
 

 

 

PRECIO FISHBONE AB (publ) 

 

KVARTALSRAPPORT 

Januari – mars 2019 
 

 

 Nettoomsättningen uppgick till 61,2 mkr (55,5). 

 Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,4 mkr (6,3). 

 Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,2 % (11,3%). 

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

 Vinst per aktie efter skatt blev 0,61 kr (0,48). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,9 
mkr (5,9) vilket motsvarar 0,75 kr per aktie (0,64). 

 Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en ut-
delning om 1,80 kr per aktie (1,20). 
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VD har ordet 
största är ett projekt för Trafikverket som slutle-
vererats under kvartalet. Det system som ut-
vecklats under projektet kommer ha en central 
roll för trafikplaneringsarbetet inom Trafikver-
ket. Ett fantasktiskt spännande och utmanande 
projekt där vi arbetat nära en krävande kund är 
avslutat men ett avslut innbär faktiskt att nästa 
spännande fas med vidareutveckling och för-
valtning startar. Vi ser fram mot ett långt och in-
tressant samarbete med Trafikverket inom om-
rådet systemstöd för planering!  

Lokala variationer 
I vår konsultaffär har vi under kvartalet haft 
stora variationer vad gäller belägging mellan 
olika regioner. Lokalt i ett par av våra regioner 
har vi under kvartalet faktiskt för första gången 
på länge haft en viss nedgång i beläggningen. Vi 
ser dock inte att detta beror på minskad efter-
frågan utan orsaken är att projektstarter skjutits 
upp. Dessa projekt har dock nästan utan un-
dantag startats under Q2 men det har påverkat 
omsättning och reslutat i Q1.  

Val i sikte 
För produkterna är trenden fortsatt att prenu-
merationer ökar och licensaffärer minskar. Vår 
SaaS-tjänst för valadministration prenumerat-
ionslösning, Kaskelot, levereras endast som en. 
I maj är det EU-val och vi ser fram mot att 
stödja administrationen av ännu ett val. När va-
let är genomfört kommer vi att intensifiera 
marknadsbearbetningen. Dels gentemot de 
svenska kommuner som ännu inte valt Kaskelot 
dels mot våra nordiska grannländer. Intresset 
för att använda en gemensam produkt med de 
kostnadsfördelar och den enkelhet som det in-
nebär är stort i även i våra nordiska grannlän-
der vilket vi ska försöka ta tillvara på under året. 

Christer Johansson 
Verkställande direktör 

För det sjätte kvartalet i rad 
har vi under det första kvarta-
let 2019 ökat både omsättning 
och vinst. Ett rörelseresultat 
(EBITA) på 7,4 MSEK och en 
omsättningsökning på över 10 
%, som i sin helhet är organisk, 
är en bra start på året. Utsik-
terna för resten av året är all-
tid svåra att bedöma men vi 
ser just nu inga tecken på av-
mattning av efterfrågan inom 
något av våra verksamhets-
områden. 

Under kvartalet har vi ökat takten ytterligare i 
vår utveckling av Omnias produktsvit. Intresset 
för Ominaprodukterna har ökat bland större ut-
ländska kunder. Vi möter då en delvis annan 
konkurrensbild än i Skandinavien och för att 
möta kundernas behov och behålla försprånget 
till våra konkurrenter har vi intensifierat vår pro-
duktutvecklingsinsats. Vi har har ett team med 
medarbetare från kontoren i Stockholm, Malmö 
och Göteborg i Sverige och Ho Chi Minh City i 
Vietnam som arbetar hårt med att kontinuerligt 
förbättra Omniaprodukterna. Det sätt vi arbetar 
med att kontinuerligt förbättra produkterna 
sker i samverkan med kunderna vilket ger oss 
mycket viktiga impulser till produktutvecklingen. 

Från projekt till förvaltning 
I vår projektleverans har vi under längre tid 
arbetat med ett antal större projekt. Det  
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ÖVERSIKT 

Spets, insikt,  
engagemang  
– våra värdeord. 

 
 

Kvartalet i samman-
drag 
 

Nettoomsättningen uppgick under det 
första kvartalet 2019 till 61,2 mkr 
(55,5) således en ökad omsättning 
med 10,2% jämfört med 2018. Om-
sättningsökningen är i sin helhet orga-
nisk. 

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för 
första kvartalet 2019 till 7,4 mkr (6,3) 
medförande en resultatökning med 
18,8%.  

I rörelseresultatet ingår avskrivningar 
enligt plan med totalt 2,5 mkr (0,8). Av 
dessa beror 1,8 MSEK på ändrade re-
dovisningsprinciper genom en full-
ständig tillämpning av IFRS 16 vilket bl 
a innebär en omklassificering av lokal-
hyror. Sist i denna rapport under ru-
briken Redovisningsprinciper finns en 
genomgång effekterna av IFRS 16 på 
koncernens räkenskaper. 

Resultatet efter finansnetto uppgick 
under första kvartalet 2019 till 7,1 mkr 
(5,9).  

Resultat efter skatt uppgick under 
första kvartalet 2019 till 5,6 mkr (4,4). 

 

Kvartalet i korthet 
 
 

 

Försäljning   Anställda 

61,2 
mkr 

 

238 
pers 
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Investeringar, likviditet och finansiell ställning 

Investeringar i maskiner och inventarier un-
der första kvartalet 2019 har gjorts med 1,0 
mkr (0,4).  Hur det fullständiga införande av 
IFRS 16 påverkat de materiella anläggnings-
tillgångarna som helhet kan studeras i av-
snittet Redovisningsprinciper. 

Kassaflödet under första kvartalet 2019 från 
den löpande verksamheten före föränd-
ringar i rörelsekapital, blev 6,9 mkr (5,9).  

Totalt kassaflöde blev under första kvartalet 
2019 9,8 mkr (14,5).  

Likvida medel uppgick på balansdagen den 
31 mars 2019 till 31,5 mkr, jämfört med 21,6 
mkr den 1 januari 2019. 

Koncernens egna kapital uppgick på balans-
dagen den 31 mars 2019 till 104,1 mkr, jäm-
fört med 98,4 mkr den 1 januari 2019. Årets 
förändring av eget kapital utgörs av kvarta-
lets nettoresultat om 5,6 mkr och  
förändring av växelkursreserven med 0,1 
mkr.  
Soliditeten uppgick på balansdagen den  
31 mars 2019 till 56 % jämfört med  
63 % vid årets ingång. 

Rörelseresultat (EBITA) 

7 441 (6 266) Tkr 

 

Rörelsemarginal (EBITA) 

12,2 (11,3) % 

Resultat efter skatt 

5 617 (4 420) Tkr 

 

Vinst per aktie efter skatt 

0,61 (0,48) Kr 

 

Kvartalet januari – mars 2019 
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Verksamheten  
 

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklings- 
företag med 238 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 och FMV samt större företag som t 
ex Ericsson, Volvo, Axfood och WSP. Biståndsorganisat-
ioner från Australien i öster till USA och Kanada i väster 
är en annan viktig kundkategori. 
 
Nya affärsmodeller med möjligheter att prenumerera på 
tjänster per användare och månad har ökat andelen 
mindre och medelstora organisationer bland kunderna. 
 
  

 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
  

 
 

    
 

 
  

 

 

 

 
  
  

  

 
 

 

Precio Fishbones aktie  

Bolagets B-aktie är listad på Nasdaq 
First North Premier Stockholm.  

Erik Penser Bank AB är likviditetsga-
rant för Precio Fishbones B-aktie 
och är dessutom bolagets Certified 
Adviser enligt Nasdaq First North 
Premier Stockholms krav. 

Antalet utestående aktier per 31 
mars 2018 var 9 175 722 och av to-
tala antalet aktier är 20 000 A-aktier. 
Antalet aktieägare var vid kvartalets 
utgång 1 755 och vid årets ingång 1 
520.  

Styrelsen föreslår att årsstämman 
den 7 maj 2019 beslutar om en ut-
delning om 1,80 (1,20) kr per aktie 
för räkenskapsåret 2018 innebä-
rande ett totalt utdelningsbelopp 
om 16 516 299:60 kronor. 

Styrelse förslår vidare ett beslut om 
bemyndigande att emitterat upp till 
900 000 B-aktier med avsikt att an-
vändas vid eventuella förvärv. 

Inga pågående optionsprogram 
finns i bolaget. 
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Vi har börjat 2019 bra trots att vi lokalt har 
haft en viss obeläggning som nämndes i VD-
ordet. Någon oro för att detta skulle bero på 
en generell nedgång i efterfrågan har vi dock 
inte utan obeläggningen beror på att det i 
ett antal fall har blivit förskjutningar och för-
seningar av större projekt. Under det andra 
kvartalet ser vi inte att vi kommer ha lik-
nande nedgångar i beläggingen. Sverige är 
fortsatt vår hemmamarknad och största 
marknad men vi har en stark tillväxt av kun-
der i Tyskland och Storbritannien. På just 
dessa marknader är det intresset för vår 
produktsvit för en modern digital arbets-
plats, Omnia, som vinner mark. Vi har starka 
partners på dessa marknader vilket i många 
fall är avgörande för att lyckas. Vårt Köpen-
hamnskontor har också utvecklats mycket 
väl och är även högst delaktig i affärer och 
leveranser på dessa marknader. Den goda 
utvecklingen av det danska kontoret gör att 
vi under det kommande kvartalet måste 
flytta till större lokaler i Köpenhamn! Den to-
tala omsättningen från kunder utanför Sve-
rige ökar och är nu över 20 %. Målet är att 
den ska öka ännu mer och vi arbetar med 
att flytta över vårt koncept med kunskaps-
delning och digital och automatiserad mark-
nadsföring till andra marknader.  
 
Vi har fortsatt en stor andel av omsätt-
ningen från offentlig sektor vilket minskar 
vår konjukturkänslighet. Affärsmodeller som 
innebär återkommande intäkter minskar 
också konjunkturkänsligheten. Andelen av 
denna typ av intäkter har ökat och beräknas 
för 2019 att uppgå till en fjärdedel av de to-
tala intäkterna. Den största delen av åter-
kommande intäkter kommer från de cirka 

200 organisationer som valt vår produkt 
Omnia. Även antalet internationella bi-
ståndsorganisationer som valt NGO Online 
som verksamhetsstöd ökar och är nu uppe i 
30 organisationer totalt. Prenumerationsin-
täkterna för det valadministrativa systemet 
Kaskelot ligger under 2019 på samma nivå 
som under 2018 då vi under maj har ett EU-
val.  

Ett område som än så länge står för en liten 
andel av intäkterna men som utvecklas 
starkt är RPA, Robotic Process Automation. 
Vi ser ett stort intresse hos många organi-
sationer, inte minst inom offentlig sektor. Vi 
har lång erfarehet systemintegration och 
förvaltning och vi tagit tillvara på dessa erfa-
renheter och skapat ett erbjudande som 
gör att RPA fungerar över tid hela vägen från 
strategi till förvaltning.  

   

Marknad och framtidsutsikter 

 

Styrelse och ledning 
Till årsstämman den 7 maj 2019 föreslår 
valberedningen omval av ledamöterna 
Claes Ruthberg, Patrik Salén, Bengt-Åke  
Älgevik och Katarina Åkerman. Kjell Sandin 
har avböjt omval. 
Bengt-Åke Älgevik föreslås fortsatt till sty-
relsens ordförande.  

Valberedningen utgörs av Göran Olinder 
och Kjell Sandin. 

Christer Johansson är bolagets  
verkställande direktör. 

Företagets ledningsgrupp utgörs av  
verkställande direktören och ytterligare 
11 ledande befattningshavare.  
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Vid utgången av kvartalet 
var totalt 238 personer  
anställda inom koncernen 
och vid årets ingång var 
232 personer anställda.  
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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 omfat-
tande att kriterierna för att redovisa segment 
inte är uppfyllda.  

Medarbetare och organisation 
Vid utgången av det första kvartalet 2019 var to-
talt 238 personer anställda inom koncernen och 
vid årets ingång var 232 personer anställda.  
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Kommande rapporteringstillfällen 
Delårsrapport april – juni 2019: 29 augusti 2019 

Delårsrapport juli – september 2019: 25 oktober 
2019 

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 decem-
ber 2018 sker i dag den 7 maj 2019 på bolagets kon-
tor i Stockholm. Aktieägarna har den 3 april 2019 kal-
lats enligt bestämmelserna i bolagsordningen. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Precio Fishbones mest väsentliga 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 osäkerhets-
faktorer 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 mo-
derbolaget. Skillnaden mellan koncernens nettoom-
sättning och moderbolagets nettoomsättning utgörs 
av arbeten utförda av dotterföretag och som direkt-
fakturerats uppdragsgivarna. 

Moderbolagets omsättning uppgick under första 
kvartalet 2019 till 54,5 mkr (47,7). Kvartalets rörelse-
resultat (EBITA) uppgick till 4,9 mkr (4,0). 

Moderbolagets egna kapital per 31 mars 2019 redo-
visas till 73,2 mkr och vid årets ingång till 69,9 mkr. 
Förändringen i eget kapital under första kvartalet 
2019 utgörs av kvartalets nettovinst 3,3 mkr. 

Stockholm den 7 maj 2018 

Christer Johansson 
Verkställande direktör 
 
Precio Fishbone AB (publ) 
Org.nr. 556347-2926 

 
  

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

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande 
den 7 maj 2019 klockan 8:00 

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Stockholms regelverk. Erik Penser 
Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00. 

Bolagets årsredovisning för 2018 samt tidigare offentliggjorda årsredovisningar och delårsrapporter finns för 
nedladdning på bolagets webbplats www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från bolaget under adress:  
Precio Fishbone, Stortorget 8, 702 11 Örebro.  
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Tkr Januari-mars 2019 Januari-mars 2018 

Nettoomsättning 61 192  55 527  

Rörelsekostnader -51 222 -48 562 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -2 529 -699 

Rörelseresultat (EBITA) 7 441 6 266 

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar -110 -110 

   

Rörelseresultat (EBIT) 7 331 6 155 

Finansiella poster -240 -272 

Resultat efter finansiella poster 7 091 5 883 

Minoritetsandel -165 -55 

Kvartalets skatt -1 307 -1 408 

Resultat efter skatt 5 617 4 420 

      

Övrigt totalresultat - - 

      

Summa totalresultat för perioden 5 617 4 420 

      

Resultat efter skatt per aktie kr 0,61 0,48 

Rörelsemarginal (EBITA) 12,2% 11,3% 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag, (Tkr) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar:      

Goodwill 50 427 50 427 50 427 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 834 3 276 2 945 

Materiella anläggningstillgångar (not 1) 27 802 9 112 10 028 

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 480 

Summa anläggningstillgångar 81 543 63 295 63 880 

      

Omsättningstillgångar:     

Kundfordringar 59 108 47 145 59 231 

Övriga fordringar 13 375 9 588 10 813 

Kassa och bank 31 468 26 811 21 626 

Summa omsättningstillgångar 103 952 83 545 91 670 

      

Summa tillgångar 185 494 146 840 155 550 

      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital:     

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 87 055 83 275 68 543 

Kvartalets/årets resultat 5 617 4 420 18 378 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 104 142 99 164 98 390 

Innehav utan bestämmande inflytande - 603 - 

Summa eget kapital 104 142 99 768 98 390 

      

Avsättningar och långfristiga skulder (not 1) 19 608 6 113 9 385 

      

Kortfristiga skulder (not 1) 61 749 40 960 47 774 

      

Summa eget kapital och skulder 185 494 146 840 155 550 

      

Eget kapital per aktie 11,35 kr                    10,81 kr 10,72 kr 
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Koncernens egna kapital i sammandrag, 
Tkr 

Aktiekapi-
tal 

Övrigt till-
skjutet ka-

pital och 
Reserver 

Balanserat     
resultat inklu-

sive årets  
resultat  

Eget kapital 
hänförligt till 

innehav utan 
bestäm-

mande infly-
tande 

Summa 

Ingående eget kapital 1 januari 2018 11 470 52 554 30 876 548 95 447 

            

Förändring i eget kapital under kvartal 1 
2018 

          

Kvartalets nettoresultat - - 4 420 55 4 475 

Omräkningsdifferenser i eget kapital - -155 - - -155 

Utgående eget kapital 31 mars 2018 11 470 52 399 35 296 603 99 768 

            

Förändring i eget kapital under kvartal 2-4 
2018          

 Lämnad utdelning enligt årsstämmans 
beslut 

 -  - -11 011  - - 11 011 

Nettoresultat för perioden - - 13 957        39 13 997 

Inlösen av aktier i dotterföretag   -4 091 -909 -5 000 

Omklassificering av minoritetspost    266 266 

Omräkningsdifferenser i eget kapital - 370 - - 370 

Utgående eget kapital 31 december 
2018 11 470 52 769 34 151 0 98 390 

            

Förändring i eget kapital under kvartal 1 
2019 

          

Nettoresultat för perioden - - 5 617                 5 617 

Omräkningsdifferenser i eget kapital - 135 - - 135 

Utgående eget kapital 31 mars 2019 11 470 52 904 39 769 0 104 142 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (Tkr) Januari-mars 2019 Januari-mars 2018 

Kassaflöde från löpande verksamheten 6 917 5 911 

Förändring av rörelsekapital 5 792 9 412 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -889 -431 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 048 -345 

Förändring av likvida medel 9 773 14 546 

Kursdifferens i likvida medel 70 24 

Likvida medel vid periodens början 21 626 12 241 

Likvida medel vid periodens slut 31 468 26 811 

     

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 0,75 0,64 kr 

 
Nyckeltal       

  Delåret januari-mars 

Samtliga nycketal avser koncernen 2019 2018 

Räntabilitet på totalt kapital 16,9% 16,6% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 25,8% 23,2% 

Räntabilitet på eget kapital före skatt 28,0% 24,3% 

Räntabilitet på eget kapital efter skatt 22,2% 18,2% 

Rörelsemarginal (EBITA) 12,2% 11,3% 

      

  Delåret januari-mars 

Data per aktie för koncernen 2019 2018 

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

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

     

Vinst per aktie efter skatt före full utspädning 0,61 kr                 0,48 kr  

Vinst per aktie efter skatt efter full utspädning 0,61 kr                 0,48 kr  

     

Vinst per aktie efter finansiella poster före full utspädning 0,77 kr 
                         0,64 

kr  

Vinst per aktie efter finansiella poster efter full utspädning 0,77 kr                  0,64 kr  
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Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten före 
full utspädning 0,75 kr  0,64 kr  

Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten efter 
full utspädning 0,75 kr                  0,64 kr  

 

Nyckeltal     
  
  

Per balansdagen  2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

Eget kapital per aktie, kr 11,35 kr       10,81 kr          10,72 kr  

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

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

Soliditet 56,1%        67,9% 63,3% 

Kassalikviditet 168,4%      204,0% 191,9% 

Antal anställda  238          218 232 

       

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 
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Moderbolagets resultaträkningar i samman-
drag (Tkr) Januari-mars 2019  Januari-mars 2018  

Nettoomsättning 54 455 47 703 

Rörelsekostnader -49 143 -43 406 

Avskrivningar på materiella anläggningstill-
gångar 

-371 -256 

Rörelseresultat (EBITA) 4 941 
                                      4 

042 
Avskrivningar på immateriella anläggningstill-
gångar 

-451 -451 

Rörelseresultat (EBIT) 4 490 3 591 

Finansiella poster -128 -105 

Resultat efter finansiella poster 4 362 3 486 

Årets skatt -997 -1 005 

Resultat efter skatt 3 364 2 481 

     

Övrigt totalresultat 0 0 

     

Summa totalresultat för perioden 3 364 2 481 
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Moderbolagets balansräkningar i sammandrag (Tkr) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar:      

Goodwill 11 847 13 650 12 248 

Materiella anläggningstillgångar 5 948 3 943 5 520 

Finansiella anläggningstillgångar 480 480 480 

Andelar i koncernföretag 39 035 32 332 37 167 

Summa anläggningstillgångar 57 300 50 405 55 465 

      

Omsättningstillgångar:     

Kundfordringar 54 310 41 796 53 858 

Övriga fordringar 11 572 7 826 9 191 

Kassa och bank 18 504 16 638 8 925 

Summa omsättningstillgångar 84 387 66 260 71 973 

      

Summa tillgångar 141 687 116 665 127 438 

      

Eget kapital och skulder     

Eget kapital:     

Aktiekapital 11 470 11 470 11 470 

Reserver och balanserade vinstmedel 58 411 53 410 42 399 

Årets resultat 3 364 2 481 16 012 

Summa eget kapital 73 245 67 361 69 881 

      

Obeskattade reserver 13 001 8 113 13 001 

Långfristinga skulder 2 500  0 2 500 

Kortfristiga skulder 52 940 41 191 42 056 

      

Summa eget kapital och skulder 141 687 116 665 127 438 
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Redovisningsprinciper 
Precio Fishbones koncernredovisning upprättas med full tillämpning av International Financial Repor-
ting Standards (IFRS) så som den antagits av EU. De redovisningsprinciper och definitioner som tilläm-
pas överensstämmer med de som beskrivs i moderbolagets årsredovisning för 2018 med undantag för 
nya redovisningsprinciper enligt IFRS som redogörs för nedan. Denna delårsrapport har upprättats i 
enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. 

Rapporteringen av moderbolagets resultat och ställning baserar sig på bestämmelserna i Årsredovis-
ningslagen 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 dessa från 
Precio Fishbones hemsida www.preciofishbone.se eller rekvirera från bolaget under adress:  
Precio Fishbone AB, Stortorget 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 storleks-
ordning lokaler 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 koncer-
nens balansräkning. För Precio Fishbonekoncernen innebär det en förändrad redovisning avseende för-
hyrda lokaler. Andra leasingobjekt 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 därigenom påverkar koncernens redovisade soliditet. Den har också en svagt positiv påverkan på 
rörelsens resultat baserat på en del av leasingkostnaderna redovisas som en räntekostnad inom finans-
nettot. I kassaflödesanalysen fördelas leasingbetalningarna mellan erlagda räntor inom det operativa 
kassaflödet och amortering av leasingskulder 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 räknats om i enlighet med den nya standarden. För leasingavtal som tidigare klassificerats som 
operationella leasingavtal redovisas en leasingskuld fördelad på en långfristig del och en kortfristig del 
enligt koncernens principer för klassificering av skulder. Tillgången, som benämns Nyttjanderättstill-
gångar, redovisas till samma belopp som leasingskulden och därmed presenteras ingen övergångsef-
fekt på koncernens egna kapital. Den marginella låneräntan 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%.   
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Innebörden den fulla implementeringen av IFRS 16 för koncernens rapporterade resultat, finansiella ställning och 
kassaflöde för det första kvartalet 2019 har blivit: 

 

 

 

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%

Redovisat
Redovisning enligt delårs-

utan effekter Effekter av rapporten för
Koncernens resultat för kvartal 1 2019. av IFRS 16 IFRS 16 kvartal 1 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Intäkter 61 192 0 61 192
Rörelsekostnader -53 073 1 852 -51 222
Avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstilgångar -758 -1 771 -2 529
Rörelseresultat (EBITA) 7 360 81 7 441
Avskrivningar enligt plan på immateriella anläggningstilgångar -110 0 -110
Rörelseresultat (EBIT) 7 250 81 7 330
Finansiellt netto -160 -81 -240
Resultat efter finansiella poster 7 090 0 7 090

Redovisat
Redovisning enligt delårs-
utan effekter Effekter av rapporten för

Koncernens kassaflöde för kvartal 1 2019. av IFRS 16 IFRS 16 kvartal 1 2019
Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 5 146 1 771 6 917
Förändring av rörelsekapital 5 792 0 5 792
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital 10 939 1 771 12 710
Kassaflöde från investeringsverksamheten -889 0 -889
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -277 -1 771 -2 048
Förändring av likvida medel 9 773 0 9 773



Q1 2019  

19 

Redovisat
Redovisning enligt delårs-

utan effekter Effekter av rapporten för
Koncernens balansräkning per 2019-03-31 av IFRS 16 IFRS 16 kvartal 1 2019

Belopp i tkr Belopp i tkr Belopp i tkr

Anläggningstillgångar 63 960 17 583 81 543
Omsättningstillgångar 103 951 0 103 951
Summa 167 911 17 583 185 494

Kortfristiga skulder 54 660 7 084 61 744
Långfristiga skulder och uppskjuten skatt 9 108 10 500 19 608
Eget kapital 104 142 0 104 142
Summa 167 911 17 583 185 494

Koncernens soliditet 62,0% 56,1%
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