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Kvartalet juli – september 2016 
     

 Nettoomsättningen uppgick till 39,2 mkr (37,0).  

 Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,4 mkr (2,7).   

 Rörelsemarginalen (EBITA) blev 6,1 % (7,3 %). 

 Resultat efter skatt blev 1,5 mkr (2,1). 

 Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,22 kr (0,27). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 2,2  
mkr (1,7) vilket motsvarar 0,24 kr per aktie (0,19).  

 Australiensiska Röda Korset och den tyska 
biståndsorganisationen Deutsche Welthungerhilfe har 
valt NGO Online för att stödja och förbättra sitt arbete 
med humanitära insatser.  

 

 

 Delåret januari – september 2016 

  

 Nettoomsättningen uppgick till 138,3mkr (121,9).  

 Rörelseresultatet (EBITA) blev 10,1 mkr (10,2).   

 Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,3 % (8,4 %). 

 Resultat efter skatt blev 7,2 mkr (8,6). 

 Vinst per aktie efter finansiella poster blev 1,04 kr (1,19). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,3  
mkr (8,0) vilket motsvarar 0,90 kr per aktie (0,89).   

 

 

 

 



VD har ordet 
 

Omsättningen i tredje kvartalet har ökat med drygt 6 % jämfört med samma period förra året. 
EBITA-resultatet blev 2,4 mkr jämfört med 2,7 mkr föregående år. Det tredje kvartalet har 
historiskt alltid varit vårt sämsta kvartal, liksom för de flesta andra i vår bransch. 
Semesteruttag i vår egen organisation och hos våra kunder gör att intäkterna sjunker i 
konsultdelen. Under de senaste tre åren har vi byggt upp en kompletterande affär med 
produkter som ger ökande licens- och prenumerationsintäkter. Detta har gjort att nedgången 
i kvartalet inte är så stor som tidigare år. Jämför vi årets tredje kvartal med förra året är det 
dock resultatmässigt en försämring. Det som skiljer åren och som förklarar skillnaden är en 
större nedgång i konsultdelen än förra året. Vi har efter semesterperioden haft en sämre 
beläggning hos några av våra större kunder dels orsakat av att temporära stopp för 
konsultinköp införts dels av att planerade ramavtalsavrop senarelagts. Det faktum vi inte 
lyckats parera för detta gör att vi i år presterar ett sämre tredje kvartal än förra året vilket vi 
givetvis inte är nöjda med.  

Av de affärer som gjorts under kvartalet vill jag lyfta fram två med biståndsorganisationer. 
Australienska Röda Korset har valt att fullt ut införa NGO Online för hela sin humanitära 
hjälpverksamhet över hela världen vilket är ett stort förtroende för Precio Fishbone som 
leverantör. Deutsche Welthungerhilfe är en annan stor biståndsorganisation som under 
kvartalet gett oss samma förtroende. En kombination av erfarenhet från biståndsarbete i fält 
och specialistkunskaper inom systemutveckling har gett oss en marknadsledande position 
vad gäller verksamhetssystem för biståndsorganisationer. Det är en position som uppnåtts 
genom investeringar i produktutveckling och djup förståelse för de verksamheter vi arbetar 
med. 

Microsofts framgångar med Office 365-sviten fortsätter och att hjälpa organisationer att fullt 
ut utnyttja de möjligheter som den erbjuder är en av våra specialiteter. Vår expertis och våra 
egna produkter, under namnet Omnia, ger den kunskap och de byggstenar som behövs för 
att skapa en modern digital, social och mobil arbetsplats. Vi har under kvartalet t ex slutit 
avtal med en större aktör inom detaljhandel som innebär att de med Office 365 som bas och 
tre av våra Omnia-produkter som byggstenar kan skapa en digital arbetsplats för alla sina 
medarbetare som förenklar och förbättra deras arbete. Det kan uppnås snabbt och till en låg 
kostnad genom att funktionalitet i Office 365 och Omniaprodukterna kombineras. Vi har 
också vunnit den första Omnia Intranet affären i Vietnam, där vi har vårt produktutvecklings-
center. En mycket intressant och spännande affär som vi tror kommer leda till fler.   

Vi har under kvartalet fått en förlängning av ramavtal med Energimyndigheten och vunnit en 
upphandling av ett nytt ramavtal med Systembolaget. Ramavtal skapar en utgångspunkt för 
långsiktiga affärsrelationer, såväl utvecklingsprojekt som förvaltning, och är en mycket viktig 
bas för vår konsultverksamhet. 

Precio Fishbone fyller i november 15 år. Mycket har hänt i vårt företag och inom vår bransch 
under dessa år men många av våra affärsrelationer har bestått. Just Energimyndigheten har 
vi faktiskt  haft förmånen att arbeta med under alla dessa 15 år!  

För att fira att vi fyller 15 år kommer vi blicka framåt och jag ser fram mot minst 15 år till 
tillsammans med våra kunder och alla våra fantastiska medarbetare.  

  

Göteborg den 26 oktober 2016 

Christer Johansson 

 
 



Kvartalet och niomånadersperioden i sammandrag 
 

Nettoomsättningen uppgick under det tredje kvartalet 2016 till 39,2 mkr (37,0) 
innebärande en ökning med 6 % jämfört med 2015. För niomånadersperioden 
januari – september 2016 uppgick nettoomsättningen till mkr 138,3 (121,9) vilket 
motsvarar en ökning med 13 % jämfört med 2015. 
  
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för tredje kvartalet till 2,4 mkr (2,7) och det är 
en minskning med 11 %. Rörelseresultatet (EBITA) för niomånadersperioden 
redovisas till 10,1 mkr (10,2) en minskning med 1 %.  
 
I rörelseresultatet för tredje kvartalet ingår avskrivningar enligt plan med totalt 0,6 
mkr (0,5) och motsvarande för niomånadersperioden var 2,0 mkr (1,3).  
 
Resultatet efter finansnetto uppgick under tredje kvartalet till 2,0 mkr (2,5) och för 
niomånadersperioden till 9,5 mkr (10,7). Under andra kvartalet 2015 påverkades 
resultatet av en finansiell intäkt om 0,8 mkr relaterad till avyttring av finansiella 
instrument. 
 
Resultat efter skatt uppgick under tredje kvartalet till 1,5 mkr (2,1) och under 
niomånadersperioden till 7,2 mkr (8,6) 

 
Investeringar 
 
Investeringar under tredje kvartalet har gjorts med 0,8 mkr (1,3) och under 
niomånadersperioden med 3,2 mkr (32,0) varav rörelseförvärv under 2015 
utgjorde 29,4 mkr. Under niomånadersperioden har anläggningstillgångar 
avyttrats för 0,2 mkr (0,5). 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 tredje kvartalet från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital, blev 2,2 mkr (1,7). Under niomånadersperioden 
uppgick motsvarande kassaflöde till 8,3 mkr (8,0). 

 

Totalt kassaflöde blev under tredje kvartalet -1,4 mkr (2,4). Det totala kassaflödet 
under niomånadersperioden uppgick till -9,3 mkr (6,4). Utflödet av likvida medel 
är i första hand hänförligt till lämnad aktieutdelning med 10,6 mkr (6,2). 

 

Likvida medel uppgick på balansdagen den 30 september 2016 till 10,3 mkr, 
jämfört med 19,5 mkr den 1 januari 2016. 

Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen den 30 september 2016 till 
91,3 mkr, jämfört med 94,5 mkr den 1 januari 2016. Årets förändring av eget 
kapital utgörs av periodens nettoresultat om 7,2 mkr och aktieutdelning med 10,6 



mkr. Förändring av växelkursreserven utgörs av 0,2 mkr. Soliditeten uppgick på 
balansdagen den 30 september 2016 till 73 % 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 september 2016 var 9 175 722 och av totala 
antalet aktier är 20 000 A-aktier. Antalet aktieägare var den 30 september 2016   
1 216 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 Ottawa. 
 
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, 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 kvartalet var totalt 203 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 av 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 och 2017. 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. Vi ser en ökad 
efterfrågan på både konsultationer och produkter från denna kundkategori. 



Microsofts framgångar med molntjänsterna Azure och Office 365 påverkar vår affär positivt. 
Nyheter som successivt presenteras ger denna plattform ökad konkurrenskraft. Många 
organisationer ser fördelarna med migrering till molnet från andra samarbetsplattformar. 
Våra erfarenheter och vår styrka inom detta område har lett till intressanta affärer med god 
potential att utökas.   
 
Inom webbområdet har vi haft en fortsatt stabil utveckling under 2016 och vi har vunnit flera 
nya kunder och fått utökade åtaganden hos befintliga kunder. 
 
Precios Fishbones kundstruktur förändras långsamt på så sätt att Offentlig sektor sakta 
fortsätter att minska sin andel av vår totala försäljning. Ideella organisationer ökar sin andel, 
främst på grund av biståndsorganisationer annars är det bara mindre variationer. 
Förändringarna är inte dramatiska och vi bedömer att endast mindre förändringar kommer att 
ske i sektorfördelningen under nästa år.  
 
Försäljning per kundkategori under januari – september 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Offentlig sektor 46%

Industri 14%

Tjänsteföretag 15%

Bygg och fastigheter 6%

Bank, finans & försäkring 4%

Ideella organisationer 12%

Övrigt 3%



Moderbolaget 
 

Merparten av koncernens rörelse drivs inom moderbolaget. Skillnaden mellan koncernens 
nettoomsättning och moderbolagets nettoomsättning utgörs av arbeten utförda av 
dotterföretag och som direktfakturerats uppdragsgivarna. 
 

Moderbolagets omsättning uppgick under tredje kvartalet till mkr 34,3 (27,9) och 
under niomånadersperioden till 119,2 mkr (98,9). Kvartalets rörelseresultat 
(EBITA) uppgick till 2,1 mkr (-0,3). 
 
Moderbolagets resultat efter skatt redovisas för tredje kvartalet till 1,0 mkr (-0,9) 
och för niomånadersperioden till 7,4 mkr (18,1). Under andra kvartalet  har 
moderbolaget mottagit utdelning på aktier i dotterföretag med 3,4 mkr (17,0). 
 
Moderbolagets egna kapital per 30 september 2016 redovisas till 72,2 mkr och vid årets 
ingång till 75,4 mkr. Förändringen i eget kapital under niomånadersperioden 2016 utgörs av 
periodens vinst 7,4 samt utdelning till aktieägarna 10,6 mkr. 
 
 

Göteborg den 26 oktober 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 
 

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

 

Delårsrapport för januari – mars 2017 offentliggörs 10 maj 2017. 

 

Preliminärt datum för årsstämma är den 10 maj 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, (KSEK) Jan-sep 2016 Jan-sep 2015 Jul-sep 2016 Jul-sep 2015

Nettoomsättning 138 342 121 901 39 246 37 011

Rörelsekostnader -126 554 -110 584 -36 384 -33 915

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -1 642 -1 078 -455 -405

Rörelseresultat (EBITA) 10 146 10 239 2 407 2 691

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -331 -221 -110 -98

Rörelseresultat (EBIT) 9 814 10 018 2 297 2 593

Finansiella poster -293 653 -286 -123

Resultat efter finansiella poster 9 521 10 671 2 010 2 470

Minoritetsandel 23 -198 -3 -99

Årets skatt -2 326 -1 893 -539 -269

Resultat efter skatt 7 218 8 580 1 469 2 102

Övrigt totalresultat 0 0 0 0

Summa totalresultat för året 7 218 8 580 1 469 2 102

Resultat efter finansiella poster per aktie kr 1,04 1,19 0,22 0,27

Rörelsemarginal (EBITA) 7,3% 8,4% 6,1% 7,3%

Koncernens balansräkningar i sammandrag, (KSEK) 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar:

Goodwill 50 427 49 747 50 347

Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 938 4 441 4 270

Finansiella anläggningstillgångar 480 - -

Materiella anläggningstillgångar 7 018 5 462 6 128

Summa anläggningstillgångar 61 864 59 650 60 744

Omsättningstillgångar:

Kundfordringar 39 060 39 991 46 133

Övriga fordringar 14 960 10 989 9 884

Kassa och bank 10 299 18 176 19 566

Summa omsättningstillgångar 64 318 69 156 75 584

Summa tillgångar 126 182 128 806 136 328

Eget kapital och skulder

Eget kapital:

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470

Reserver och balanserade vinstmedel 72 574 70 529 70 508

Årets resultat 7 218 8 580 12 519

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 91 262 90 579 94 497

Innehav utan bestämmande inflytande 509 422 533

Summa eget kapital 91 772 91 001 95 029

Avsättningar och långfristiga skulder 5 294 4 071 4 805

Kortfristiga skulder 29 116 33 734 36 494

Summa eget kapital och skulder 126 182 128 806 136 328



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Koncernens egna kapital Aktie- Balanserade Årets

 i sammandrag, KSEK 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 - september 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 8 580 8 580

Omräkningsdifferenser i eget kapital - -18 - -18

Utgående eget kapital 30 september 2015 11 470 52 796 17 733 8 580 90 579

Förändring i eget kapital ok tober - december 2015

Nettoresultat för perioden - - - 3 939 3 939

Omräkningsdifferenser i eget kapital - -21 - - -21

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

Förändring i eget kapital januari - juni 2016

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

Lämnad aktieutdelning - - -10 552 -10 552

Nettoresultat för perioden - - - 5 750 5 750

Omräkningsdifferenser i eget kapital - -57 - - -57

Utgående eget kapital 30 juni 2016 11 470 52 718 19 700 5 750 89 637

Förändring i eget kapital juli-september 2016

Nettoresultat för perioden 1 469 1 469

Omräkningsdifferenser i eget kapital 156 156

Utgående eget kapital 30 september 2016 11 470 52 874 19 700 7 218 91 262

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

(KSEK)
Jan-sep 2016 Jan-sep 2015 Jul-sep 2016 Jul-sep 2015

Kassaflöde från löpande verksamheten 8 273 7 961 2 216 1 716

Förändring av rörelsekapital -4 560 6 929 -2 767 1 233

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 944 -14 942 -722 -813

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 063 6 442 -89 255

Förändring av likvida medel -9 294 6 389 -1 362 2 391

Kursdifferens i likvida medel 27 8 14 -3

Likvida medel vid periodens början 19 566 11 779 11 647 15 788

Likvida medel vid periodens slut 10 299 18 176 10 299 18 176

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 0,90 kr         0,89 kr         0,24 kr         0,19 kr         



 
 
 
 
 

Nyckeltal

Samtliga nycketal avser koncernen 2016 2015 2016 2015

Räntabilitet på totalt kapital 9,6% 11,0% 6,3% 7,9%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 13,1% 15,7% 8,5% 10,7%

Räntabilitet på eget kapital före skatt 13,6% 16,3% 8,9% 11,0%

Räntabilitet på eget kapital efter skatt 10,3% 13,1% 6,5% 9,4%

Rörelsemarginal (EBITA) 7,3% 8,4% 6,1% 7,3%

Data per aktie för koncernen 2016 2015 2016 2015

Vinst per aktie efter finansiella poster 1,04 kr         1,19 kr        0,22 kr       0,27 kr         

Vinst per aktie efter skatt 0,79 kr         0,96 kr        0,16 kr       0,23 kr         

Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,90 kr         0,89 kr        0,24 kr       0,19 kr         

Genomsnittligt antal aktier 9 175 722 8 965 722 9 175 722 9 175 722

Per balansdagen 2016-09-30 2015-09-30

Eget kapital per aktie, kr 9,95 kr         9,87 kr        

Utestående antal aktier 9 175 722 9 175 722

Soliditet 72,7% 70,6%

Kassalikviditet 220,9% 205,0%

Antal anställda 203 191

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-september Delåret juli-september

Delåret januari-september Delåret juli-september



 
 
 
 
 

 

Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag, (KSEK) Jan-sep 2016 Jan-sep 2015 Jul-sep 2016 Jul-sep 2015

Nettoomsättning 119 207 98 935 34 261 27 909

Rörelsekostnader -111 570 -95 052 -32 071 -28 199

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -490 -168 -121 -56

Rörelseresultat (EBITA) 7 148 3 715 2 068 -346

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -1 352 -1 537 -451 -513

Rörelseresultat (EBIT) 5 795 2 178 1 618 -859

Finansiella poster 3 271 16 739 -167 -174

Resultat efter finansiella poster 9 066 18 917 1 451 -1 033

Årets skatt -1 665 -801 -448 104

Resultat efter skatt 7 402 18 116 1 003 -929

Övrigt totalresultat 0 0 0 0

Summa totalresultat för året 7 402 18 116 1 003 -929

Resultat efter finansiella poster per aktie kr 0,99 2,11 0,16 -0,11

Rörelsemarginal (EBITA) 6,0% 3,8% 6,0% -1,2%

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag, 

KSEK
2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar:

Goodwill 16 355 18 158 17 707

Övriga immateriella anläggningstillgångar - 62 -

Materiella anläggningstillgångar 2 982 1 833 2 730

Finansiella anläggningstillgångar 480 - -

Andelar i koncernföretag 30 857 30 777 30 777

Summa anläggningstillgångar 50 675 50 829 51 214

Omsättningstillgångar:

Kundfordringar 35 356 33 395 38 816

Övriga fordringar 12 321 4 997 7 940

Kassa och bank 3 949 10 782 11 041

Summa omsättningstillgångar 51 626 49 174 57 797

Summa tillgångar 102 301 100 004 109 012

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 7 402 18 116 18 302

Summa eget kapital 72 221 75 186 75 372

Obeskattade reserver 1 748 - 1 748

Långfristiga skulder 2 097 2 056 2 056

Kortfristiga skulder 26 235 22 762 29 836

Summa eget kapital och skulder 102 301 100 004 109 012



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/

