

 

 Delåret januari – juni 2016 

  

 Nettoomsättningen uppgick till 99,1 mkr (85,2).  

 Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,7 mkr (7,5).   

 Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,8 % (8,9 %). 

 Resultat efter skatt blev 5,8 mkr (6,5). 

 Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,82 kr (0,93). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,1  
mkr (6,2) vilket motsvarar 0,66 kr per aktie (0,70).   

 

 
 
 



VD har ordet 
 

Kvartalet har jämfört med förra året varit mycket bra med en omsättningstillväxt på 13 % 
som är helt organisk. En omsättning på 52,4 mkr och ett rörelseresultat (EBITA) på 4,8 mkr 
ger en rörelsemarginal (EBITA-marginal) på 9,1 % jämfört med 8,6 % motsvarande kvartal 
förra året. Det goda resultatet beror på hög beläggning, dock med viss lokal variation, och 
bra utveckling av licensintäkterna.  

I juni vann vi Trafikverkets upphandling av ett IT-system för planering av åtgärder i transport- 
systemet. IT-systemet ska bidra till en gemensam plan för alla investerings- och underhålls-
åtgärder under de kommande 3 – 4 åren. Ett högintressant projekt och en viktig affär, särskilt 
för vårt Borlängekontor, med en volym på totalt över 42 mkr som inkluderar ett långsiktigt 
förvaltningsåtagande under en minst en 10 års period.  

Trafikverket är ett exempel på en av våra kunder inom offentlig sektor. Denna sektor är en 
viktig kundgrupp för Precio Fishbone. Utvecklingen mot ökad digitalisering har öppnat upp 
för många intressanta affärsmöjligheter. Inte minst inom utbyggnad av e-tjänster, 
webbaserade system och mobila lösningar. De hinder och i vissa fall den tveksamhet som 
funnits till att flytta systemstöd för offentlig verksamhet till molnet är också ”som bortblåst” 
och utvecklingen går fort. Upphandlingarnas utformning ändras när tjänster och åtaganden 
upphandlas istället för utvecklingsresurser eller projekt. Med våra omfattande erfarenheter 
och djupa kunskaper av att utveckla och leverera molntjänster på Microsofts plattformar 
Office 365 och Azure och av att arbeta med digitaliseringsprojekt i offentliga verksamheter 
så ser vi oss som en självklar och långsiktig partner med goda förutsättningar att vinna 
denna typ av upphandlingar.  

Vår produktsvit Omnia utökades under det första kvartalet med två nya produkter, Document 
Management och Quality Management System. Under det andra kvartalet har de första 
affärerna gjorts med paketerade lösningar baserade på dem. För Omnia Intranet har 
utvecklingen varit god under kvartalet. Med totalt över 50 organisationer som kunder och 
över 200 000 användare har Omnia Intranet en mycket stark marknadsposition i Sverige. 
För att öka marknadsnärvaron har vi under året börjat bygga upp en partnerorganisation 
genom vilken Omnia Intranet säljs och levereras på geografiska marknader där vi inte finns. 
Det är glädjande att de första affärerna gjorts av partners under kvartalet och genom ett 
avtal med ALSO, som har en närvaro i 15 europeiska länder, har vi fått tillgång till ett 
partnernätverk som skulle tagit oss mycket lång tid att bygga upp. Vi har börjat lanseringen i 
Finland och kommer att fortsätta med övriga Norden i ett nästa steg. Vi är fortfarande i ett 
uppbyggnadsskede när det gäller en partnerorganisation och än så länge innebär 
satsningen negativa kassaflöden. Vi har planerat för och räknar med fortsatta negativa 
kassaflöden från denna del av verksamheten även under resten av året.  

En allt större andel av våra projektleveranser utgörs av paketerade lösningar med en 
produkt i botten och tillkommande konsultationer. En produktaffär som ger licensintäkter 
innebär också alltid konsultintäkter. Sambandet är inte enkelriktat utan insatser av våra 
konsulter ger förtroende för Precio Fishbone och möjligheter till att presentera våra 
produkter.  

Vår strategi med en högkvalitativ konsultverksamhet kompletterad med paketerade 
lösningar ligger fast. Vi tror på en symbios mellan konsultverksamhet och att utveckla och 
erbjuda egna produkter. 

Stockholm den 24 augusti 2016 

Christer Johansson 

 



Kvartalet och sexmånadersperioden i sammandrag 
 

Intäkterna uppgick under det andra kvartalet 2016 till 52,4 mkr (46,5) innebärande 
en ökning med 13 % jämfört med 2015. För sexmånadersperioden januari – juni 
2016 uppgick intäkterna till mkr 99,1 (85,2) vilket motsvarar en ökning med 16 % 
jämfört med 2015. 
  
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för andra kvartalet till 4,8 mkr (4,0) och det är 
en ökning med 20 %. Rörelseresultatet (EBITA) för sexmånadersperioden 
redovisas till 7,7 mkr (7,5) en ökning med 3 %.  
 
I rörelseresultatet för andra kvartalet ingår avskrivningar enligt plan med totalt 0,7 
mkr (0,4) och motsvarande för sexmånadersperioden var 1,3 mkr (0,7).  
 
Resultatet efter finansnetto uppgick under andra kvartalet till 4,7 mkr (4,8) och för 
sexmånadersperioden till 7,5 mkr (8,2). Under andra kvartalet 2015 påverkades 
resultatet av en finansiell intäkt om 0,8 mkr. 
 
Resultat efter skatt uppgick under andra kvartalet till 3,6 mkr (3,8) och under 
sexmånadersperioden till 5,8 mkr (6,5.) 

 
Investeringar 
 
Investeringar under andra kvartalet har gjorts med 0,7 mkr (0,9) och under 
sexmånadersperioden med 2,3 mkr (30,7) varav rörelseförvärv under 2015 
utgjorde 29,4 mkr. Under sexmånadersperioden har anläggningstillgångar 
avyttrats för 0,1 mkr (0,1). En utförlig redogörelse för de finansiella 
konsekvenserna av rörelseförvärvet under första kvartalet 2015 har lämnats i 
bolagets årsredovisning som kan laddas ned från webbplats 
www.preciofishbone.se eller rekvireras från bolaget under adress Stortorget 8, 
702 11 Örebro. 

 
Likviditet och finansiell ställning 
 

Kassaflödet under andra kvartalet från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital, blev 4,1 mkr (3,4). Under sexmånadersperioden 
uppgick motsvarande kassaflöde till 6,1 mkr (6,2). 

 

Totalt kassaflöde blev under andra kvartalet -11,8 mkr (-11,4). Utflödet av likvida 
medel är hänförligt till lämnad aktieutdelning med 10,6 mkr (6,2). 

Det totala kassaflödet under sexmånadersperioden uppgick till -7,9 mkr (4,0).  

 

Likvida medel uppgick på balansdagen den 30 juni 2016 till 11,6 mkr, jämfört med 
19,5 mkr den 1 januari 2016. 

Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen den 30 juni 2016 till 89,6 mkr, 
jämfört med 94,5 mkr den 1 januari 2016. Halvårets förändring av eget kapital 
utgörs av periodens nettoresultat om 5,7 mkr och aktieutdelning med 10,6 mkr. 
Soliditeten uppgick på balansdagen den 30 juni 2016 till 69 % jämfört med 70 % 
vid årets ingång.  



PRECIO FISHBONEs aktie 
 
Precio Fishbones B-aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North Premier.  
 
Remium AB är likviditetsgarant för Precio Fishbones B-aktie. Consencus Asset 
Management AB är bolagets Certified Adviser enligt NASDAQ Stockholm First 
Norths krav. 

 

Antalet utestående aktier per 30 juni 2016 var 9 175 722 och av totala antalet 
aktier är 20 000 A-aktier. Antalet aktieägare var den 30 juni 2016 1 133 och vid 
årets ingång 1 047.  

Årsstämman den 10 maj 2016 beslutade om en utdelning om 1,15 (0,75) kr per aktie för 
räkenskapsåret 2015 och utbetalning verkställdes den 17 maj. 
 
Årsstämman den 10 maj 2016 bemyndigade styrelsen att med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 
900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom 
kvittning. Detta bemyndigande gäller till nästa årsstämma.  
 
Bolaget har inga pågående optionsprogram. 
 

Verksamheten 

 

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med drygt 200 medarbetare i 
Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö och Ho Chi 
Minh City i Vietnam. Företaget har också försäljningskontor i London och i Chicago. 
 
Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som 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 bland annat mobilitet, 
informationshantering, integration och business intelligence i form av specialisttjänster 
samt funktions- och förvaltningsåtaganden.  
 
Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom områdena Cloud Productivity, 
Collaboration and Content, Application Development och Application Integration. Inom 
områdena Data Analytics och Cloud Platform är Precio Fishbone Microsoft Silver 
Partner.  
 
Ett annat viktigt partnerskap är det med EPi där vi är Solution Partner. 
 
Företagets kunder återfinns bland större företag och organisationer samt inom den 
offentliga sektorn. Uppdragsgivare inom den offentliga sektorn står för knappt 50 % av 
koncernens omsättning. De största kunderna är statliga verk och myndigheter, större 
företag samt biståndsorganisationer. Genom nya affärsmodeller med möjligheter att 
prenumerera på tjänster som intranät har kundbasen även vidgats till mellanstora 
företag och organisationer. 

 
 



Koncernstruktur 
 

Koncernens bolagsstruktur består, förutom av moderbolaget, av dotterbolagen Precio 
Fishbone Systems AB, Forum SQL Svenska AB, Precio Vietnam Ltd, Precio USA Inc, Precio 
UK Ltd samt dotterdotterbolagen Precio Industrial Consulting AB och Precio IT Strategi AB. 
Rörelsen bedrivs till övervägande del i moderbolaget och Precio Fishbone Systems AB. 
Precio UK Ltd och Precio USA Inc svarar för försäljningsarbetet riktat till NGO-sektorn i 
Storbritannien och Nordamerika. De legala enheterna Precio Vietnam Ltd och Precio IT 
Strategi AB är företrädesvis underleverantörer till moderbolaget. Forum SQL Svenska AB 
och Precio Industrial Consulting AB är vilande. 

 
Segment 
 

Koncernens rörelse bedrivs vid kontor på åtta orter i Sverige, i London 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 kvartalet var totalt 208 personer anställda inom koncernen och vid årets 
ingång var 202 personer anställda.  

 
Styrelse och ledning 
 

Vid årsstämman den 10 maj 2016 beslöts på valberedningens förslag omval av ledamöterna 
Claes Ruthberg, Patrik Salén, Kjell Sandin, Bengt-Åke Älgevik och Katarina Åkerman. Bengt-
Åke Älgevik valdes fortsatt till styrelsens ordförande.  
 
Valberedningen utgörs av Göran Olinder och Kjell Sandin. 
 
Christer Johansson är bolagets verkställande direktör. 
 
Företagets ledningsgrupp utgörs av verkställande direktören och ytterligare 9 ledande 
befattningshavare.  

 
Marknad och framtidsutsikter 

 

Precio Fishbones kundbas finns till största delen i Sverige. Andelen intäkter som kommer 
från kunder från andra länder har dock succesivt ökat. För innevarande år är de över 10 % 
av de totala intäkterna. Våra intäkter från utländska kunder kommer till största delen från 
biståndsorganisationer och projekt där vi leverererar och implementerar vår produkt NGO 
Online. Efterfrågan från denna typ av organisationer påverkas inte konjunkturer så de 
generella marknadsutsikter vi har att bedöma är de för IT-konsulttjänster i Sverige. Alla 
marknadsbedömningar vi kunnat ta del av pekar på att en real tillväxt kommer att ske under 
2016. Vi bedömer att det kommer vara så även inom de områden som vi är verksamma. Den 
osäkerhet som funnits om hur underskott i offentliga finanser kommer att påverka efterfrågan 
från framför allt kommuner, landsting och regioner har minskat då underskottens storlek 
verkar bli mindre än enligt tidigare bedömningar.  
 



Microsofts framgångar med molntjänsterna Azure och Office 365 påverkar vår affär positivt. 
Lanseringen av SharePoint 2016 och de nyheter som successivt presenteras ger denna 
plattform ökad konkurrenskraft. Många organisationer ser fördelarna med migrering till 
molnet och SharePoint Online från andra samarbetsplattformar. Våra erfarenheter och vår 
styrka inom detta område har lett till intressanta affärer med god potential att utökas.   
 
Inom webbområdet vi haft en fortsatt stabil utveckling under första delen av 2016 och vi har 
vunnit flera nya kunder och fått utökade åtaganden hos befintliga kunder. 
 
Precios Fishbones kundstruktur har förändras långsamt under 2015 och första delen av 
2016. Offentlig sektor ökar i absoluta tal men fortsätter att minska sin andel något av vår 
totala försäljning medan Bygg och fastigheter har ökat. Förändringarna är inte dramatiska 
och vi bedömer att endast mindre förändringar kommer att ske i sektorfördelningen under 
resten av året. Andelen offentlig sektor kan komma att öka under nästa år. 
 
Försäljning per kundkategori under januari – juni 2016:  

 
 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

 
Precio Fishbones väsentligaste affärsrisker består av sjunkande timpriser och minskad 
efterfrågan på konsulttjänster samt svårigheten att attrahera och behålla kompetent 
personal. Ingen förändring har inträffat vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
sedan senast lämnad årsredovisning för 2015 varför läsaren hänvisas till den redogörelse 
som lämnats på sidan 5 i den årsredovisningen. 
 

Moderbolaget 
 

Moderbolagets omsättning uppgick under andra kvartalet till mkr 44,5 (35,9) och 
under sexmånadersperioden till 84,9 mkr (71,0). Kvartalets rörelseresultat 
(EBITA) uppgick till 3,0 mkr (1,0). 
 
Moderbolagets resultat efter skatt redovisas för andra kvartalet till 5,3 mkr (17,2) 
och för sexmånadersperioden till 6,4 mkr (19,0). Under andra kvartalet  har 
moderbolaget mottagit utdelning på aktier i dotterföretag med 3,4 mkr (17,0). 

Offentlig sektor 47%

Industri 16%

Tjänsteföretag 15%

Bygg och fastigheter 6%

Bank, finans & försäkring 4%

Ideella organisationer 10%

Övrigt 2%



 
Moderbolaget egna kapital per 30 juni 2016 redovisas till 71,2 mkr och vid årets ingång till 
75,4 mkr. Förändringen i eget kapital under första halvåret 2016 utgörs av periodens vinst 
6,4 samt utdelning till aktieägarna 10,6 mkr. 
 
 

Stockholm den 24 augusti 2016 

 

Christer Johansson 

Verkställande direktör 

Precio Fishbone AB (publ) 

Org.nr. 556347-2926 

 

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

 

Kommande rapporteringstillfällen 
 

Delårsredogörelse för juli – september 2016 offentliggörs den 26 oktober 
2016. 

 

Delårsrapport för oktober – december 2016 samt bokslutskommuniké för 
helåret 2016 offentliggörs den 24 februari 2017. 

 

Bolagets årsredovisningar och tidigare offentliggjorda finansiella rapporter finns för 
nedladdning på bolagets webbplats www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från bolaget 
under adress, Stortorget 8, 703 11 Örebro. 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.preciofishbone.se/


 
 
 
 
 
 

 
 

Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Tkr Jan-jun 2016 Jan-jun 2015 Apr-jun 2016 Apr-jun 2015

Nettoomsättning 99 096 85 172 52 354 46 513

Rörelsekostnader -90 235 -76 951 -47 020 -42 128

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -1 122 -673 -566 -375

Rörelseresultat (EBITA) 7 739 7 548 4 767 4 010

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -221 -123 -110 -62

Rörelseresultat (EBIT) 7 518 7 425 4 657 3 948

Finansiella poster -7 776 44 845

Resultat efter finansiella poster 7 511 8 201 4 701 4 794

Minoritetsandel 26 -99 11 -83

Årets skatt -1 787 -1 624 -1 075 -952

Resultat efter skatt 5 750 6 478 3 637 3 758

Övrigt totalresultat 0 0 0 0

Summa totalresultat för året 5 750 6 478 3 637 3 758

Resultat efter finansiella poster per aktie kr 0,82 0,93 0,51 0,52

Rörelsemarginal (EBITA) 7,8% 8,9% 9,1% 8,6%

Koncernens balansräkningar i sammandrag, Tkr 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar:

Goodwill 50 427 54 163 50 347

Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 049 123 4 270

Finansiella anläggningstillgångar 480

Materiella anläggningstillgångar 6 747 4 941 6 128

Summa anläggningstillgångar 61 703 59 227 60 744

Omsättningstillgångar:

Kundfordringar 43 963 46 304 46 133

Övriga fordringar 13 401 11 173 9 884

Kassa och bank 11 647 15 788 19 566

Summa omsättningstillgångar 69 011 73 265 75 584

Summa tillgångar 130 714 132 492 136 328

Eget kapital och skulder

Eget kapital:

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470

Reserver och balanserade vinstmedel 72 418 70 494 70 508

Årets resultat 5 750 6 478 12 519

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 89 638 88 442 94 497

Innehav utan bestämmande inflytande 507 323 533

Summa eget kapital 90 144 88 765 95 029

Avsättningar och långfristiga skulder 5 383 3 816 4 805

Kortfristiga skulder 35 186 39 911 36 494

Summa eget kapital och skulder 130 714 132 492 136 328



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aktie- Balanserade Årets

Koncernens egna kapital, i sammandrag, Tkr kapital Reserver vinstmedel vinst Summa

Ingående eget kapital 1 januari 2015 10 345 43 904 16 290 7 650 78 189

Förändring i eget kapital januari - juni 2015

Omföring av föregående års vinst 7 650 -7 650 0

Nyemission 1 125 8 910 - - 10 035

Lämnad aktieutdelning - - -6 207 - -6 207

Nettoresultat för perioden 6 478 6 478

Omräkningsdifferenser i eget kapital - -53 - -53

Utgående eget kapital 30 juni 2015 11 470 52 761 17 733 6 478 88 442

Förändring i eget kapital juli - december 2015

Nettoresultat för perioden - - - 6 041 6 041

Omräkningsdifferenser i eget kapital - 14 - - 14

Utgående eget kapital 31 december 2015 11 470 52 775 17 733 12 519 94 497

Förändring i eget kapital januari - mars 2016

Omföring av föregående års vinst - - 12 519 -12 519 0

Nettoresultat för perioden - - - 2 113 2 113

Omräkningsdifferenser i eget kapital - -76 - - -76

Utgående eget kapital 31 mars 2016 11 470 52 699 30 252 2 113 96 534

Förändring i eget kapital april-juni 2016

Lämnad aktieutdelning - - -10 552 -10 552

Nettoresultat för perioden - - - 3 637 3 637

Omräkningsdifferenser i eget kapital - 19 - - 19

Utgående eget kapital 30 juni 2016 11 470 52 718 19 700 5 750 89 638

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, Tkr Jan-jun 2016 Jan-jun 2015 Apr-jun 2016 Apr-jun 2015

Kassaflöde från löpande verksamheten 6 058 6 245 4 121 3 370

Förändring av rörelsekapital -1 793 5 695 -4 481 -1 261

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 223 -14 129 -734 -940

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 974 6 187 -10 743 -12 540

Förändring av likvida medel -7 932 3 998 -11 837 -11 372

Kursdifferens i likvida medel 13 11 33 -

Likvida medel vid periodens början 19 566 11 779 23 451 27 159

Likvida medel vid periodens slut 11 647 15 788 11 647 15 788

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 0,66 kr         0,70 kr         0,45 kr         0,37 kr         



 
 
 
 

Nyckeltal

Samtliga nycketal avser koncernen 2016 2015 2016 2015

Räntabilitet på totalt kapital 11,2% 13,4% 13,8% 14,3%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 15,4% 18,3% 19,1% 20,0%

Räntabilitet på eget kapital före skatt 16,0% 18,5% 20,1% 21,4%

Räntabilitet på eget kapital efter skatt 12,3% 14,6% 15,6% 16,8%

Rörelsemarginal (EBITA) 7,8% 8,9% 9,1% 8,6%

Data per aktie för koncernen 2016 2015 2016 2015

Vinst per aktie efter finansiella poster 0,82 kr        0,93 kr        0,51 kr       0,52 kr             

Vinst per aktie efter skatt 0,63 kr        0,73 kr        0,40 kr       0,41 kr             

Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,66 kr        0,70 kr        0,45 kr       0,37 kr             

Genomsnittligt antal aktier 9 175 722 8 860 722 9 175 722 9 175 722

Per balansdagen 2016-06-30 2015-06-30

Eget kapital per aktie, kr 9,77 kr        9,64 kr        

Utestående antal aktier 9 175 722 9 175 722

Soliditet 68,6% 67,0%

Kassalikviditet 196,1% 183,6%

Antal anställda 208 191

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

Delåret januari-juni Delåret april-juni

Delåret januari-juni Delåret april-juni



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag, Tkr Jan-jun 2016 Jan-jun 2015 Apr-jun 2016 Apr-jun 2015

Nettoomsättning 84 946 71 027 44 497 35 931

Rörelsekostnader -79 499 -66 853 -41 307 -34 872

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -369 -112 -184 -56

Rörelseresultat (EBITA) 5 079 4 062 3 006 1 003

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -902 -1 025 -451 -513

Rörelseresultat (EBIT) 4 178 3 037 2 555 490

Finansiella poster 3 438 16 913 3 454 16 967

Resultat efter finansiella poster 7 616 19 950 6 009 17 457

Årets skatt -1 217 -905 -746 -232

Resultat efter skatt 6 399 19 045 5 264 17 224

Övrigt totalresultat 0 0 0 0

Summa totalresultat för året 6 399 19 045 5 264 17 224

Resultat efter finansiella poster per aktie kr 0,83 2,25 0,65 1,90

Rörelsemarginal (EBITA) 6,0% 5,7% 6,8% 2,8%

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag, Tkr 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar:

Goodwill 16 806 18 609 17 707

Övriga immateriella anläggningstillgångar - 123 -

Materiella anläggningstillgångar 2 950 1 808 2 730

Finansiella anläggningstillgångar 480 - -

Andelar i koncernföretag 30 857 30 777 30 777

Summa anläggningstillgångar 51 093 51 317 51 214

Omsättningstillgångar:

Kundfordringar 38 969 37 472 38 816

Övriga fordringar 9 612 12 949 7 940

Kassa och bank 5 511 4 823 11 041

Summa omsättningstillgångar 54 092 55 244 57 797

Summa tillgångar 105 185 106 561 109 012

Eget kapital och skulder

Eget kapital:

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470

Reserver och balanserade vinstmedel 53 350 45 600 45 600

Årets resultat 6 399 19 045 18 302

Summa eget kapital 71 218 76 115 75 372

Obeskattade reserver 1 748 - 1 748

Långfristiga skulder 2 097 2 056 2 056

Kortfristiga skulder 30 122 28 389 29 836

Summa eget kapital och skulder 105 185 106 561 109 012



Redovisningsprinciper 
 
Koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana 
de antagits av EU. Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel och Rådet för Finansiell 
Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning i juridiska personer. 
 
OMX Nasdaq Stockholm har öppnat möjlighet för dess bolag att från och med 1 januari 2014 
lämna två kvartalsrapporter i förkortad form benämnd delårsredogörelse. Precio Fishbone 
AB tog denna möjlighet i anspråk första gången i den rapport som offentliggjordes per 31 
mars 2014. Således har bolagets finansiella rapporter per 31 mars och per 30 september 
under 2014 och 2015 lämnats i form av delårsredogörelser. 
 
Bolagets styrelse kan konstatera att denna möjlighet till rapportering i förkortad form inte fått 
någon vidsträckt spridning bland börsens företag. Endast ett fåtal företag har tagit denna 
möjlighet i anspråk. Av den orsaken väljer Precio Fishbone att från och med räkenskapsåret 
2016 återgå till fullständiga kvartalsrapporter för att bland annat underlätta jämförelsen med 
andra företag som kvartalsvis rapporterar sina resultat.  
 
Från och med räkenskapsåret 2016 har bolaget ändrat sitt sätt att redovisa sina intäkter från 
arbeten utförda av underkonsulter. Om underkonsulter anlitas för arbeten i projekt där 
företaget svarar för leveransen och bär riskerna för denna bruttoredovisas värdet av 
underkonsultens arbete det vill säga hela intäkten ingår i nettoomsättningen och ersättningar 
till underkonsulten redovisas som rörelsekostnad. 
I uppdrag där Precio Fishbone förmedlar tjänster mellan annat konsultbolag och kunden men 
där alla villkor hanteras direkt mellan det externa konsultbolaget och kunden, utöver själva 
genomfaktureringen och där företaget inte tar några risker i transaktionen, redovisas endast 
kommissionen eller motsvarande i moderbolagets och koncernens resultaträkning. 
 
Ändrade eller nya standarder, tolkningar samt uttalanden från normgivande organ för IFRS 
inom EU som trätt i kraft från 1 januari 2016 har inte haft någon påverkan på de 
konsoliderade finansiella rapporterna.  
 
Vid upprättande av dessa rapporter har samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder använts som vid upprättande av moderbolagets årsredovisning för 2015. 
Det innebär att den finansiella informationen som presenteras i de konsoliderade rapporterna 
har upprättats med full tillämpning av bestämmelserna enligt IFRS.  Redogörelse för 
koncernens och moderns redovisningsprinciper lämnas på sidorna 24-25  i årsredovisningen 
för 2015. 
 
 
Läsare som önskar ta del av redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2015 kan hämta 
denna från Precios Fishbones hemsida www.preciofishbone.se eller rekvirera från bolaget 
under adress Precio Fishbone AB, Stortorget 8, 702 11 Örebro. 
 

http://www.preciofishbone.se/

