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SAMMANFATTNING (Mkr)

• Omsättningen för delårsperioden uppgick till 200,3 Mkr (141,2 Mkr), en ökning med 
 42 procent. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 61,6 Mkr (43,3 Mkr), en ökning 
 med 42 procent. Huvuddelen av ökningen är organisk.

• Resultatet efter skatt för delårsperioden uppgick till 10,9 Mkr (3,8 Mkr), en ökning med 
 187 procent. Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 2,9 Mkr (2,1 Mkr). 

• Vinst per aktie före utspädning uppgick för delårsperioden till 1,26 kr (0,47 kr) och för
 tredje kvartalet till 0,33 kr (0,25 kr). Eget kapital per aktie före utspädning uppgick vid
 delårsperioden slut till 9,70 kr (7,36 kr).

• Orderingången för delårsperioden blev 216,8 Mkr (157,4 Mkr), en ökning med 38 procent.
 Orderingången för tredje kvartalet blev 43,9 Mkr (40,2 Mkr) en ökning med 9 procent.

• För sista kvartalet 2006 spår Prevas en fortsatt god efterfrågan och stark tillväxt, sam- 
 tidigt som lönsamheten inom Prevas Industrisystem fortsätter att förbättras. Bolaget  
 förutser en fortsatt god efterfrågan och tillväxt även under 2007.
 

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader 
Rörelseresultat

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

Skatt
Resultat efter skatt

43,3

–40,2
3,1

–0,1
3,0

–1,0
2,1

 Kv 3 2005

Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat, högteknologiskt IT-företag. Företaget erbjuder 
konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller 

automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är sedan 1998 noterat 
på Stockholmsbörsens Nordiska lista. För mer information, se www.prevas.se.

 Kv 3 2006 

61,6

–57,6
4,0

0,0
4,1
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Fortsatt framgångsrik tillväxt

141,2

–135,8
5,4

0,1
5,5
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3,8

 Kv 1-3 2005 Kv 1-3 2006

200,3

–186,0
14,3

0,1
14,4

–3,5
10,9



Verksamheten
Fortsatt framgångsrik tillväxt
Prevas marknad är fortsatt mycket god. Det gynnsamma konjunkturläget både i Sverige och internationellt 
skapar förutsättningar för Prevas starka tillväxt. Prevas fokusering inom Produktutveckling och Industrisystem 
stärker bolagets konkurrenskraft och bidrar till ökad försäljning. Orderingången under de första nio månaderna 
2006 var 38 procent högre än 2005. Omsättningen ökade under samma period med 42 procent samtidigt som 
resultat efter skatt ökade från 3,8 Mkr till 10,9 Mkr. Tillväxten är i huvudsak organisk och genomförda förvärv 
utvecklas positivt samt bidrar starkt till både tillväxt och lönsamhet.

”Future solutions for profitable business”
Prevas vision är att leverera framtidslösningar som ökar kundens konkurrenskraft på den globala marknaden. 
Visionen innebär att Prevas ytterligare ska stärka positionen som tekniskt ledande inom sina applikationsom-
råden baserat på ökad förståelse för kundens verksamhet/affär och kundnytta. Kundens konkurrenskraft stärks 
genom Prevas innovativa och kvalitetssäkrade IT-tjänster, -lösningar och -produkter. 

Prevas Produktutveckling,  
ledande i Norden inom inbyggda system
Framgångsrika produkter kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Prevas Produktutveckling erbjuder 
specialistkompetens för att utveckla intelligenta och för kunden lönsamma produkter. Marknaden för utveck-
ling av intelligenta produkter upplever fortsatt mycket stark efterfrågan. Omsättningen har under de första nio 
månaderna 2006 ökat med 70 procent jämfört med samma period förra året, samtidigt som rörelsemarginalen 
har ökat från 7,2 procent 2005 till 9,4 procent 2006.  
 Prevas Produktutveckling har stärkt sin position som ledande i Norden inom inbyggda system genom för-
värvet av Glaze i Öresund och Danmark, genom etablering av produktutvecklingserbjudandet i Göteborg samt 
genom förvärv av Avantel i Stockholm. Dessa satsningar innebär att Prevas erbjudande inom produktutveckling 
nu finns etablerat i Sveriges fem största städer samt Köpenhamn och Ålborg. Dessa marknader utgör basen för 
fortsatt expansion. 

Ökad konkurrenskraft genom satsning på elektronikplattformar 
Prevas kunder erbjuds ökad konkurrenskraft genom en effektivare produktutvecklingsprocess baserad på fär-
diga elektronikplattformar. Prevas satsning, som ligger i linje med bolagets strategi för ökad återanvändning 
och effektivare resursutnyttjande, leds av Lars-Göran Lindström som handplockats för sin gedigna erfarenhet 
inom avancerad elektronik- och produktutveckling, från bl.a. Micronic och Enea.

Partnersamarbete med Enics stärker produktutveckling 
Enics, en ledande europeisk kontraktstillverkare av industriell och medicinsk elektronik, och Prevas har tecknat 
ett samarbetsavtal. Genom samarbetet erbjuder Prevas och Enics ett helhetskoncept för produktutveckling 
och produktion. Det gemensamma erbjudandet skapar en sammanlänkad kedja av tjänster som täcker hela 
produktlivscykeln för Prevas kunders produkter. 
 Drivkraften bakom samarbetet är att minska utvecklingstider och att skapa konkurrensfördelar. Det är viktigt 
att snabbt och effektivt lansera nya produkter på marknaden. Därför är tidsoptimerad och högkvalitativ pro-
duktutveckling avgörande. Tillsammans har Prevas och Enics den nödvändiga kunskapen att stödja kundernas 
produktprocess från förstudie till produktion av avancerade industriprodukter.
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Treårigt ramavtal med Luftfartsverket
Prevas har i samarbete med CyberCom utvalts till en, av tre, ramavtalsleverantörer till Luftfartsverket. Avtalet, 
som upphandlats i konkurrens mellan 50 bolag, gäller i tre år med möjlighet till två års förlängning. 
 Prevas och CyberCom, som har kompletterande marknadserbjudanden, har sedan 2005 ett framgångsrikt 
samarbete och erbjuder tillsammans över 700 kvalificerade konsulter. Prevas har tidigare vunnit koncernramavtal 
med Saab i samarbete med CyberCom.

Prevas Industrisystem,  
Industrins val för lönsam IT
Prevas Industrisystems mer än 20-åriga verksamhetskunnande och produkter skapar förutsättningar för ökad 
lönsamhet hos producerande företag. Orderingången för Prevas Industrisystem ökade under de första nio må-
naderna 2006 med 30 procent jämfört med samma period 2005. Under samma period har rörelsemarginalen 
gått från –2,3 procent 2005 till 2,2 procent 2006 (4,5 procent i tredje kvartalet). Uppgången beror på en stark 
återhämtning inom produktdelen, spårbarhetsprodukter.  Rörelsemarginalmålet för Prevas Industrisystem är 
17 procent vilket förväntas uppnås inom två år.

Internationella framgångar för spårbarhetsprodukter
Prevas spårbarhetsprodukter skördar internationella framgångar genom order från tre internationella läke-
medelsbolag. Konsumenter och myndigheter ställer allt högre kvalitetskrav på tillverkare av läkemedel och 
medicinteknisk utrustning. Med Prevas spårbarhetslösning uppfylls dessa krav och dessutom uppnås effektivi-
seringsvinster eftersom antal fel minskar och därmed minskar även kostnader för t.ex. kassation. 

De kunder som nu valt Prevas spårbarhetslösning är:
· Phadia som utvecklar, producerar och marknadsför immundiagnostiska analyser inom området för allergi 
 och autoimmunitet. Phadia har valt Prevas spårbarhetslösning för sina fabriker i Taiwan och Tyskland. Phadia 
 är sedan tidigare användare av Prevas spårbarhetslösningar i Sverige och Japan.
· Invitrogen som levererar tjänster och produkter som hjälper läkemedels- och bioteknikforskare över hela 
 världen att lösa medicinska utmaningar. Invitrogen har valt Prevas spårbarhetslösning för säker etikettering 
 av produkter hos koncernbolaget Dynal Bead Based Seperation i Oslo. 
· Cambrex som är ett innovativt life-scienceföretag som utvecklar produkter och tjänster som accelererar 
 utveckling och kommersialisering av läkemedel. Cambrex har valt Prevas spårbarhetslösning för säker etiket- 
 tering av sina produkter i Sverige och på ytterligare 6 fabriker, bland annat i USA och Belgien. 

Q-Meds leveranser effektiviseras
Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar 
marknadsför och säljer medicinska implantat. Q-Med befinner sig i en fas med snabb tillväxt och har behov av att 
effektivisera sina leveransprocesser för att effektivt kunna fortsätta sin tillväxt. Prevas IT-lösning erbjuder effektiv 
leveranshantering och integrerar Q-Meds lager med företagets affärssystem för att ge aktuell lagerinformation 
i realtid. Q-Med har option på att införa samma system vid Q-Meds samtliga dotterbolag globalt.

Förvärv av produktfamilj för produktionsuppföljning
Prevas Industrisystem har förstärkt sitt erbjudande genom förvärv av IT-produkter för uppföljning av produk-
tionseffektivitet från B4Industry AB. Produkterna har utvecklats i samarbete med KTH och Scania. Med hjälp 
av produktfamiljen kan stora besparingar uppnås för svensk tillverkningsindustri genom att höja effektiviteten 
och utnyttjandet av produktionsutrustningar och därmed höja konkurrenskraften gentemot den nya globala 
marknaden.
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Framtidsutsikter
IT-marknaden i Norden förutses växa med 5-6 procent per år under 2007 och 2008. Den fortsatt goda efterfrå-
gan leder troligen till kompetensbrist hos både kunder och konsultbolag. Bristsituationen innebär fortsatt ”off-
shoring” av IT-tjänster och ett ökat tryck på att effektivisera affärsprocesser, produktion och produktutveckling. 
Prevas erbjudande inom Produktutveckling och Industrisystem bidrar till våra kunders möjlighet att möta dessa 
utmaningar och därigenom stärks deras konkurrenskraft.  
 Konsolideringen av IT-marknaden fortsätter och Prevas letar aktivt efter strategiska förvärv som kompletterar 
och utvecklar bolaget. Prevas ambition är att etablera sig i ytterligare ett nordiskt land under 2007.
 För sista kvartalet 2006 spår Prevas en fortsatt god efterfrågan och stark tillväxt, samtidigt som lönsamheten 
inom Prevas Industrisystem fortsätter att förbättras. Bolaget förutser en fortsatt god efterfrågan och tillväxt även 
under 2007.



Ekonomi
Orderingång
Orderingången för delårsperioden blev 216,8 Mkr (157,4 Mkr), en ökning med 38 procent och för tredje kvartalet 
blev orderingången 43,9 Mkr (40,2 Mkr), en ökning med 9 procent.

Debiteringsgrad
Debiteringsgraden uppgick till 73 procent (70 procent) för delårsperioden. Debiteringsgraden, som är ett av 
Prevas interna mått på effektiviteten, mäts som antalet fakturerbara timmar genom totalt använda timmar 
inom företaget. Samtliga medarbetare i konsultverksamheten inklusive ledning och administration ingår i 
nyckeltalet. 

Medarbetare
Medelantalet medarbetare uppgick under delårsperioden till 264 (191) och medarbetaromsättningen till 11,6 
procent. Andelen kvinnliga medarbetare var vid delårsperiodens slut 16 procent.  

Omsättning och resultat för januari till september 2006
Omsättningen under delårsperioden uppgick till 200,3 Mkr (141,2 Mkr), en ökning med 42 procent. Lite drygt 
hälften av ökningen kommer från organisk tillväxt. Omsättning per medarbetare uppgick till 759 Tkr (739 Tkr). 
Antal arbetsdagar uppgick till 188 st (189 st).
 Rörelseresultatet uppgick till 14,3 Mkr (5,4 Mkr) vilket ger en rörelsemarginal på 7,1  procent (3,8 procent). 
Resultatförbättringen på 8,8 Mkr mellan 2005 och 2006 förklaras av:
-  en ökad efterfrågan på konsulttjänster samt gjorda förvärv, vilket har lett till en resultatförbättring på  
 6,8 Mkr inom Prevas Produktutveckling.
- resultatet inom Prevas Industrisystem har ökat med 2,8 Mkr. Uppgången beror på en stark återhämtning 
 inom produktdelen, spårbarhetsprodukter.
- resultatet inom rörelsegrenen Förvaltningsfastigheter är 0,8 Mkr lägre än 2005, vilket bl.a. beror på ombygg- 
 nationer samt försäljning av intressebolag med totalt 0,9 Mkr.
Resultatet efter finansnetto uppgick till 14,4 Mkr (5,5 Mkr) och vinstmarginalen till 7,0 procent (3,7 procent). 
 Resultat efter skatt uppgick till 10,9 Mkr (3,8 Mkr). Resultatet efter skatt har påverkats positivt av upplösningen 
av uppskjuten skatt på försäljning av den obebyggda fastigheten i Västerås samt försäljning av intressebolag, 
med 0,9 Mkr.

Omsättning och resultat tredje kvartalet 2006
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 61,6 Mkr (43,4 Mkr), en ökning med 42 procent. Lite drygt 
hälften av ökningen kommer från organisk tillväxt. Omsättning per medarbetare uppgick till 228 Tkr (208 Tkr). 
Antal arbetsdagar uppgick till 65 st (66 st).
 Rörelseresultatet uppgick till 4,0 Mkr (3,1 Mkr) vilket ger en rörelsemarginal på 6,6 procent (7,2 procent). 
Resultatförbättringen på 0,9 Mkr mellan 2005 och 2006 förklaras av: 
- en ökad efterfrågan på konsulttjänster samt gjorda förvärv, vilket har lett till en resultatförbättring på  
 0,5 Mkr inom Prevas Produktutveckling.
- resultatet inom Prevas Industrisystem är 0,9 Mkr bättre än föregående år. Uppgången beror på en stark 
 återhämtning inom produktdelen, spårbarhetsprodukter.
- resultatet inom rörelsegrenen Förvaltningsfastigheter är 0,5 Mkr lägre än 2005.
Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (3,0 Mkr) och vinstmarginalen till 6,6 procent (7,2 procent). 
  Resultat efter skatt uppgick till 2,9 Mkr (2,1 Mkr). 
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Likvida medel och kassaflöde 
Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 6,1 Mkr (4,6 Mkr) och bolaget har en utnyttjad checkkredit 
på 6,2 Mkr. Prevas räknar med att lösa checkkrediten under fjärde kvartalet.
 För delårsperioden redovisas ett positivt kassaflöde om 2,7 Mkr (–2,7 Mkr).

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick vid delårsperiodens slut till 84,5 Mkr (60,5 Mkr), vilket ger en soliditet om 59 procent (60 
procent). Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 9,70 kr (7,36 kr).

Investeringar
Under delårsperioden uppgick nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar till 11,3 Mkr (7,1 Mkr) varav 4,3 Mkr 
(2,4 Mkr) avsåg maskiner och inventarier, 6,2 Mkr (3,6 Mkr) produktutveckling och 0,8 Mkr (1,1 Mkr) immateriella 
tillgångar.  Därutöver har investeringar skett via företagsförvärv.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. 
Samma redovisningsprinciper och bedömningsgrunder som i senaste årsredovisningen har använts.
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Stockholm den 26 oktober 2006
Prevas AB (publ)

Anders Englund, VD Prevas AB

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

Information
För ytterligare information kontakta:
Anders Englund, VD, tfn. 08-726 40 56, 070-620 96 59
Peter Jansson, Ekonomichef, tfn. 021-360 19 19, 070-191 03 41

Kommande rapporttillfällen
• Bokslutskommuniké 2006, 7 februari 2007



Koncernens räkenskaper

Vinst per aktie före utspädning 1,26 kr 0,47 kr 0,33 kr 0,25 kr 1,24 kr

Vinst per aktie efter utspädning 1,25 kr 0,47 kr 0,33 kr 0,25 kr 1,23 kr

Eget kapital per aktie före utspädning 9,70 kr 7,36 kr 8,11 kr

Eget kapital per aktie efter utspädning 9,55 kr 7,29 kr 8,01 kr

Delårsrapport januari - september 2006      sid 7 (9)
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem

2006 2005 2006 2005 2005
RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr Kv 1-3 Kv 1-3  Kv 3 Kv 3 Helår

Nettoomsättning 200 258 141 208 61 647 43 347 200 308

Aktiverat arbete 6 239 3 588 2 253 1 023 4 819

Övriga externa kostnader –40 965 –31 429 –13 236 –7 099 –41 565

Personalkostnader –144 561 –102 831 –44 153 –32 300 –145 740

Avskrivningar –6 711 –5 127 –2 469 –1 837 –7 277

Rörelseresultat 14 260 5 409 4 042 3 134 10 545

Finansnetto –275 –182 22 –11 2 489

Andel i intressebolags resultat efter skatt 401 300 0 –123 262

Resultat efter finansnetto 14 386 5 527 4 064 3 000 13 296

Skatt –3 517 –1 697 –1 160 –927 –3 256

Periodens resultat 10 869 3 830 2 904 2 073 10 040

2006 2005 2005
BALANSRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr  30 sept 30 sept 31 dec

Immateriella anläggningstillgångar 47 304 28 495 29 708

Materiella anläggningstillgångar 24 209 23 600 24 379

Finansiella anläggningstillgångar 630 1 302 1 523

Kortfristiga fordringar 64 377 43 347 49 673

Kassa och bank 6 071 4 634 3 368

Summa tillgångar 142 591 101 378 108 651

Eget kapital 84 531 60 485 66 695
Avsättningar 7 454 7 501 7 685
Räntebärande skulder 11 850 4 714 5 078
Icke räntebärande skulder 38 756 28 678 29 193
Summa skulder och eget kapital 142 591 101 378 108 651

2006 2005 2005
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, Tkr  30 sept 30 sept 31 dec

Ingående balans 66 695 56 566 56 566

Effekt av byte av redovisningsprincip IAS 39 – –655 –655

Nyemission 10 780 4 080 4 080

Överlåtelse av egna teckningsoptioner – 655 655

Utgivande av teckningsoptioner 272 – –

Omräkningsdifferens 26 – –

Utdelning –4 111 –3 991 –3 991

Periodens resultat 10 869 3 830 10 040

Utgående balans 84 531 60 485 66 695



2006 2005 2006 2005 2005
ANALYS AV KASSAFLÖDET,  Tkr Kv 1-3 Kv 1-3 Kv 3 Kv 3 Helår

Rörelseresultat 14 260 5 409 4 042 3 134 10 545

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 6 518 4 947 2 547 1 928 7 163

Finansnetto –104 –17 –25 3 –40

Betald skatt –4 207 –1 418 –934 –110 –2 884

Förändring i kortfristiga fordringar –8 529 2 151 425 3 637 –4 176

Förändring i kortfristiga skulder 3 352 –5 392 –6 886 –9 129 –3 314

Kassaflöde från löpande verksamhet 11 290 5 680 –831 –537 7 294

Förvärv och avyttringar av dotterbolag/intressebolag 2 289 2 503 –64 – 2 503
Nettoinvestering i anläggningstillgångar –11 286 –7 074 –3 672 –2 411 –10 318
Kassaflöde från investeringsverksamhet –8 997 –4 571 –3 736 –2 411 –7 815

Förändring av räntebärande skulder 3 926 204 6 389 710 568

Personaloptionsprogram 595 – 198 – –

Utbetald utdelning –4 111 –3 991 – – –3 991

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 410 –3 787 6 587 710 –3 423

Periodens kassaflöde 2 703 –2 678 2 020 –2 238 –3 944

Ingående likvida medel 3 368 7 312 4 051 6 872 7 312

Utgående likvida medel 6 071 4 634 6 071 4 634 3 368

Förändring likvida medel 2 703 –2 678 2 020 –2 238 –3 944

2006 2005 2006 2005 2005
NYCKELTAL Kv 1-3 Kv 1-3 Kv 3 Kv 3 Helår

Bruttomarginal 10,5 % 7,5 % 10,6 % 11,5 % 8,9 %

Rörelsemarginal 7,1 % 3,8 % 6,6 % 7,2 % 5,3 %

Vinstmarginal 7,0 % 3,7 % 6,6 % 7,2 % 6,5 %

Vinst per aktie före utspädning 1,26 kr 0,47 kr 0,33 kr 0,25 kr 1,24 kr

Vinst per aktie efter utspädning 1,25 kr 0,47 kr 0,33 kr 0,25 kr 1,23 kr

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 8 619 569 8 065 237 8 703 353 8 222 600 8 104 901

Antal aktier vid rapporteringsperiodskiftet före utspädning 8 712 265 8 222 600 8 712 265 8 222 600 8 222 600

Soliditet 56 % 60 % 61 %

Eget kapital per aktie före utspädning 9,70 kr 7,36 kr 8,11 kr

Eget kapital per aktie efter utspädning 9,55 kr 7,29 kr 8,01 kr

Räntabilitet på sysselsatt kapital 17,0 % 9,4 % 19,7 %

Räntabilitet på eget kapital 14,4 % 7,1 % 16,3 %

Medelantal medarbetare 264 191 270 208 204

Antal arbetsdagar 188 189 65 66 253

Debiteringsgrad 73 % 70 % 73 % 71 % 71 %

Omsättning per medarbetare 759 739 228 208 982

Koncernens räkenskaper (forts.)
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Koncernens räkenskaper (forts.)

Prevas AB (publ) Org nr 556252-1384
Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås, Telefon 021-360 19 00, Fax 021-360 19 29

info@prevas.se, www.prevas.se
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2006 2005 2006 2005 2005
UTFALL PER RÖRELSEGREN Kv 1-3 Kv 1-3 Kv 3 Kv 3 Helår

Rörelsens intäkter, Tkr
Produktutveckling 132 246 77 910 40 530 24 148 111 963

Industrisystem 66 505 61 849 20 614 18 752 86 341

Förvaltningsfastigheter 1 507 1 449 504 447 2 004

Totalt 200 258 141 208 61 648 43 347 200 308

Rörelseresultat, Tkr
Produktutveckling 12 370 5 598 3 217 2 681 8 875

Industrisystem 1 437 –1 408 920 62 –89

Förvaltningsfastigheter 453 1 219 –95 391 1 759

Totalt 14 260 5 409 4 042 3 134 10 545

Rörelsemarginal, %
Produktutveckling 9,4 % 7,2 % 7,9 % 11,1 % 7,9 %
Industrisystem 2,2 % –2,3 % 4,5 % 0,3 % –0,1 %
Förvaltningsfastigheter 30,1 % 84,1 % –18,8 % 87,5 % 87,8 %
Totalt 7,1 % 3,8 % 6,6 % 7,2 % 5,3 %


