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Kvartalet oktober – december 2016 
     

 Nettoomsättningen uppgick till 52,8 mkr (52,6).  

 Rörelseresultatet (EBITA) blev 5,3 mkr (5,2).   

 Rörelsemarginalen (EBITA) blev 10,0 % (9,8 %). 

 Resultat efter skatt blev 3,6 mkr (3,9). 

 Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,54 kr (0,55). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,9  
mkr (7,5) vilket motsvarar 0,76 kr per aktie (0,81).  

.  

 

 

 Helåret januari – december 2016 

  

 Nettoomsättningen uppgick till 191,2mkr (174,1).  

 Rörelseresultatet (EBITA) blev 15,4 mkr (15,4).   

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

 Resultat efter skatt blev 10,8 mkr (12,5). 

 Vinst per aktie efter finansiella poster blev 1,58 kr (1,74). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 15,2  
mkr (15,4) vilket motsvarar 1,66 kr per aktie (1,71). 

 Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för 
räkenskapsåret 2016 besluta om en oförändrad utdelning 
om 1,15 kronor (1,15) per aktie. 

 

 

 



VD har ordet 
 

2016 inleddes trögt med ett första kvartal som inte alls låg i linje med våra mål. Vi har jobbat 
hårt under året för att kompensera för den svaga starten. Ett starkt sista kvartal har fört oss 
ikapp 2015 vad gäller EBITA-resultat. EBITA-marginalen för helåret på 8,1 % (8,9) är dock 
sämre än 2015. Det sista kvartalet förbättrades dock marginalen till 10,0 % från 9,8 %. För 
helåret 2016 har en tillväxt på knappt 10 % gett ett EBITA-resultat på 15,4 MSEK.   

Vi har under året investerat i ett antal marknadsinriktade satsningar. Satsningar som kostat 
pengar. Vi har byggt upp en partnerorganisation i Norden för försäljning av vår produkt 
Omnia Intranet. Vi har anställt personal och etablerat ett kontor i Kanada för en förbättrad 
marknadsnärvaro och leveransmöjlighet i Nordamerika för vår produkt NGO Online riktad 
mot biståndsorganisationer. Vi har ändrat fokus i vårt försäljnings- och marknadsförings-
arbete för att effektivisera försäljningsprocessen och arbetar nu konsekvent med marketing 
automation för att ge potentiella kunder relevant information vid rätt tillfälle i 
beslutsprocessen. Alla dessa satsningar har varit positiva. Vi har under slutet på året fått 
våra första Omniakunder genom vårt partnernätverk. Vi har ökat affären hos befintliga NGO-
kunder i Nordamerika och har i slutet på året t ex vunnit en intressant order från en ny typ av 
kund, ett forskningsinstitut vid Columbia University i New York. Med stöd av marketing 
automation har vi ökat precisionen i vårt försäljningsarbete avsevärt. För att sammanfatta så 
är min uppfattning att investeringarna ger mycket intressanta möjligheter redan från 2017. 
De har skapat en plattform för en ökad internationell närvaro och bidrar till att ge kunderna 
det mest relevanta erbjudandet vid rätt tillfälle. 

Partnerskap är viktiga för oss. Vårt viktigaste partnerskap är med Microsoft och det har 
under året utvecklats på ett bra sätt med ännu tätare kontakter och gemensamma aktiviteter. 

EPi är en annan viktig partner där vi klivit upp till den högsta partnernivån och är nu en 
Episerver Premium Partner. Ett målmedvetet arbete har utökat antalet kunder och tekniskt 
krävande webbar är vår specialitet. Vi ser fram mot ett fördjupat samarbete. 

Vi har under året ingått ett nytt partnerskap med inRiver som är en ledande leverantör av 
PIM (Product Information Management)-system. Vi kommer genom detta bredda vårt 
erbjudande inom webb och e-handel till ett område som är mycket expansivt. 

Att hitta ett VD-ord i ett IT-företag utan termen ”digital transformation” är i dessa dagar 
ungefär lika sannolikt som att slå upp en dagstidning, av papper eller på nätet, utan att 
mötas av en tweet från Donald Trump. Gränsdragningen mellan digitalisering och digital 
transformation är mer en akademisk fråga än något att försöka utreda i ett VD-ord. Att vi 
verkar i en tid då nya tekniska förutsättningar ger helt nya möjligheter som leder till 
genomgripande förändringar av hur verksamheter bedrivs, snarare än att processer och 
procedurer ”bara” digitaliseras är dock min uppfattning. Spetskunskap om teknik och vad 
den möjliggör är en del av vår roll. En annan lika viktig roll är att bidra till att den teknik som 
införs används och får de effekter som önskas. Oavsett om vi arbetar med framtidens 
spårbundna trafik, eller möjliggör för internationella biståndsorganisationer att öka effekten 
av arbetet i fält eller skapar digitala arbetsplatser för organisationer från 100 till 100 000 
användare så är vi som bäst när vi är med hela vägen från idé till effekt. Det är inte omöjligt 
att detta är exempel på ”digital transformation” men det är inte det centrala. Det centrala är 
att vi kan bidra med kunskap, engagemang och insikt så att vi hjälper kunden att uppnå 
önskad effekt.    

 

Stockholm den 24 februari 2017 

Christer Johansson 



Kvartalet och helåret i sammandrag 
 

Nettoomsättningen uppgick under det fjärde kvartalet 2016 till 52,8 mkr (52,6) 
således en något ökad omsättning jämfört med 2015. För helåret 2016 uppgick 
nettoomsättningen till 191,2 mkr (174,1) vilket motsvarar en ökning med 10 % 
jämfört med 2015. 
  
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för fjärde kvartalet till 5,3 mkr (5,2) medförande 
ett nära på oförändrat resultat. Rörelseresultatet (EBITA) för helåret 2016 
redovisas till 15,4 mkr (15,4). 
 
I rörelseresultatet för fjärde kvartalet ingår avskrivningar enligt plan med totalt 0,7 
mkr (0,8) och motsvarande för helåret var 2,6 mkr (2,2).  
 
Resultatet efter finansnetto uppgick under fjärde kvartalet till 5,0 mkr (5,0) och för 
helåret 2016 till 14,5 mkr (15,7). 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 fjärde kvartalet till 3,6 mkr (3,9) och under 
helåret 2016 till 10,8 mkr (12,5) 

 
Investeringar 
 
Investeringar under fjärde kvartalet har gjorts med 1,1 mkr (1,4) och under helåret 
2016 med 4,3 mkr (32,9) varav rörelseförvärv under 2015 utgjorde 29,4 mkr. 
Under helåret 2016 har anläggningstillgångar avyttrats för 0,4 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 fjärde kvartalet från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital, blev 6,9 mkr (7,5). Under helåret 2016 uppgick 
motsvarande kassaflöde till  mkr 15,2 (15,4). 

 

Totalt kassaflöde blev under fjärde kvartalet 1,7 mkr (1,4). Det totala kassaflödet 
under helåret 2016 uppgick till -7,6 mkr (7,8).  

Likvida medel uppgick på balansdagen den 31 december 2016 till 12,1 mkr, 
jämfört med 19,5 mkr den 1 januari 2016. 

Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen den 31 december 2016 till 95,0 
mkr, jämfört med 94,5 mkr den 1 januari 2016. Årets förändring av eget kapital 
utgörs av periodens nettoresultat om 10,8 mkr och aktieutdelning med 10,6 mkr. 
Förändring av växelkursreserven utgörs av 0,3 mkr. Soliditeten uppgick på 
balansdagen den 31 december 2016 till 72 % jämfört med 70 % vid årets ingång.  

 



Precio Fishbones aktie 
 
Precio Fishbones B-aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North Premier.  
 
Erik Penser Bank är likviditetsgarant för Precio Fishbones B-aktie samt tillika 
bolagets Certified Adviser enligt NASDAQ First North Stockholms krav. 

 

Antalet utestående aktier per 31 december 2016 var 9 175 722 och av totala 
antalet aktier är 20 000 A-aktier. Antalet aktieägare var den 31 december 2016 

1 219 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 Premium Partner. 
 
Under året har partnerskap med inRiver ingåtts och området product information 
management är ett mycket intressant komplement för Precio Fishbone. 
 
Företagets kunder återfinns bland större företag och organisationer samt inom den 
offentliga sektorn. Uppdragsgivare inom den offentliga sektorn står för knappt 45 % 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 Fishbone 
Canada 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 Fishbone Canada Inc svarar för arbete 
riktat mot 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. 
Precio USA Inc har avvecklats under året. 

 
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 209 personer anställda inom koncernen och vid årets 
ingång var 202 personer anställda. I genomsnitt under året 207 personer. 

 
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 Fishbone verkar huvudsakligen på den svenska marknaden. Det är vår hemma-
marknad och kommer att vara så, men vi vill samtidigt vara ett företag med internationell 
räckvidd när det gäller de produkter vi utvecklat. För den produkt som riktar sig mot 
internationella biståndsorganisationer har vi egen närvaro i Storbritannien och Kanada och 
genomför även de projekt som en försäljning av en produktlicens ger upphov till med egen 
personal. För Omnia Intranet sker försäljningen utomlands genom partners.  Andelen intäkter 
som kommer från kunder från andra länder har dock successivt ökat. För 2016 är de över 10 
% av de totala intäkterna.  
 



De generella marknadsutsikter vi primärt 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 2017. Vi bedömer att det kommer vara så även inom de områden som vi är 
verksamma.  
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. Med ny partnerstatus hos Epi 
ser vi goda utvecklingsmöjligheter inom detta område. 
 
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 2017. En sektor som vi tror kommer att öka under 2017 är 
Bygg och fastigheter. 
 
Försäljning per kundkategori under januari – december 2016:  
 

  

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 

 
Precio Fishbones väsentligaste affärsrisker består av sjunkande timpriser och minskad 
efterfrågan på konsulttjänster och svårigheter att avsätta koncernens paketerade lösningar. 
Svårighet att attrahera och behålla kompetent personal är ytterligare en riskfaktor. Ingen 
förändring har inträffat vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan senast 

Offentlig sektor 45%

Industri 14%

Tjänsteföretag 15%

Bygg och fastigheter 6%

Bank, finans & försäkring 4%

Ideella organisationer 12%

Övrigt 4%



lämnad årsredovisning för 2015 varför läsaren hänvisas till den redogörelse som lämnats på 
sidan 5 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 uppdragsgivarna. 
 

Moderbolagets omsättning uppgick under fjärde kvartalet till mkr 45,0 (40,9) och 
under helåret 2016 till 164,2 mkr (139,8). Kvartalets rörelseresultat (EBITA) 
uppgick till 2,9 mkr (2,7) och rörelseresultatet (EBITA) för helåret 2016 uppgick till 
10,1 mkr (6,5). 
 
Moderbolagets egna kapital per 31 december 2016 redovisas till 71,5 mkr och vid årets 
ingång till 75,4 mkr. Förändringen i eget kapital under 2016 utgörs av årets nettovinst 6,7 
mkr samt utdelning till aktieägarna 10,6 mkr. 
 
 

Stockholm den 24 februari 2017 

 

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. 
 

 

Kommande rapporteringstillfällen 
Delårsrapport januari – mars 2017:  10 maj 2017 

Delårsrapport april – juni 2017:  25 augusti 2017 

 

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016 har bestämts 
till den 10 maj 2017 och kommer att hållas på bolagets kontor i Stockholm. 

 

Kallelse till stämman kommer att utgå i enlighet med bolagsordningen. 

 

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB (publ) är 
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen 
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom verkställande 
direktörens försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl 08:00 CET. 

 

Bolagets årsredovisning för 2015 och tidigare år samt tidigare offentliggjorda delårsrapporter 
finns för nedladdning på bolagets webbplats www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från 
bolaget under adress, Stortorget 8, 702 11 Örebro. Årsredovisningen för 2016 kommer 
preliminärt att finnas tillgänglig från och med den 31 mars 2017 

 

http://www.preciofishbone.se/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernens resultaträkningar i sammandrag, 

(KSEK)
Jan-dec 2016 Jan-dec 2015 Okt-dec 2016 Okt-dec 2015

Nettoomsättning 191 178 174 112 52 837 52 644

Rörelsekostnader -173 568 -156 929 -47 015 -46 779

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -2 191 -1 771 -549 -693

Rörelseresultat (EBITA) 15 419 15 411 5 273 5 172

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -442 -393 -110 -172

Rörelseresultat (EBIT) 14 977 15 018 5 163 5 000

Finansiella poster -500 671 -207 18

Resultat efter finansiella poster 14 477 15 689 4 956 5 018

Minoritetsandel -82 -309 -105 -110

Årets skatt -3 581 -2 861 -1 255 -969

Resultat efter skatt 10 814 12 519 3 596 3 939

Övrigt totalresultat 0 0 0 0

Summa totalresultat för året 10 814 12 519 3 596 3 939

Resultat efter finansiella poster per aktie kr 1,58 1,74 0,54 0,55

Rörelsemarginal (EBITA) 8,1% 8,9% 10,0% 9,8%



 

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

Tillgångar

Anläggningstillgångar:

Goodwill 50 427 50 347

Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 828 4 270

Finansiella anläggningstillgångar 480 -

Materiella anläggningstillgångar 7 446 6 128

Summa anläggningstillgångar 62 182 60 744

Omsättningstillgångar:

Kundfordringar 45 948 46 133

Övriga fordringar 12 965 9 884

Kassa och bank 12 083 19 566

Summa omsättningstillgångar 70 996 75 584

Summa tillgångar 133 177 136 328

Eget kapital och skulder

Eget kapital:

Aktiekapital 11 470 11 470

Reserver och balanserade vinstmedel 72 751 70 508

Årets resultat 10 814 12 519

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 95 035 94 497

Innehav utan bestämmande inflytande 614 533

Summa eget kapital 95 650 95 029

Avsättningar och långfristiga skulder 4 254 4 805

Kortfristiga skulder 33 274 36 494

Summa eget kapital och skulder 133 177 136 328

Eget kapital per aktie 0,72 kr            0,70 kr            



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - september 2016

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

Lämnad aktieutdelning - - -10 552 -10 552

Nettoresultat för perioden - - - 7 218 7 218

Omräkningsdifferenser i eget kapital - 100 - - 100

Utgående eget kapital 30 september 2016 11 470 52 874 19 700 7 218 91 263

Förändring i eget kapital ok tober - december 2016

Nettoresultat för perioden - - - 3 596 3 596

Omräkningsdifferenser i eget kapital - 177 - - 177

Utgående eget kapital 31 december 2016 11 470 53 051 19 700 10 814 95 035



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

(KSEK)

Jan-dec 

2016

Jan-dec 

2015

Okt-dec 

2016

Okt-dec 

2015

Kassaflöde från löpande verksamheten 15 205 15 437 6 932 7 476

Förändring av rörelsekapital -6 888 2 203 -2 328 -4 725

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 870 -16 318 -925 -1 375

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 005 6 457 -1 942 15

Förändring av likvida medel -7 557 7 780 1 737 1 391

Kursdifferens i likvida medel 74 8 47 0

Likvida medel vid periodens början 19 566 11 779 10 298 18 176

Likvida medel vid periodens slut 12 083 19 566 12 083 19 566

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 1,66 kr      1,71 kr      0,76 kr      0,81 kr      



Nyckeltal                 

        Helåret januari-december   Delåret oktober-december 

Samtliga nycketal avser koncernen   2016 2015   2016 2015 

                  

Räntabilitet på totalt kapital     11,3% 12,4%   16,1% 15,1% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital   15,4% 17,2%   21,5% 20,7% 

Räntabilitet på eget kapital före skatt   15,4% 17,8%   21,2% 21,6% 

Räntabilitet på eget kapital efter skatt   11,5% 14,1%   15,3% 16,9% 

Rörelsemarginal (EBITA)     8,1% 8,9%   10,0% 9,8% 

                  

                  

        Helåret januari-december   Delåret oktober-december 

Data per aktie för koncernen     2016 2015   2016 2015 

                  

Vinst per aktie efter finansiella poster           1,58 kr           1,74 kr            0,54 kr              0,55 kr  

Vinst per aktie efter skatt              1,18 kr           1,39 kr            0,39 kr              0,43 kr  
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten           1,66 kr           1,71 kr            0,76 kr              0,81 kr  

                  

Genomsnittligt antal aktier         9 175 722      9 018 222       9 175 722             9 175 722 

                  
  
                 

Per balansdagen     2016-12-31 2015-12-31       

Eget kapital per aktie, kr           10,36 kr         10,30 kr        

Utestående antal aktier      9 175 722 9 175 722       

Soliditet       71,8% 69,7%       

Kassalikviditet       212,2% 207,1%       

Antal anställda        209 202       

                  

                  

Definitioner:                 

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

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

    Räntabilitet på eget kapital före skatt = Resultat efter finansiella poster/ Genomsnittligt eget kapital   

    Räntabilitet på eget kapital efter skatt = Resultat efter skatt/ Genomsnittligt eget kapital   
    Vinst per aktie efter finansiella poster, kr = Resultat efter finansiella poster / Genomsnittligt antal aktier under 
rapportperioden 

    Vinst per aktie efter skatt, kr = Resultat efter skatt / Genomsnittligt antal aktier under rapportperioden   

    Eget kapital per aktie, kr = Eget kapital / Antal utestående aktier på balansdagen     
 
 
 



 
 
 

Moderbolagets resultaträkningar i 

sammandrag (KSEK)
Jan-dec 2016 Jan-dec 2015 Okt-dec 2016 Okt-dec 2015

Nettoomsättning 164 204 139 816 44 997 40 881

Rörelsekostnader -153 493 -132 960 -41 923 -37 907

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -654 -399 -165 -231

Rörelseresultat (EBITA) 10 057 6 457 2 909 2 743

Avskrivningar på immateriella 

anläggningstillgångar
-1 803 -2 049 -451 -513

Rörelseresultat (EBIT) 8 254 4 408 2 459 2 230

Finansiella poster 3 086 16 736 -185 -4

Resultat efter finansiella poster 11 340 21 143 2 274 2 226

Bokslutdispositioner -2 717 -1 783 -2 717 -1 783

Årets skatt -1 927 -1 058 -262 -257

Resultat efter skatt 6 696 18 302 -705 186

Övrigt totalresultat 0 0 0 0

Summa totalresultat för året 6 696 18 302 -705 186

Resultat efter finansiella poster per aktie kr 1,24 2,36 0,25 0,24

Rörelsemarginal (EBITA) 6,1% 4,6% 6,5% 6,7%



 

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag, 

KSEK
2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar:

Goodwill 15 904 17 707

Övriga immateriella anläggningstillgångar - -

Materiella anläggningstillgångar 3 187 2 730

Finansiella anläggningstillgångar 480 -

Andelar i koncernföretag 30 857 30 777

Summa anläggningstillgångar 50 428 51 214

Omsättningstillgångar:

Kundfordringar 41 712 38 816

Övriga fordringar 12 268 7 940

Kassa och bank 3 679 11 041

Summa omsättningstillgångar 57 660 57 797

Summa tillgångar 108 088 109 012

Eget kapital och skulder

Eget kapital:

Aktiekapital 11 470 11 470

Reserver och balanserade vinstmedel 53 350 45 600

Årets resultat 6 696 18 302

Summa eget kapital 71 516 75 372

Obeskattade reserver 4 456 1 748

Långfristiga skulder 0 2 056

Kortfristiga skulder 32 117 29 836

Summa eget kapital och skulder 108 088 109 012



Redovisningsprinciper 
 
Koncernens rapporter upprättas med tillämpning av internationella redovisningsstandarder 
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har antagits av EU. 
 
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.  
 
De redovisningsprinciper och definitioner som tillämpas överensstämmer med de som 
beskrivs i årsredovisningen för 2015. Redogörelse för koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper lämnas på sidorna 24-25  i årsredovisningen för 2015. 
 
Denna delårsrapport och bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen 
och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. 
 
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. 
Jämförelseårets resultaträkningar har omräknats i enlighet med den förändrade principen för 
intäktsredovisning. 
 
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/

