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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 - DECEMBER
• Nettoomsättning 687,8 Mkr (645,6)
• Resultat före av- och nedskrivningar 7,4 Mkr (17,4)
• Rörelseresultat EBIT –10,6 Mkr (2,2)
• Rörelsemarginal EBIT –1,5 % (0,3)
• Resultat efter skatt –16,5 Mkr (0,5)
• Resultat per aktie –1,65 kr (0,07)
• Ingen utdelning föreslås

VD-kommentar 
Efter en period av osäkerhet och lågkonjunktur har intresset av att blicka 
framåt växt hos våra kunder. Allt fl er kunder vill diskutera samarbete och 
partnerskap med Prevas. Vi tror att detta, bland annat, beror på att vår för-
ståelse för kundernas verksamheter och affärer värderas högt. Men också 
att våra tekniska spetskompetetenser, tjänster och erbjudanden ger dem 
möjligheter till konkurrenskraftigare produkter och mer effektiva IT-stöd 
och arbetssätt. Tendensen kunde skönjas redan under föregående kvartal 
och vi kan nu också mäta den i form av en högre orderingång. Årets sista 
kvartal blev ”all time high” i orderingång. 

Fokus på lönsamhet har även i kvartal fyra varit prioriterat. Inom affärs-
området Management Consulting, som inte nått upp till förväntningarna 
och påverkat resultatet negativt, har vi genomfört nödvändiga kostnadsbe-
sparande åtgärder som belastat kvartalet. Affärsrådgivning för strategiska och operativa beslut samt att leverera tjänster 
i gränslandet mellan affärsverksamheten och IT, är alltjämt en prioriterad del av vår verksamhet. Verksamheten leds idag 
av en av våra mest erfarna chefer inom management consulting och är numera bättre balanserad och integrerad med 
Prevas övriga verksamhet. 

Affärsområdet Produktutveckling har präglats av att stora delar av teknik- och tillverkningsindustrin har haft ett kämpigt 
år med stora besparingsprogram. Detta har lett till en större återhållsamhet vad gäller investeringar i nya produkter vilket 
i sin tur påverkat efterfrågan på Prevas konsulttjänster och lösningar. Här ser vi dock en viss återhämtning under kvartal 
fyra och antalet förfrågningar av våra tjänster har ökat.

Affärsområdet Industrisystem som erbjuder lösningar för effektivare produktion, logistik, energieffektivitet och underhåll 
har under året lyckats bra och ser framöver en fortsatt stark efterfrågan på deras tjänster. 

Vi har startat ett nytt expertcenter, s.k. Center of Excellence, för Produktionslogistik. Produktionslogistik är ett område som 
fått en allt större betydelse i industrin. Detta på grund av ökade krav på kortare leveranstider och kvalitetsäkerhet, spår-
barhet, en mer fl exibel produktion och inte minst krav på mindre kapitalbindning. I mer än 30 år har Prevas specialister 
utvecklat och levererat system för produktionslogistik till världsledande företag. 

Ett nytt koncernavtal har tecknats mellan Prevas och försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Prevas är utvald till priorite-
rad leverantör för tjänster inom bland annat systemarbete, programvara, elektronik, mekanik och test.

Vissa positiva signaler avslutade året och förhoppningsvis bottnade lågkonjunkturen ut under hösten. Prevas omsätt-
ning ökade 2013 jämfört med föregående år. Vi har idag en god beredskap att fortsätta arbeta ännu mera målinriktat och 
kostnadseffektivt med att erbjuda innovativa och industriella lösningar till våra företagskunder. Tillsammans hjälps vi 
åt för att bibehålla och öka deras konkurrenskraft, vilket är ett överlevnadsvillkor för svensk och nordisk industri. Min tro 
är därför stark att trenden kommer att fortsätta; att våra kompetenser, tjänster och erbjudanden kommer att efterfrågas 
alltmer framöver. 

Jag vill också passa på att hälsa Andreas Lindahl välkommen till Prevas som vår nya CFO. Andreas började sin första 
arbetsdag den 3 februari 2014.     
 
Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB 
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Karl-Gustav Ramström
CEO Prevas AB

OKTOBER - DECEMBER
• Nettoomsättning 183,9 Mkr (173,9)
• Resultat före av- och nedskrivningar 5,2 Mkr (–3,9)
• Rörelseresultat EBIT –2,5 Mkr (–12,3)
• Rörelsemarginal EBIT –1,4 % (–7,0)
• Resultat efter skatt –7,6 Mkr (–8,6)
• Resultat per aktie –0,77 kr (–0,87)



Affärsområde

Produktutveckling / INBYGGDA SYSTEM

MARKNAD
Efterfrågan på marknaden under sista kvartalet är generellt sett något bättre jämfört med kvartal 1-3 2013. Vi ser även en hel del tecken på att den 
ökade efterfrågan kommer att hålla i sig in i det nya verksamhetsåret. Den generella trenden att allt fler inbyggda system placeras i industriella och 
kommersiella produkter är fortsatt tydlig. Som ledande i Norden inom inbyggda system, gör detta att vi även fortsättningsvis ser ljust på framtiden 
för Prevas.

KUNDER
Med bred specialistkompetens inom mjukvara, elektronik och mekatronik för inbyggda system kan vi hjälpa våra kunder att snabbt få ut sina nya 
produkter på marknaden. Vår dokumenterade förmåga att leverera projekt i tid och med hög kvalitet är framgångsfaktorer som kommer våra kunder 
till nytta. Förståelsen för branschers olika utmaningar och kunders verksamhetsområden ses också som klara fördelar och är viktiga för att vi ska 
kunna omsätta kundernas idéer till fungerande produkter. 
 Affärsområdet Produktutvecklings fem största kunder under året är Saab (försvar), Axis Communications, Ericsson, Volvo och ABB. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Nya koncern- och samarbetsavtal 
Prevas har tecknat ett flertal ramavtal med större kundföretag, såsom ABB och Atlas Copco Tools. Ett förnyat koncernavtal har också tecknats 
mellan Prevas och försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Tack vare ett långt och lyckosamt samarbete mellan företagen är Prevas en prioriterad 
samarbetspartner till Saab. Prevas är utvald till prioriterad leverantör för tjänster inom bland annat systemarbete, programvara, elektronik, meka-
nik och test. Ett nytt spännande samarbetsavtal har tecknats med Permobil.

Nytt expertcentra inom Embedded Linux
Det går inte att vara bäst på allt, varför Prevas har valt att satsa extra hårt på nischområden där vi är den allra vassaste aktören på marknaden. 
Dessa expertcenter av högkompetenta medarbetare och avancerad utrustning kallar vi för Center of Excellence. För inbyggda system inom indu-
strisektorn finns en ständig efterfrågan på stabilitet och reproducerbarhet inom mjukvaruutveckling. Prevas har det största teamet i Skandinavien 
inom design, utveckling, specialanpassning och långtidsunderhåll för inbyggda Linux-baserade produkter och kan svara upp mot denna efterfrå-
gan. Vi har samlat vår kompetens inom detta område i en kärngrupp av specialister som nu tillhör det nystartade expertcentrat Embedded Linux. 
Tillsammans med dem, samt ett antal Linuxkunniga medarbetare spridda över hela Prevas, säkerställer vi ett effektivt och professionellt utveck-
lingsarbete tillsammans med våra kunder. 
 Exempelvis har Prevas specialister hjälpt Hounö att ta fram en innovativ plattform för att vidareutveckla sina bake-off ugnar. Resultatet blev en 
modern ugn som styrs via mobilt gränssnitt. Ett annat exempel är att Prevas har implementerat vår egen Linux-distribution OE-lite i ett flertal olika 
säkerhetskritiska applikationer, såsom transportsystem och intensivvårdsprodukter. 

Teknisk partner till congatec
En allmän trend i branschen är kraven på kortare utvecklingstider, lägre utvecklingskostnader och minskade risker i projekten. Ett sätt att lösa det 
är att använda industriella datormoduler och utveckla en lösning som anpassats efter kundens specifika behov. congatec, som är ledande tillver-
kare av datormoduler för inbyggda system, har valt Prevas som teknisk partner i Norden.

Som marknadsledande inom inbyggda system bidrar Prevas med innovationer som 
skapar tillväxt. Framgångsrik lansering av nya smarta produkter kräver starkt fokus på 
produktkvalitet, kostnad och utvecklingstider.  

Prevas bokslutskommuniké 2013  

Innovation for growth   | 3 |     

PRODUKTUTVECKLING 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011

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

Intäkter, Tkr 111 813 88 138 110 753 109 807 118 711 90 698 115 398 121 918 127 300 88 319 112 084 109 004

Rörelseresultat, Tkr –5 914 –5 266 –2 521 –2 505 –10 831 1 379 756 9 133 8 342 4 133 7 072 10 048

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

Antal anställda, medeltal 358 348 357 359 355 346 345 336 319 307 302 283

Prevas affärsområde Produktutveckling är ledande inom mjukvara, elektronik och mekatronik för inbyggda system samt avancerade tekniska 
konsulttjänster för skandinaviska företag. Inbyggda 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.
 Affärsområdet Produktutveckling levererar ett svagt resultat för det fjärde kvartalet. Det svaga resultatet beror till största del på en något för 
låg beläggningsgrad. Detta delvis på grund av att starten dragit ut på tiden för några av våra större kundprojekt. Beläggningsgraden har succes-
sivt ökat under fjärde kvartalet och orderingången varit god. 

* Nedskrivning av goodwill har skett med 4,1 Mkr kvartal 4 2013 och med 5,2 Mkr kvartal 4 2012.

* *



MARKNAD
Prevas upplever att temperaturen på marknaden för produktionsnära IT-lösningar ökar, men i långsam takt. Vi upplever också att fler förfrågningar 
kommer ut på marknaden liksom att antalet projekt ökat något. Prevas ser en fortsatt mycket stor potential för produktivitetshöjande åtgärder 
med hjälp av industriell IT. Inte minst genom bättre samverkan mellan produktion och underhåll, där Prevas fortsätter att ta en allt aktivare roll. 
Intresset för att kartlägga och effektivisera energianvändningen i industrin är ett annat intressant område med stor potential. Generellt sett är det 
produktivitetsjakten som driver kunder mot intelligenta och moderna IT-lösningar i produktionen.

KUNDER
Att Prevas jobbar nära sina kunder, i ett kollegialt partnerskap, upplevs mycket positivt av våra kunder. Trots tecken på ljusare tider har industri-
företagen det fortsatt tufft. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga behöver industrin förbättra och finslipa sina processer för produktion och 
tillverkning. De tecken Prevas ser är att företag blir allt mer medvetna om att en gångbar väg fram är att arbeta med produktivitetsförbättringar och 
effektivisera sina anläggningar, både lokalt och globalt. 
 Affärsområdets fem största kunder under året är ABB, Arla Foods, Ericsson, Sandvik och Siemens.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Förvärv av Psiam
Prevas förvärvade bolaget Psiam, som jobbar med underhållslösningar, den 1 april 2013. Nya order på underhållssystem har tecknats och interna 
samarbetsformer har utvecklats. Bland kunderna återfinns bland annat Coca-Cola, GE Healthcare, NIBE och Posten Norge.
     Den fasta köpeskillingen uppgick till 14,0 Mkr kontant och därutöver har det utbetalats en kontantersättning om 5,8 Mkr. Dessutom kan en 
tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med den sista mars 2016, komma att utgå med maximalt 3,0 Mkr. Det 
förvärvade företaget ingår som en del i Prevasgruppen och har bidragit med en rörelsemarginal på ca 8 procent och en omsättning på ca 23 Mkr 
under 2013. Inga transaktionskostnader har belastat resultatet i perioden.

Underhållssystem för bättre produktivitet och lönsamhet 
Underhåll inom industrin är ett område som starkt kan bidra till produktivitetsförbättringar och där samspelet mellan underhåll och produktion blir 
en allt viktigare parameter framöver. Prevas erbjuder underhållslösningar som bygger på branschpraxis och är utvecklade i nära samarbete med 
våra 80 nordiska underhållssystemkunder. Nedan följer några exempel på underhållssystem som levererats under 2013.
• Ett projekt inom energiuppföljning, tillsammans med Coca Cola Enterprise i Norge, resulterade i miljonbesparing för Coca Cola.
• Installerat underhållssystem hos SwedPaper under stor tidspress och klarade leverans, installation och driftsättning helt enligt tidsplanen. 
• Utvecklat en underhållslösning som förenklar hanteringen av uttag och returer till lager samt lagerinventering för möbeltillverkaren J.E. Ekornes.

Produktionslogistik, ett nytt expertcenter
Produktionslogistik är ett område som fått en allt större betydelse i industrin. Detta på grund av ökade krav på kortare leveranstider och kvalitetsä-
kerhet, en mer flexibel produktion och inte minst krav på mindre kapitalbindning. Basen för Prevas nya expertcenter finns i Göteborg. I mer än 30 år 
har Prevas specialister som tillhör expertcentret utvecklat system för produktionslogistik till industrin. 

Som marknadsledande inom industriell IT bidrar Prevas med innovationer som skapar till-
växt. Vårt jobb är att öka effektiviteten i våra kunders produktionsprocesser. 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 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011

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

Intäkter, Tkr 64 028 50 975 64 148 53 539 49 040 42 284 47 959 51 398 45 967 42 015 44 070 46 410

Rörelseresultat, Tkr 5 047 4 527 4 305 5 170 2 829 2 829 969 2 993 3 574 3 088 5 474 5 353

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

Antal anställda, medeltal 173 167 175 159 151 152 155 160 137 134 135 133

Prevas affärsområde Industrisystem är ledande i att hjälpa företag att öka sin effektivitet i produktionen. Fokus ligger på intelligenta IT-lösningar 
inom överordnad produktionsstyrning och produktionsplanering (MES), beslutsstöd för produktionsuppföljning (EMI), underhållsystem (EAM) samt 
logistik och automation. Detta är lösningar som har stor påverkan på industrins produktivitet och därmed dess konkurrenskraft.
 Omsättningen för Prevas affärsområde Industrisystem steg med 22 procent 2013 jämfört med 2012. Resultatet under året ökade med  
98 procent jämfört med 2012. 



MARKNAD
Det har tagit längre tid än beräknat att addera ett nytt erbjudande. Marknaden har präglats av återhållsamhet och det har även varit svårt att 
hitta medarbetare med rätt kompetens och profil. Den huvudsakliga inriktningen har därför under 2013 varit att bearbeta Prevas befintliga kunder, 
tillsammans med övriga affärsområden, samt fortsatt arbete med att optimera den egna verksamheten. Med hjälp av branschspecifik strategisk 
rådgivning arbetar vi tillsammans med våra kunder för att förändra, förädla och vitalisera invanda affärsmodeller.
  
KUNDER
Kunder finns inom branscher som telekom, energi, fordon, tillverkning, försvar och konstruktion. Att agera som rådgivare för strategiska och opera-
tiva beslut är ett exempel på våra insatser, en annan att införa olika säkerhetsmätningar i syfte att uppfylla regelverk. Framgång bygger på ett nära 
samarbete med kunden.
 Affärsområdet Management Consultings fem största kunder under året är Eon, Fortum, NCC, Ericsson och Försvarsmakten. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Spännande kunduppdrag 
Affärsområdet har under året fått in ett flertal spännande referensprojekt. Här följer ett urval av referensprojekt. 
• Till Siemens Industrial Turbomachinery har Prevas som projektledare hjälpt till och tagit fram ett flexibelt och effektivt verktyg. 
• Prevas agerade projektledare för ett större projekt till Forsmark Kraftgrupp vars syfte var att höja IT-säkerheten och förbättra skyddet mot  
 dataintrång. 
• Prevas har som projektledare till Forsmark Kraftgrupp även implementerat ett modernt system för laboratoriedata, som uppfyllde gällande 
 myndighetskrav. 
• OKG, som är en del av E.ON, anlitade Prevas som projektledare för projekt Isak, ett informations- och it-säkerhetsprojekt.
• Prosperity Capital Management anlitade Prevas som rådgivare för strategiska och operationella beslut om hur de skulle fortsätta utvecklingen 
 av sitt digitala produktionssystem.  
 Många av de projekt som vi idag arbetar med hos våra kunder kommer att fortgå under hela 2014. Våra konsulter har fått fortsatt förtroende och 
är förlängda i dessa projekt. 
    
Optimering och konsolidering av verksamhet
Arbetet med att optimera och konsolidera affärsområdet är genomfört och nu ligger fokus på att skapa en lönsam tillväxt. Nya värdeerbjudanden 
har även tagits fram där Prevas ser möjligheter och kan i allra högsta grad vara delaktiga och hitta lösningar genom våra kompetenta specialist-
rådgivare. 

Michael Friis tf affärsområdeschef
Den 9 september klev Michael Friis in som tf affärsområdeschef för Management Consulting. Med sin breda bakgrund, inom flera olika branscher 
och globala företag, passar Michael mycket bra in för att axla denna roll. Han kom närmast ifrån sin roll som regionchef i Prevas för Management 
Consulting i Stockholm. 

Verksamhetsnära rådgivning bygger på passionerad och framtidsorienterad innovation 
i gränslandet mellan IT och affärsverksamhet. Prevas Management Consulting främsta 
mål är att leverera ökad lönsamhet och konkurrenskraft för våra kunder. 

Affärsområde

Management Consulting 
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MANAGEMENT CONSULTING 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012

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

Intäkter, Tkr 8 052 7 342 10 500 8 702 6 193 1 993 16

Rörelseresultat, Tkr –1 668 –2 345 –6 405 –3 057 –4 250 –2 857 –772

Rörelsemarginal, % –20,7 –31,9 –61,0 –35,1 –68,6 –143,4 –

Antal anställda, medeltal 23 33 35 32 29 5 2

Prevas affärsområde Management Consulting hjälper företag att förbättra sin effektivitet och lönsamhet. Det kan exempelvis röra sig om utveckling 
av nya affärsmodeller eller nyskapande möjligheter i gränslandet mellan IT och verksamheten. Tillsammans med Prevas långa och gedigna industri-
kompetens stärker vi kundernas konkurrenskraft. 



OMSÄTTNING
Januari - December
Nettoomsättningen uppgick till 687,8 Mkr (645,6), en ökning med 7 
procent. Antal arbetsdagar uppgick till 250 st (250). De förvärvade enhe-
terna under 2012 och 2013 står för 11 procent av nettoomsättningen.
 Nettoomsättning per medarbetare uppgick till 1.186 Tkr (1.216).

Oktober - December
Nettoomsättningen uppgick till 183,9 Mkr (173,9), en ökning med 6 
procent. Antal arbetsdagar uppgick till 62 st (62). 
 Nettoomsättning per medarbetare uppgick till 318 Tkr (311).

RESULTAT
Januari - December
Rörelseresultatet EBIT uppgick till –10,6 (2,2) vilket ger en rörelsemargi-
nal på –1,5 procent (0,3). Resultatet före av- och nedskrivningar EBITDA, 
exkl övriga intäkter på 7,0 Mkr (som är förändring av värdering gällande 
tilläggsköpeskilling), uppgick till 7,4 Mkr (17,4) vilket ger en resultat-
marginal före av- och nedskrivningar på 1,1 procent (2,7).
 Resultat efter skatt uppgick till –16,5 Mkr (0,5). 
 Resultatet har belastats med goodwillnedskrivningar om 4,1 Mkr 
(5,2), kundreserveringar om 3 Mkr samt omstruktureringskostnader om 
drygt 3 Mkr gällande affärsområde Produktutveckling. Omstruktureringar 
inom affärsområde Management Consulting har pågått under året och 
kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits för att få lönsamhet inom 
dessa affärsområden. Beläggningsgraden har under 2013 varit för låg. 
Orderingång och beläggning för början på 2014 ser bättre ut än motsva-
rande period föregående år.

Oktober - December
Rörelseresultatet EBIT uppgick till –2,5 Mkr (–12,3) vilket ger en rörelse-
marginal på –1,4 procent (–7,0). Resultatet före av- och nedskrivningar 
EBITDA uppgick till 5,2 Mkr (–3,9) vilket ger en resultatmarginal före av- 
och nedskrivningar på 2,8 procent (–2,2).
 Resultat efter skatt uppgick till –7,6 Mkr (–8,6).
 Resultatet för kvartalet har belastats med goodwillnedskrivningar om 
4,1 Mkr samt omstruktureringskostnader om 1,3 Mkr inom affärsområde 
Produktutveckling. Nedskrivningen hänför sig till den danska verksam-
heten då resultatutvecklingen i den enheten inte varit tillfredsställande. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskott i Danmark har under 
kvartalet återförts med 3,5 Mkr och belastar skattekostnaden.

KASSAFLÖDE, LIKVIDA MEDEL OCH FINANSIERING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till 15,8 
Mkr (–6,0). Likvida medel uppgick vid årets slut till 18,3 Mkr (16,5) in-
klusive ej utnyttjad checkkredit om 5,2 Mkr (2,8). Under 2013 har nya lån 
upptagits med 20 Mkr avseende företagsförvärv och lån har amorterats 
med 10 Mkr. Resultatet under 2013 har varit otillfredsställande vilket 
inneburit att likviditeten under hösten 2013 periodvis varit ansträngd. 
Med förväntad förbättrad resultatutveckling under 2014 är styrelsens 
bedömning att kassaflödet från den operativa verksamheten kommer att 
öka och förbättra likviditeten, vilket möjliggör högre amorteringar och 
därmed en lägre skuldsättningsgrad.

Koncernen

Finansiell Information 
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FÖRDELNING 

Män 89 % 
Kvinnor 11 %

Sverige 83 %

Danmark 9 %

Norge 6 %

Indien 2 %
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LEVERANSSÄKERHET, %

Saab (försvar) 9 %

Ericsson 8 %

ABB 4 %

Axis Communication 4 %

Atlas Copco 3 %

Övriga 72 %

DE STÖRSTA KUNDERNA 2013

Verkstadsindustri 21 %

Energi 16 %

Försvar 12 %

Life Science 11 %

Telekom 11 %

Fordon 10 %

Livsmedel 6 %

Övriga 13 %

BRANSCHINDELNING 2013



FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 141,2 Mkr (163,5), vilket ger en soliditet om 37 procent (40).
 Eget kapital per aktie uppgick till 13,70 kr (15,93).

MEDARBETARE
Medelantalet medarbetare uppgick under året till 580 (531), varav 356 (346) inom affärsområde Produktutveckling, 168 (151) inom affärsområde 
Industrisystem och 30 (10) inom affärsområde Management Consulting samt 26 (24) inom ledning och administration.
 Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 601 (590), varav andelen kvinnliga medarbetare var 11 procent.
 I februari 2014 tillträdde Andreas Lindahl befattningen som CFO på Prevas. 

INVESTERINGAR
Under året uppgick koncernens investeringar i anläggningstillgångar till 2,6 Mkr (4,5) varav 1,7 Mkr (1,7) avsåg maskiner och inventarier samt  
0,9 Mkr (2,8) produktutveckling och immateriella tillgångar. Utöver dessa uppgår anskaffningsvärden för leasingbilar till 3,9 Mkr (11,0). Därtill har 
investeringar skett via företagsförvärv.   

VERKSAMHETSSTARKA NYCKELTAL, PROJEKT I TID
Som en del av företagets certifierade kvalitetssystem mäts ständigt kundnöjdhet, leveranssäkerhet och garantiarbete. Prevas har sedan starten 
1985, ett mycket högt antal nöjda kunder och återkommande kunder samt unika kvalitetstal gällande leveranssäkerhet och garanti. Prevas har en 
kundnöjdhet på 8,6 (skala från 1 till 10). Detta tillsammans med att 84 procent av våra projekt levereras i tid, en siffra som är avsevärt bättre än 
branschgenomsnittet, gör att Prevas värderas högt av kunderna.    

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

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

Rörelsens intäkter, Mkr 183,9 146,5 185,4 172,0 173,9 135,0 163,4 173,3 173,3 130,3 156,2 155,4

Rörelseresultat, Mkr –2,5 –3,1 –4,6 –0,4 –12,3 1,3 1,0 12,1 11,9 7,2 12,5 15,4

Rörelsemarginal i % –1,4 –2,1 –2,5 –0,2 –7,0 1,0 0,6 7,0 6,9 5,5 8,0 9,9

Antal arbetsdagar 62 66 60 62 62 65 59 64 64 66 60 63

Antal anställda  
vid periodens slut

601 617 631 607 590 589 577 575 567 518 502 501

Antal anställda, medeltal 578 571 595 576 560 527 531 517 494 461 467 435

Nettoomsättning/anställd, Tkr 318 256 312 299 311 260 308 335 351 283 333 357

Soliditet, % 37 39 37 41 40 46 46 49 55 58 54 52

Resultat per aktie, kr –0,77 –0,34 –0,41 –0,13 –0,87 0,10 0,00 0,84 0,80 0,48 0,84 1,05

Eget kapital per aktie, kr 13,70 14,43 14,80 15,49 15,93 16,73 16,80 16,82 18,04 17,57 17,00 15,86

OMSÄTTNING MODERBOLAGET
Januari - December
Omsättningen uppgick till 502,6 Mkr (492,2) och resultatet efter finansiella poster uppgick till –16,2 Mkr (10,9).

Oktober - December
Omsättningen uppgick till 132,6 Mkr (128,2) och resultatet efter finansiella poster uppgick till –19,1 Mkr (–7,3). I dessa siffror ligger nedskrivning 
av andelar i vårt danska bolag med 7,5 Mkr.

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 2012 under not 25 och är till största delen hänförbara till inköp och försäljning 
mellan koncernbolag. Transaktioner sker till marknadsmässiga villkor.
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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.

FÖRSLAG PÅ UTDELNING
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning sker (0,30).

Västerås den 11 februari 2014
Prevas AB (publ)

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

ÅRSREDOVISNING
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Prevas huvudkontor, Legeringsgatan 18 i Västerås, tre veckor innan årsstämman 2014.  
Årsredovisningen går även att beställa från huvudkontoret, tfn 021-360 19 00 eller info@prevas.se. 

ÅRSSTÄMMA
Prevas AB:s årsstämma äger rum 8 april 2014, kl 17:30 i Aros Congress Center (Munkgatan 7, Västerås). 

KOMMANDE RAPPORTER
• Delårsrapport januari - mars 2014, 29 april 2014
• Delårsrapport januari - juni 2014, 16 juli 2014
• Delårsrapport januari - september 2014, 29 oktober 2014
• Bokslutskommuniké 2014, 10 februari 2015

INFORMATION
För ytterligare information kontakta: 
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90 
Andreas Lindahl, CFO, tfn 021-360 19 34, 070-547 08 25  

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

Publicerad 2014-02-11, 8:30 CET. Informationen är sådan som Prevas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument.
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RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr
2013
Helår

2012
Helår

2013
Kv 4

2012
Kv 4

Nettoomsättning 687 797 645 608 183 893 173 944

Övriga rörelseintäkter 7 000 – – –

Aktiverat arbete 728 1 290 36 563

Övriga externa kostnader –185 446 –181 956 –50 680 –55 580

Personalkostnader –495 717 –447 554 –128 072 –122 788

Resultat före avskrivningar 14 362 17 388 5 177 –3 861

Av- och nedskrivningar immateriella anläggningskostnader –18 771 –9 966 –6 046 –6 829

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –6 222 –5 248 –1 666 –1 562

Rörelseresultat –10 631 2 174 –2 535 –12 252

Finansnetto –3 055 –1 771 –243 –317

Resultat efter finansiella poster –13 686 403 –2 778 –12 569

Skatt –2 813 88 –4 783 3 963

Periodens resultat –16 499 491 –7 561 –8 606

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare –16 716 679 –7 782 –8 788

Periodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 217 –188 221 182

Resultat per aktie före och efter utspädning i kr –1,65 0,07 –0,77 –0,87

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
i sammandrag, Tkr

2013
Helår

2012
Helår

2013
Kv 4

2012
Kv 4

Periodens resultat –16 499 491 –7 561 –8 606

Poster som senare kan komma att omföras till periodens resultat;

Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter –10 –1 181 448 952

Periodens totalresultat efter skatt –16 509 –690 –7 113 –7 654

Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare –16 726 –502 –7 334 –7 836

Periodens totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 217 –188 221 182

UTFALL PER RÖRELSEGREN
2013
Helår

2012
Helår

2013
Kv 4

2012
Kv 4

RÖRELSEN INTÄKTER, Tkr

Produktutveckling 420 511 446 725 111 813 118 711

Industrisystem 232 690 190 681 64 028 49 040

Management Consulting 34 596 8 202 8 052 6 193

Totalt 687 797 645 608 183 893 173 944

RÖRELSERESULTAT, Tkr

Produktutveckling –16 206 435 –5 914 –10 831

Industrisystem 19 049 9 619 5 047 2 829

Management Consulting –13 475 –7 880 –1 668 –4 250

Totalt –10 631 2 174 –2 535 –12 252

RÖRELSEMARGINAL, %

Produktutveckling –3,9 0,1 –5,3 –9,1

Industrisystem 8,2 5,0 7,9 5,8

Management Consulting –38,9 –96,1 –20,7 –68,6

Totalt –1,5 0,3 –1,4 –7,0

* Förändring i värdering av tilläggsköpeskilling.
** Nedskrivning av goodwillvärde har skett med 11,1 Mkr (5,2), varav 4,1 Mkr (5,2) under kvartal 4.

*

** **
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BALANSRÄKNING i sammandrag, Tkr
2013

31 dec
2012

31 dec

Goodwill 145 017 141 075

Övriga immateriella anläggningstillgångar 24 393 23 033

Materiella anläggningstillgångar 20 435 21 012

Uppskjuten skattefordran 857 4 132

Summa anläggningstillgångar 190 702 189 252

Kortfristiga fordringar 178 288 206 733

Likvida medel 13 146 13 728

Summa omsättningstillgångar 191 434 220 461

SUMMA TILLGÅNGAR 382 136 409 713

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 138 405 160 962

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2 797 2 580

Eget kapital 141 202 163 542

Uppskjuten skatteskuld 13 542 13 200

Långfristiga avsättningar * 13 230 20 300

Långfristiga räntebärande skulder 65 203 69 824

Summa långfristiga skulder 91 975 103 324

Kortfristiga avsättningar * 4 582 5 802

Kortfristiga räntebärande skulder 22 459 10 463

Övriga kortfristiga skulder 121 918 126 582

Summa kortfristiga skulder 148 959 142 847

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 382 136 409 713

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL i sammandrag, Tkr
2013

31 dec
2012

31 dec

Ingående balans 163 542 184 844

Periodens summa totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare –16 726 –502

Periodens summa totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 217 –188

Förändring av innehav utan bestämmande inflytande –2 800 –407

Utdelning –3 031 –20 205

Utgående balans 141 202 163 542

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 138 405 160 962

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 2 797 2 580

* Villkorade tilläggsköpeskillingar ingår med 17 Mkr. Värdet har minskat med 7 Mkr under perioden jan-dec 2013. 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 3-17 Mkr.
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ANALYS AV KASSAFLÖDE i sammandrag, Tkr
2013
Helår

2012
Helår

2013
Kv 4

2012
Kv 4

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt –13 686 403 –2 778 –12 569

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 178 14 506 3 852 7 627

Betald inkomstskatt 2 026 –13 401 3 465 1 362

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 518 1 508 4 539 –3 580

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET

Förändringar av rörelsefordringar 35 536 –18 253 –11 573 –36 682

Förändringar av rörelseskulder –22 248 10 715 18 274 29 065

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 806 –6 030 11 240 –11 197

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel * –18 286 –26 046 –3 115 687

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –856 –2 770 –66 –1 257

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –1 704 –1 743 –587 –393

Kassaflöde från investeringsverksamheten –20 846 –30 559 –3 768 –963

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagande av lån 19 900 23 000 – –

Amortering på lån –10 038 –4 350 –8 313 –2 250

Förändring av checkkredit –2 390 32 173 4 108 14 593

Nyemission – 277 – –

Utbetald utdelning –3 031 –20 205 – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 441 30 895 –4 205 12 343

Periodens kassaflöde –599 –5 694 3 267 183

Likvida medel vid periodens början 13 728 19 271 9 913 13 476

Kursdifferens i likvida medel 17 151 –34 69

Likvida medel vid periodens slut 13 146 13 728 13 146 13 728

* FÖRVÄRVADE FÖRETAGS NETTOOTILLGÅNGAR VID FÖRVÄRVSTIDPUNKT, Mkr

Preliminärt
2013

Ack dec
2012

Ack dec

Immaterialla anläggningstillgångar 1,2 –

Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2

Uppskjuten skattefordran 0,2 –

Kundfordringar och övriga fordringar 7,0 8,0

Likvida medel 7,5 7,4

Leverantörsskulder och övriga skulder –13,6 –6,4

Nettotillgångar och skulder 2,5 9,2

Goodwill 15,1 34,4

Verkligt värde justering immateriella tillgångar 7,0 16,5

Verkligt värde justering långfristiga avsättningar –1,7 –3,4

Överförd ersättning inklusive beräknad tilläggsköpeskilling 22,9 56,7

Avgår:

   Kassa förvärvad –7,5 –7,4

   Beräknad tilläggsköpeskilling –3,0 –24,0

Netto kassaflöde förvärvade enheter 12,4 25,3

Tilläggsköpeskillingar utbetalt under året 5,9 0,7

Netto kassaflöde 18,3 26,0
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NYCKELTAL, Tkr
2013
Helår

2012
Helår

2013
Kv 4

2012
Kv 4

Resultatmarginal före av- och nedskrivningar/EBITDA 1,1 % 2,7 % 2,8 % –2,2 %

Rörelsemarginal/EBIT –1,5 % 0,3 % –1,4 % –7,0 %

Resultatmarginal –2,0 % 0,1 % –1,5 % –7,2 %

Antal utestående aktier vid rapportperiodens utgång, tusental

   före och efter utspädning 10 102 10 102 10 102 10 102

Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental

   före och efter utspädning 10 102 10 102 10 102 10 102

Resultat per aktie före och efter utspädning –1,65 kr 0,07 kr –0,77 kr –0,87 kr

Eget kapital per aktie före och efter utspädning 13,70 kr 15,93 kr

Soliditet 37 % 40 %

Avkastning på sysselsatt kapital, % –4,3 % 1,1 %

Avkastning på eget kapital, % –11,0 % 0,3 %

Medelantal medarbetare 580 531 578 560

Antal arbetsdagar 250 250 62 62

Omsättning per medarbetare i Tkr 1 186 1 216 318 311

Definitioner av nyckeltal, se sid 35 i Prevas årsredovisning 2012.
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RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr
2013
Helår

2012
Helår

2013
Kv 4

2012
Kv 4

Nettoomsättning 502 567 492 238 132 624 128 174

Aktiverat arbete 450 949 5 466

Övriga externa kostnader –162 852 –159 507 –46 248 –46 964

Personalkostnader –329 517 –311 206 –88 671 –81 968

Av- och nedskrivningar immateriella anläggningskostnader –5 487 –2 465 –1 394 –451

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar –1 238 –1 863 –270 –435

Rörelseresultat 3 923 18 146 –3 954 –1 178

Resultat från andelar i koncernföretag * –18 104 –6 162 –15 304 –6 162

Ränteintäkter och liknande resultatposter 679 394 503 312

Räntekostnader och liknande resultatposter –2 720 –1 500 –378 –308

Resultat efter finansiella poster –16 222 10 878 –19 133 –7 336

Bokslutsdispositioner 2 830 –2 830 2 830 –2 830

Skatt –1 804 –4 024 –126 949

Periodens resultat –15 196 4 024 –16 429 –9 217

BALANSRÄKNING i sammandrag, Tkr
2013

31 Dec
2012

31 dec

Immateriella anläggningstillgångar 16 850 21 760

Materiella anläggningstillgångar 1 994 2 371

Finansiella anläggningstillgångar 75 223 59 430

Kortfristiga fordringar 154 468 183 388

Kassa och Bank 704 331

Summa tillgångar 249 239 267 280

   Bundet eget kapital 42 237 42 237

   Fritt eget kapital 19 469 37 696

Eget kapital 61 706 79 933

Obeskattade reserver – 2 830

Avsättningar * 13 816 14 678

Långfristiga räntebärande skulder 52 696 56 673

Kortfristiga räntebärande skulder 18 250 6 800

Övriga kortfristiga skulder 102 771 106 366

Summa skulder och eget kapital 249 239 267 280

Ställda panter 135 300 89 875

Eventualförpliktelser 6 927 2 295

* Avser främst nedskrivning av aktier i dotterbolag.



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


