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SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET 
INNOVATIVA IDÉER 
SOM UTVECKLAT VÄRLDEN.
I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN
INNOVATIONSTAKT SNABBARE
ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA TILLVÄXTEN.
SEDAN STARTEN 1985 HAR PREVAS
UPPGIFT VARIT ATT MED
HÖG TEKNISK KOMPETENS
OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR
SKAPA TILLVÄXT FÖR SINA KUNDER.



JANUARI - MARS
• Omsättning 172,0 Mkr (173,3)
• Rörelseresultat EBIT –0,4 Mkr (12,1)
• Rörelsemarginal EBIT –0,2 % (7,0)

VD-kommentar 
Prevas resultat har de senaste kvartalen inte varit tillfredsstäl-
lande och vi fokuserar i nuläget mer på lönsamhet och konsoli-
dering än på tillväxt. Det första kvartalet innehöll även två förre 
arbetsdagar jämfört med samma kvartal 2013. Nya förvärv har 
hjälpt till att upprätthålla omsättning och orderingång på en 
relativt hög nivå men marknaden präglas fortfarande av återhåll-
samhet pga det osäkra konjunkturläget. Stora industriföretag är 
avvaktande när det gäller att ta större investeringar och en stark 
svensk kronkurs försvårar också det svenska exportläget. Sam-
mantaget har detta påverkat oss genom utebliven tillväxt och 
lägre beläggningsgrad. 

Som nytillträdd VD är jag glad att se att min bild av Prevas 
stämmer överens med den erfarenhet jag har av företaget efter 
två tidigare år som styrelseledamot. Prevas har ett gott rykte på 
marknaden, kundbasen är solid och vi har många spännande 
projekt som det går att vidareutveckla. Där jag kan se att vi kan 
förbättra oss är att Prevas måste bli bättre på att berätta om 
sina styrkor. Tydliggöra att vi har ett brett affärserbjudande och 
att vi förmår att vara en strategisk partner till våra kunder.

Ett exempel på när vår styrka kommer till sin rätt, är när vi tog hem den nya ordern från Arla Foods. Ordern be-
står av ett helhetsåtagande där Prevas står för både projektledning och implementation. En av anledningarna 
till att uppdraget gick till oss är att vi med väldigt kort varsel kunde sätta ihop en stor projektorganisation som 
genomför utvecklingsarbetet redan under våren.

Förvärvet av PSIAM, med specialistkompetens inom IT-lösningar för underhåll, ger oss ett viktigt komplement 
till vårt erbjudande inom industriell IT. Detta är ett strategiskt viktigt förvärv som passar väl in i vår strategi 
att kunna erbjuda kunder mer kompletta lösningar. Andra viktiga förvärv som vi genomförde under 2012 och 
som vi nu ska fokusera på utväxling av är Autsyde, Rhemispheres och Zetiq Development.   

Affärsområdet Management Consulting är fortfarande under uppbyggnad. I kombination med det avvaktande 
läget på marknaden har verksamheten inte utvecklats i den takt som förväntats. Vi ska fortsätta bygga upp, 
konsolidera och paketera detta affärsområde så att det i högre grad införlivas i företagets verksamhet. Fokus 
är på verksamhetsnära förbättringsarbeten.

Inom vårt affärsområde Produktutveckling ser vi att kunder, nuvarande och potentiella, intar en avvaktande 
hållning, vilket innebär att vi kortsiktigt måste säkerställa en förbättrad beläggningsgrad.  

Sammanfattningsvis så är vår förväntan att det osäkra marknadsläget inte kommer att försämras ytterligare 
utan snarare att vi får se förbättringar under andra delen av året. Fokus kommer att vara på att öka lönsam-
heten snarare än tillväxten. När väl konjunkturen förbättras kommer vi att dra nytta av vårt goda renommé, 
våra kompetenta medarbetare och vår under 27 år upparbetade position som utvecklingspartner till nordisk 
industri. Jag hoppas att min bakgrund med erfarenhet från både SSAB och ABB-koncernen kan bidra till att vi 
når våra mål.   
 
Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB 
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Karl-Gustav Ramström
CEO Prevas AB

 
• Resultat efter skatt –1,4 Mkr (8,8)
• Resultat per aktie –0,13 kr (0,84)
• Likvida medel 14,6 Mkr (9,0)



Affärsområde

Produktutveckling / INBYGGDA SYSTEM

Prevas affärsområde Produktutveckling är ledande inom mjukvara, elektronik och mekatronik för inbyggda system. Inbygg-
da system förekommer överallt i dagens samhälle, i allt från mobiltelefoner, bilar, tåg, flygplan, medicinteknisk utrustning, 
industrirobotar och moderna vitvaror. Alla har de gemensamt att de styrs av mer eller mindre avancerade datorsystem som 
sitter i produkterna.
 Prevas affärsområde Produktutveckling levererar ett svagare resultat jämfört med motsvarande period förra året. Det 
svaga resultatet är framförallt en konsekvens av en något sämre beläggningsgrad. Vi har under perioden vidtagit en rad 
besparingsåtgärder, vilket vi räknar med kommer att ge en positiv effekt på resultatet redan under det andra kvartalet.
 Marknadsutvecklingen är fortsatt svårbedömd. Vi ser att några kunder fortfarande avvaktar med nya investeringar i 
utvecklingsprojekt men vi ser även att andra kunder har en fortsatt stor efterfrågan på Prevas tjänster. Trots det osäkra 
marknadsläget är trenden fortsatt stark att allt fler inbyggda system placeras i industriella och kommersiella produkter. 
Som ledande i Norden inom inbyggda system och med ökat förtroende från våra kunder, gör detta att vi även fortsättnings-
vis ser ljust på framtiden för Prevas.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Teknisk partner i Norden till congatec
Under perioden tecknades ett samarbete med congatec AB, en ledande tillverkare av datormoduler för inbyggda system. 
Prevas förväntar sig att samarbetet med congatec ska innebära stora fördelar för både det egna företaget och för kun-
derna. Partnerstrategin för Prevas bygger i grunden på att leverera kompletta lösningar, från idé till färdig produkt. För att 
erbjuda bästa möjliga lösning väljer Prevas att samarbete med ett antal strategiska partners.

Stark kundbas
Prevas kunskap, som inhämtats från tidigare utförda utvecklingsprojekt, kommer både oss själva men självklart även 
våra kunder till gagn. Därför har vi samlat våra lösningar i maskin- och programvara till ett brett program av färdiga 
byggstenar. Tack vare färdiga plattformar och byggstenar kan Prevas kraftigt minska tiden och utvecklingskostnaden fram 
till marknadsfärdig produkt. Detta i kombination med mycket duktiga medarbetare, expertcenter ”Center of Excellence” 
och tecknade avtal med strategiska partners gör att Prevas kan skapa bästa förutsättningarna för att erbjuda unika och 
framtidssäkra lösningar till sina kunder.

Som marknadsledande inom inbyggda system bidrar Prevas med innova-
tioner som skapar tillväxt. Framgångsrik lansering av nya smarta produk-
ter kräver intensiv fokus på produktkvalitet, kostnad och utvecklingstider.  
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PRODUKTUTVECKLING 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011

 RESULTAT Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Intäkter, Tkr 109 807 118 711 90 698 115 398 121 918 127 300 88 319 112 084 109 004

Rörelseresultat, Tkr –2 505 –10 831 1 379 756 9 133 8 342 4 133 7 072 10 048

Rörelsemarginal, % –2,3 –9,1 1,5 0,7 7,5 6,6 4,7 6,3 9,2

Antal anställda, medeltal 359 355 346 345 336 319 307 302 283



Prevas affärsområde Industrisystem är ledande inom Manufacturing Execution Systems (MES), Enterprise Manufacturing 
Intelligence (EMI) och automation. MES är de system som knyter ihop verkstadsgolvet med affärssystemen. Dessa system 
rapporterar kontinuerligt och berättar var en order befinner sig i produktionen, hur väl utrustningen på fabriksgolvet utnytt-
jas, hur maskinerna mår osv. För att beslutfattare inom industrin snabbt ska kunna fatta rätt beslut, så behöver man också 
tillgång till korrekt information i rätt tid. Här kommer informationssystem in i bilden, som kallas EMI. Områdena MES och 
EMI spelar en mycket central roll för konkurrenskraften i den globala konkurrensen.
 Omsättningen för Prevas affärsområde Industrisystem steg med 4,1 procent under första kvartalet jämfört med samma 
period förra året. Resultatet under första kvartalet nästan fördubblades jämfört med samma kvartal 2012. 
 Prevas märker av en ökad frekvens i förfrågningar och projekt med MES-system. Behov av att få en snabb överblick över 
produktionsprocesser har funnits länge men här öppnar ny teknik också andra möjligheter. Det är allt vanligare att även 
använda smarta mobiler för att sprida information om produktionsutfall, kvalitet, underhållsinformation och störningar. Krav 
på spårbarhet och allt tuffare miljökrav är också en pådrivande faktor för investeringar inom området. Prevas har spetskom-
petens inom många områden och det är en viktig komponent för att leverera fungerande systemslösningar och få kundernas 
förtroende.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Förvärv av PSIAM, ett företag inom IT-lösningar för underhåll, från april 2013
Den 4 april förvärvades PSIAM, ett företag inom IT-lösningar för underhåll. Företaget har 7 medarbetare i Oslo och 7 medar-
betare i Karlstad och bygger sin verksamhet på uppdrag från kunder i Europa. Företaget är specialister på IT-lösningar för 
underhåll. Bland kunderna återfinns bland annat Coca-Cola, GE Healthcare, NIBE, Posten Norge och Technip. 
 Ett förvärvsavtal har tecknats med förvärvsdatum den 2 april 2013. Den fasta köpeskillingen uppgick till 14,0 Mkr. För-
värvet betalas kontant. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med 
den sista mars 2016, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå 
till 17,0 Mkr. Överlåtelsebokslutet är under framtagande och en mer detaljerad specifikation kommer att presenteras i vår 
nästa kvartalsrapport. De preliminärt beräknade förvärvade tillgångarna och skulderna för förvärvet består av en bedömd 
goodwill på 10,0 Mkr, övriga immateriella anläggningstillgångar bedöms till ca 5,0 Mkr. Övriga rörelsetillgångar inklusive 
likvida medel, netto, bedöms till ca 2,5 Mkr. Den uppkomna goodwillen är hänförlig till synergieffekter och personal. Det 
förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och förväntas ge en rörelsemarginal på ca 15 procent 
och en omsättning på 22,5 Mkr under kvarvarande del av 2013 samt 30 Mkr i omsättning under en 12 månadsperiod. En-
heten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut. Inga transaktionskostnader har belastat resultatet i perioden.

Ny order från Arla Food
Arla Foods fabrik i Vimmerby startade 2005 och producerar idag mjölkpulver från 350 000 ton mjölk årligen. Anläggningen 
befinner sig i en expansionsfas där bland annat en tredje indunstningslinje ska adderas. Prevas ska hjälpa till och utveckla 
ett nytt styrsystem som möjliggör byte av matningssystem under drift mellan olika processer. Med minskade ställtider och 
effektivare produktion som resultat.
 Leveransen inkluderar även styrning av ett återvinningssystem som bättre tar tillvara på restprodukter. Arla får därmed 
en ökad produktionsgrad samtidigt som man minskar påverkan på miljön. Detta är världens mest avancerade matnings-
system inom detta område.   

 

Som marknadsledande inom industriell IT bidrar Prevas med innovationer 
som skapar tillväxt. Vårt jobb är att öka effektiviteten i våra kunders pro-
duktionsprocesser. Vi arbetar nära våra kunder för att definiera stegvisa och 
kostnadseffektiva vägar fram mot högproduktiva produktionsanläggningar. 

Affärsområde

Industrisystem / INDUSTRIELL IT
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INDUSTRISYSTEM 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011

 RESULTAT Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Intäkter, Tkr 53 539 49 040 42 284 47 959 51 398 45 967 42 015 44 070 46 410

Rörelseresultat, Tkr 5 170 2 829 2 829 969 2 993 3 574 3 088 5 474 5 353

Rörelsemarginal, % 9,7 5,8 6,7 2,0 5,8 7,8 7,3 12,4 11,5

Antal anställda, medeltal 159 151 152 155 160 137 134 135 133



Prevas affärsområde Management Consulting hjälper företag som står inför en utmanande resa. Det kan röra sig om föränd-
ringsarbete, utveckling av nya affärsmodeller eller nyskapande möjligheter i gränslandet mellan IT och verksamhet. Prevas 
långa gedigna industrikompetens är en styrka som även stärker kundernas konkurrenskraft.
  Området ”Internet of things” påverkar merparten av Sveriges alla företag. Genom att produkter och även tjänster ”kopp-
las upp” ställs helt nya krav på företagens strategier, operativa verksamhet och tekniska infrastruktur. Inom detta område 
möter Prevas en god efterfrågan med en välanpassad kompetensstruktur.
  Affärsområdet är inne i en mycket expansiv uppbyggnadsfas där fokus är att rekrytera nya medarbetare, bygga volym på 
befintliga och nya kunder samt samarbeta med Prevas övriga affärsområden. 
  De flesta branscher står inför nya utmaningar som innebär förändring av alltifrån affärsmodeller till processer och 
systemstöd. Efterfrågan runt detta har därför ökat och med affärsområdet Management Consulting möts detta behov med 
en kombination av innovationsstrategisk rådgivning och informationsteknologisk helhetssyn. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Branschfokus för bästa kundnytta
Prevas har inom detta affärsområde valt att fokusera på ett antal branscher. Enligt vår bedömning är det där vi kan göra 
störst nytta, utifrån vår branschkännedom och våra kompetensområden. Energibranschen är en av dem. Infrastruktur, Life 
Science och verkstadsindustri är några till. Vår förmåga att producera och konsumera energi är av avgörande betydelse för 
oss människor, inte bara för vårt välbefinnande och vår utveckling, utan även för miljön. Civilisationen i den industrialise-
rade världen, har skapat en livsstil, som resulterat i en allvarlig konflikt mellan vårt behov av mycket och billig energi och 
oförstörd naturmiljö. Sättet energibranschen kommer att möta ovanstående behov ändrar inte bara affärsmodeller, utan 
påverkar en hel industri i dess djupaste rötter. Prevas kan i allra högsta grad vara delaktig och hitta lösningar på framtidens 
energifrågor via våra specialistrådgivare. Under perioden har affärsområdet ytterligare stärkt sin leveransorganisation. 

Avtal med Fortum och samarbeten inom energibranschen
Under perioden har vi tecknat avtal med Fortum för leverans av tekniska konsulttjänster samt tillfört spetskompetens i 
några av energibranschens mest utmanande projekt. Samarbeten med företag som OKG inom E.ON koncernen och Forsmark 
inom Vattenfallkoncernen har utökats. 
 Några av affärsområdets största kunder under perioden är E.ON, Fortum, Forsmark och OKG.

 

Strategisk rådgivning bygger på passionerad och modig innovation i rela-
tion till branschförståelse. Prevas Management Consulting fyller ett tom-
rum avseende branschspecifik strategisk rådgivning.  

Affärsområde

Management Consulting 
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MANAGEMENT CONSULTING 2013 2012 2012 2012

 RESULTAT Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Start av affärsområde maj 2012

Intäkter, Tkr 8 702 6 193 1 993 16

Rörelseresultat, Tkr –3 057 –4 250 –2 857 –772

Rörelsemarginal, % – – – –

Antal anställda, medeltal 32 29 5 2



OMSÄTTNING
Januari - Mars
Omsättningen uppgick till 172,0 Mkr (173,3), en minskning med en pro-
cent. Antal arbetsdagar uppgick till 62 st (64). De förvärvade enheterna 
står för 3 procent av omsättningen.  
 Omsättning per medarbetare uppgick till 299 Tkr (335). 

RESULTAT
Januari - Mars
Rörelseresultatet EBIT, exkl. omstruktureringskostnad, uppgick till 0,6 
Mkr (12,1) vilket ger en rörelsemarginal på 0,4 procent (7,0). Resultatet 
EBIT, inkl. omstruktureringskostnad, uppgick till –0,4 Mkr vilket ger en 
resultatmarginal på –0,2 procent. Resultatet före avskrivningar EBITDA 
uppgick till 2,7 Mkr (14,1) vilket ger en resultatmarginal före avskriv-
ningar på 1,6 procent (8,1).
 Resultat efter skatt uppgick till –1,4 Mkr (8,8).
 Resultatförsämringen är hänförbar till två färre arbetsdagar, en 
sämre beläggningsgrad samt en omstruktureringskostnad gällande  
affärsområde Produktutveckling Danmark på 1,0 Mkr.

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 
16,1 Mkr (–8,7). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14,6 Mkr 
(9,0) och checkkredit utnyttjad med 21,3 Mkr.

FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 158,9 Mkr (172,4), vilket ger 
en soliditet om 41 procent (49). 
 Eget kapital per aktie uppgick till 15,49 kr (16,82).

MEDARBETARE
Medelantalet medarbetare uppgick under perioden till 576 (517), varav 
359 (336) inom affärsområde Produktutveckling, 159 (160) inom af-
färsområde Industrisystem och 32 (0) inom affärsområde Management 
Consulting samt 26 (21) inom ledning och administration.
 Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 607 (575), varav 
andelen kvinnliga medarbetare var 11 procent.

INVESTERINGAR
Under perioden uppgick koncernens investeringar i anläggningstillgång-
ar till 0,8 Mkr (0,8) varav 0,4 Mkr (0,4) avsåg maskiner och inventarier 
samt 0,4 Mkr (0,4) produktutveckling och immateriella tillgångar. 

VERKSAMHETSSTARKA NYCKELTAL, PROJEKT I TID
Som en del av företagets certifierade kvalitetssystem mäts ständigt 
kundnöjdhet, leveranssäkerhet och garantiarbete. Prevas, har sedan 
starten 1985, mycket högt antal nöjda kunder och återkommande kunder 
samt unika kvalitetstal gällande leveranssäkerhet och garanti. 90 
procent av våra projekt levereras i tid, en siffra som är avsevärt bättre 
än branschgenomsnittet. Detta tillsammans med en kundnöjdhet på 8,5 
(skala från 1 till 10), gör att Prevas värderas högt av kunderna.  

Koncernen

Finansiell Information 
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KUNDBETYG, SKALA 1 TILL 10

Saab (försvar) 10 %

Ericsson 7 %

Arla Foods 6 %

Maquet Critical Care 5 %

ABB 4 %

Övriga 68%

DE STÖRSTA KUNDERNA Q1 2013

Sverige 84 %

Danmark 9 %

Norge 5 %

Indien 2 %

FÖRDELNING 

Män 89 % 
Kvinnor 11 %

TOTALT 607 MEDARBETARE 2013-03-31

Life Science 21 %

Verkstadsindustri  19 %

Fordon 12 %

Försvar 11 %

Energi 10 %

Telekom 10 %

Övriga 17 %

BRANSCHINDELNING Q1 2013



NYCKELTAL PER KVARTAL
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2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011

Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Rörelsens intäkter, Mkr 172,0 173,9 135,0 163,4 173,3 173,3 130,3 156,2 155,4

Rörelseresultat, Mkr –0,4 –12,3 1,3 1,0 12,1 11,9 7,2 12,5 15,4

Rörelsemarginal i % –0,2 –7,0 1,0 0,6 7,0 6,9 5,5 8,0 9,9

Antal arbetsdagar 62 62 65 59 64 64 66 60 63

Antal anställda vid periodens slut 607 590 589 577 575 567 518 502 501

Antal anställda, medeltal 576 560 527 531 517 494 461 467 435

Nettoomsättning/anställd, Tkr 299 311 260 308 335 351 283 333 357

Soliditet, % 41 40 46 46 49 55 58 54 52

Resultat per aktie, kr –0,13 –0,87 0,10 0,00 0,84 0,80 0,48 0,84 1,05

Eget kapital per aktie, kr 15,49 15,93 16,73 16,80 16,82 18,04 17,57 17,00 15,86

OMSÄTTNING MODERBOLAGET
Januari - Mars
Omsättningen uppgick till 133,3 Mkr (134,9) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,2 Mkr (10,4).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Prevaskoncernen inklusive moderbolaget arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. En 
effektiv riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och utgör ett naturligt led i den löpande 
uppföljningen av verksamheten. Exempel på verksamhets- och marknadsrelaterade risker är; konkurrens och prispress, våra kunders utveckling, 
kundförluster, konjunkturrisker samt valuta- och ränterisker. Andra risker är konkurrensen om kvalificerade medarbetare. Utifrån Prevas position på 
marknaden som marknadsledare inom Inbyggda System och Industriell IT samt uppbyggnaden av vårt nya affärsområde Management Consulting så 
är det viktigt att attrahera och rekrytera de absolut bästa personerna. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
De typer av transaktioner som finns är redovisade i årsredovisningen under not 25 och är till största delen hänförbara till inköp och försäljning mel-
lan koncernbolag. Transaktioner sker till marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial 
Reporting Standards, IFRS, såsom de har antagits av EU, och i tillämpliga delar den svenska årsredovisningslagen.
 Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
 2013 har IFRS 13 Värdering till verkligt värde börjat tillämpats. Det är en ny enhetlig standard för mätning av verkligt värde som innebär för-
bättrade upplysningskrav. Övriga förändringar vad gäller nya eller ändrade IFRS eller tolkningar har inte någon väsentlig inverkan på de finansiella 
rapporterna. 
 Koncernen och moderbolaget tillämpar i övrigt redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen för 2012.

Västerås den 30 april 2013
Prevas AB (publ)

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

INFORMATION
För ytterligare information kontakta: 
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90 
Mats Åström, tf CEO och CFO, tfn 021-360 19 34, 070-191 31 65 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Publicerad 2013-04-30, 8:30 CET. Informationen är sådan som Prevas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel 
med finansiella instrument.

KOMMANDE RAPPORTER
• Delårsrapport januari - juni 2013, 16 juli 2013
• Delårsrapport januari - september 2013, 29 oktober 2013
• Bokslutskommuniké 2013, 11 februari 2014
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RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr
2013
Kv 1

2012
Kv 1

2012
Helår

Nettoomsättning 172 048 173 316 645 608

Aktiverat arbete 345 214 1 290

Övriga externa kostnader –42 014 –45 726 –181 956

Personalkostnader –127 694 –113 716 –447 554

Resultat före avskrivningar 2 685 14 088 17 388

Av- och nedskrivningar immateriella anläggningskostnader –1 534 –786 –9 966

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –1 543 –1 176 –5 248

Rörelseresultat –392 12 126 2 174

Finansnetto –1 232 –184 –1 771

Resultat efter finansiella poster –1 624 11 942 403

Skatt 212 –3 177 88

Periodens resultat –1 412 8 765 491

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare –1 263 8 460 679

Periodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande –149 305 –188

Resultat per aktie före och efter utspädning i kr –0,13 0,84 0,07

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
i sammandrag, Tkr

2013
Kv 1

2012
Kv 1

2012
Helår

Periodens resultat –1 412 8 765 491

Poster som senare kan komma att omföras till periodens resultat;

Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter –403 –273 –1 181

Periodens totalresultat efter skatt –1 815 8 492 –690

Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare –1 666 8 187 –502

Periodens totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande –149 305 –188

UTFALL PER RÖRELSEGREN
2013
Kv 1

2012
Kv 1

2012
Helår

RÖRELSEN INTÄKTER, Tkr

Produktutveckling 109 807 121 918 446 725

Industrisystem 53 539 51 398 190 681

Management Consulting 8 702 – 8 202

Totalt 172 048 173 316 645 608

RÖRELSERESULTAT, Tkr

Produktutveckling –2 505 9 133 435

Industrisystem 5 170 2 993 9 619

Management Consulting –3 057 – –7 880

Totalt –392 12 126 2 174

RÖRELSEMARGINAL, %

Produktutveckling –2,3 7,5 0,1

Industrisystem 9,7 5,8 5,0

Management Consulting –35,1 – –96,1

Totalt –0,2 7,0 0,3
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BALANSRÄKNING i sammandrag, Tkr
2013

31 mars
2012

31 mars
2012

31 dec

Goodwill 140 763 112 352 141 075

Övriga immateriella anläggningstillgångar 21 918 8 584 23 033

Materiella anläggningstillgångar 21 987 13 705 21 012

Summa anläggningstillgångar 184 668 134 641 185 120

Uppskjuten skattefordran 4 908 1 970 4 132

Kortfristiga fordringar 183 419 203 529 206 733

Likvida medel 14 577 8 994 13 728

Summa omsättningstillgångar 202 904 214 493 224 593

SUMMA TILLGÅNGAR 387 572 349 134 409 713

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 156 496 169 879 160 962

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2 431 2 568 2 580

Eget kapital 158 927 172 447 163 542

Uppskjuten skatteskuld 13 010 11 023 13 200

Långfristiga avsättningar * 19 500 – 20 300

Långfristiga räntebärande skulder 62 116 17 732 69 824

Summa långfristiga skulder 94 626 28 755 103 324

Kortfristiga avsättningar * 5 560 879 5 802

Kortfristiga räntebärande skulder 7 834 3 996 10 463

Övriga kortfristiga skulder 120 625 143 057 126 582

Summa kortfristiga skulder 134 019 147 932 142 847

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 387 572 349 134 409 713

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, Tkr
2013

31 mars
2012

31 mars
2012

31 dec

Ingående balans 163 542 184 844 184 844

Periodens summa totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare –1 666 8 187 –502

Periodens summa totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande –149 305 –188

Förändring av innehav utan bestämmande inflytande –2 800 –684 –407

Utdelning –20 205 –20 205

Utgående balans 158 927 172 447 163 542

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 156 496 169 879 160 962

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2 431 2 568 2 580

* Villkorade tilläggsköpeskillingar ingår med 24 Mkr. Det har inte skett någon förändring under perioden. De värderas till verkligt värde enligt nivå 3 och den mest betydelsefulla 
parametern vid värderingen är bedömd intjäning i förvärvade rörelser. Slutliga tilläggsköpeskillingar kan falla ut i intervallet 0-24 Mkr.
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ANALYS AV KASSAFLÖDE, Tkr
2013
Kv 1

2012
Kv 1

2012
Helår

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt –1 624 11 942 403

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 932 1 496 14 506

Betald inkomstskatt –115 –9 818 –13 401

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 193 3 620 1 508

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET

Förändringar av rörelsefordringar 22 727 –23 133 –18 253

Förändringar av rörelseskulder –7 866 10 649 10 715

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 054 –8 864 –6 030

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel –2 800 –684 –26 046

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –345 –465 –2 770

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –409 –430 –1 743

Kassaflöde från investeringsverksamheten –3 554 –1 579 –30 559

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagande av lån – – 23 000

Amortering på lån –500 – –4 350

Förändring av checkkredit –10 989 – 32 173

Nyemission – – 277

Utbetald utdelning – – –20 205

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –11 489 – 30 895

Periodens kassaflöde 1 011 –10 443 –5 694

Likvida medel vid periodens början 13 728 19 271 19 271

Kursdifferens i likvida medel –162 166 151

Likvida medel vid periodens slut 14 577 8 994 13 728

Periodens kassaflöde 1 011 –10 433 –5 694

NYCKELTAL, Tkr
2013
Kv 1

2012
Kv 1

2012
Helår

Resultatmarginal före avskrivningar/EBITDA 1,6 % 8,1 % 2,7 %

Rörelsemarginal/EBIT –0,2 % 7,0 % 0,3 %

Resultatmarginal –0,9 % 6,9 % 0,1 %

Antal utestående aktier vid rapportperiodens utgång, tusental

   före och efter utspädning 10 102 10 102 10 102

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental

   före och efter utspädning 10 102 10 102 10 102

Resultat per aktie före och efter utspädning –0,13 kr 0,84 kr 0,07 kr

Eget kapital per aktie före och efter utspädning 15,49 kr 16,82 kr 15,93 kr

Soliditet 41 % 49 % 40 %

Avkastning på sysselsatt kapital, % –0,2 % 6,1 % 1,1 %

Avkastning på eget kapital, % –0,9 % 5,3 % 0,3 %

Medelantal medarbetare 576 517 531

Antal arbetsdagar 62 64 250

Omsättning per medarbetare i Tkr 299 335 1 216

*

* Erlagd tilläggsköpeskilling.
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RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr
2013
Kv 1

2012
Kv 1

2012
Helår

Nettoomsättning 133 294 134 877 492 238

Aktiverat arbete 310 156 949

Övriga externa kostnader –40 181 –41 578 –159 507

Personalkostnader –84 157 –81 898 –311 206

Av- och nedskrivningar immateriella anläggningskostnader –877 –683 –2 465

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –362 –459 –1 863

Rörelseresultat 8 027 10 415 18 146

Resultat från andelar i koncernföretag –2 800 – –6 162

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 58 349

Räntekostnader och liknande resultatposter –1 045 –105 –1 500

Resultat efter finansiella poster 4 190 10 368 10 878

Bokslutsdispositioner – – –2 830

Skatt –1 568 –2 779 –4 024

Periodens resultat 2 622 7 589 4 024

BALANSRÄKNING i sammandrag, Tkr
2013

31 mars
2012

31 mars
2012

31 dec

Immateriella anläggningstillgångar 21 193 4 497 21 760

Materiella anläggningstillgångar 2 284 3 081 2 371

Finansiella anläggningstillgångar 59 431 36 279 59 430

Kortfristiga fordringar 163 087 162 125 183 388

Kassa och Bank 466 2 102 331

Summa tillgångar 246 461 208 084 267 280

Eget kapital 84 762 83 463 79 933

Obeskattade reserver – – 2 830

Avsättningar * 15 002 680 14 678

Långfristiga räntebärande skulder 48 584 10 450 56 673

Kortfristiga räntebärande skulder 3 400 2 200 6 800

Övriga kortfristiga skulder 94 713 111 291 106 366

Summa skulder och eget kapital 246 461 208 084 267 280

Ställda panter 89 875 65 000 89 875

Eventualförpliktelser 2 295 1 992 2 295



Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar 

som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande 

företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. 

Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. 

Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. 

För mer information, se www.prevas.se. 

Prevas AB (publ) Org nr 556252-1384

Box 4, 721 03 Västerås, Telefon 021-360 19 00, Fax 021-360 19 29

info@prevas.se, www.prevas.se


