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• Omsättning för perioden uppgick till 153,7 Mkr (116,6 Mkr), en ökning med  
 32 procent.

• Rörelseresultat för perioden uppgick till 16,8 Mkr (12,6), en ökning med 33 procent.  
 Rörelseresultat före avskriv ningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 
 18,4 Mkr (14,8 Mkr).

• Rörelsemarginal för perioden uppgick till 11,0 procent (10,8). Rörelsemarginalen före 
 avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 12,0 procent (12,7).

• Resultat efter skatt för perioden uppgick till 11,5 Mkr (8,8 Mkr).

• Vinst per aktie efter utspädning för perioden uppgick till 1,18 kr (0,95 kr).  
 Eget kapital per aktie efter utspädning uppgick vid periodens slut till 13,6 kr (12,88 kr).

Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som 
ger kunder konkurrenskraft i världsklass. I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra 

lösningar. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet, vilket kvalificerat Prevas för 
många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass. Prevas är börsnoterade sedan 1998, OMX Nordiska Börs Stockholm. 

För mer information, se www.prevas.se.

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet

Prevas startar det nya året med en stark tillväxt och god 
lönsamhet. Vi har under perioden initierat ett antal 
förbättringsprogram både på intäkts- och kostnadssidan 
med huvudsyftet att upprätthålla en långsiktig stabil tillväxt 
med god lönsamhet.
                                   
Under perioden har Prevas bland annat:
•  Tecknat ett 3-årigt ramavtal med SAAB-koncernen som  
 redan idag är en av Prevas största kunder.
•  Tecknat ett globalt samarbetsavtal med National Instruments.
•  Haft stor framgång i Norge.
•  Etablerat en god lönsamhet i affärsområdet Industrisystem.

Grunden och spelplanen är klar för fortsatt framgång. Med lönsamheten i fokus fortsätter Prevas att växa och 
etablera nya erbjudanden med Norden som bas och världen som marknad. Vi känner att vi befinner oss rätt 
positionerade på en stabil och växande marknad.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

VD-kommentar



Verksamheten
Erbjudande
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem.
 Inom affärsområdet Produktutveckling hjälper Prevas sina kunder med utvecklingen av deras produkter. Prevas 
ger produkterna innehållet och intelligensen, oftast i form av elektronik, mjukvara och mekanik. Prevas finns med i 
hela utvecklingsprocessen från idé till produktion.
 Inom affärsområdet Industrisystem arbetar Prevas med att förbättra produktiviteten i våra kunders produktions-
anläggningar. Produktivitet och kvalitet för ökad lönsamhet blir allt viktigare för industriföretagen i takt med att 
den globala konkurrensen stiger. Myndighetskrav blir också en allt starkare drivkraft där till exempel spårbarhet 
för tillverkade produkter spelar en allt större roll. Området Industriell IT blir alltså allt viktigare för Prevas Industri-
systems kunder.  

Kunder
Prevas har ytterligare stärkt sin position hos befintliga kunder samtidigt som man utökat antalet kunder. Prevas har 
i dag en position med endast 25 procent av den totala omsättningen på de 5 största kunderna vilket ger företaget 
en enorm bredd av kunder att växa vidare med. 
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Branschfördelning Prevas kunder 

Några kundprojekt under första kvartalet 2008:
•  Aerocrine, FDA godkännande för amerikanska marknaden. 
•  Ericsson, ett antal projekt inom produktutveckling.
•  Novo Nordisk, utvecklingsprojekt.
•  Rautaruukki, optimering av produktivitet, kvalitet och energi för ugnar i stålindustrin.
•  Westinghouse, nytt MES (Manufacturing Execution System) för tillverkning av kärnkraftbränsle.
•  Fresenius-Kabi, SCADA-system  (Supervision, Control and Data Acquisition) för läkemedelstillverkning.
•  Revus, EAS (Enterprise Assets Reporting) för olja- och gasindustrin.
•  Noreco,  EAS (Enterprise Assets Reporting) för olja- och gasindustrin.
•  Vestas, utvecklingsprojekt.
•  Volvo Lastvagnar, testsystem.
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Affärsområde Produktutveckling, ett nordiskt 
utvecklingshus för intelligenta produkter 

Marknad
Företag som säljer produkter med stort IT-innehåll lägger ut allt fler utvecklingsprojekt med större ansvar på leve-
rantören. Behov av företag som kan ta ansvar för projektets hela produktutveckling ökar. Framgångsrika produkter 
kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Prevas affärsområde Produktutveckling, som idag är ledande i Nor-
den inom inbyggda system, erbjuder specialistkompetens för att utveckla intelligenta och för kunden lönsamma 
produkter. Sedan starten har Prevas utvecklat över 2 000 framgångsrika produkter som har bidragit till att ett 
flertal av våra kunder idag är världsledande på sina marknader.
 Marknaden för utveckling av intelligenta produkter karaktäriseras av en fortsatt stark efterfrågan, dels bero-
ende på nödvändigt teknologiskifte för många produkter och dels beroende på allt kortare livscykler för allt fler 
produktkategorier. 

Ett nordiskt utvecklingshus för intelligenta produkter
Ett inbyggt system är en delmängd av en produkt, den så kallade intelligensen i produkten. Ett designhus arbetar 
med hela produktutvecklingen, inte bara det inbyggda systemet. Prevas har nu tagit nästa steg i sin utveckling att 
bli "The Nordic Design House for intelligent products". Detta innebär bland annat:

•  Större innehåll av plattformar i utvecklingsarbetet för att effektivisera och öka lönsamheten både för Prevas och 
 kunden. 

•  En fokusering på centers of excellence. Expertcenter byggs upp inom olika branscher som t.ex. life science, 
 telekom, industri, fordon och försvar. Satsningen ger en effektivare produktutveckling och även möjlighet för 
 våra medarbetare att specialisera sig på olika branscher och områden. 

•  Breddning av det befintliga erbjudandet där företaget täcker in hela utvecklingscykeln och kan bredda  
 närvaron hos befintliga kunder.

•  Ökad satsning på internationella projekt.

•  Utökat partnersamarbete med strategiska underleverantörer.

Centers of Excellence
Prevas unika koncept med så kallade centers of excellence, expertcentra, ger kunderna stora fördelar i form av 
effektivisering i utvecklingsprocessen. Varje expertcentra inriktar sig på ett unikt kompetensområde vilket ger en 
möjlighet till stor specialisering och domänkunskap. Exempel på etablerade centers of excellence inom affärsom-
rådet är Life Science, Connected devices och Test system design.

Byggblock
Ett sätt att effektivisera utvecklingen för produkter i små till medelstora volymer är att använda färdiga byggblock. 
Prevas har satsat på ett antal egenutvecklade moduler och IP-block färdiga att användas i nästa produktutveck-
lingsprojekt. Redan idag ingår dessa i ett flertal kundapplikationer.
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Affärsområde Industrisystem,  
ledande i Norden inom industriell IT
Marknad
Produktivitet och kvalitet för ökad lönsamhet blir allt viktigare för industriföretagen i takt med att den globala 
konkurrensen ökar. Prevas har under många år arbetat ihop med industrin för att genomföra investeringar inom 
industriell IT i syfte att utnyttja potential till ökad produktivitet och kvalitet. Automation, logistik och spårbarhet är 
kärnområden för Prevas affärsområde Industrisystem. Här är Prevas den naturligaste partnern för industrin för att 
uppnå ökad produktivitet och kvalitet. Prevas har levererat innovativa lösningar som bidrar till industrins lönsam-
het i över 20 år. Sedan starten har Prevas genom verksamhetskunnande, i mer än 1 000 projektleveranser, sänkt 
kostnader, höjt kvalitén och stärkt varumärket åt kunder i världsklass.
 Marknaden för investeringar i industriell IT växer årligen med tvåsiffriga tal och affärsområdet följer den ut-
vecklingen. Under inledningen av 2008 ser vi en fortsatt stark marknad och vi förväntar oss att det håller i sig även 
under resten av året.

Ledande i Norden inom industriell IT
Prevas erbjuder verksamhetsutveckling, nyckelfärdiga system och specialisttjänster inom automation, logistik och 
spårbarhet. Genom innovativ användning av IT, ett gediget bransch- och teknikkunnande samt återanvändning av 
komponenter och produkter levereras kostnadseffektiva lösningar till kunden.
 

Centers of Excellence
Prevas unika koncept med så kallade centers of excellence, expertcentra, ger kunderna stora fördelar i form av 
effektivisering i produktionsprocessen. Varje expertcentra inriktar sig på ett unikt kompetensområde vilket ger en 
möjlighet till stor kunskap om kundernas processer. Exempel på centers of excellence inom Prevas affärsområde 
Industrisystem är internlogistik, spårbarhetslösningar och verksamhetseffektivisering.

Produkter, samarbetspartners och förvärv 
Prevas erbjuder produkter och lösningar inom automation, logistik och spårbarhet. Inom automation har vi exem-
pelvis produkter för produktionsuppföljning, kvalitetsuppföljning och styrning av tillverkningsceller. Höglagerop-
timering, kranstyrning och överordnad styrning av förarlösa truckar är exempel på lösningar inom logistik. Inom 
spårbarhet finns produkter för produktspårbarhet, processpårbarhet och etikettering. Ett annat mycket spännan-
de område är företagets produkter och lösningar för ugnsoptimering för stålindustrin. Här uppnås produktivitets- 
och kvalitetsökning samtidigt som energiåtgången minskar i produktionen.
 Prevas strategiska samarbete med Wonderware runt deras standardprogramvaror för styrning och uppföljning 
av fabriksproduktion börjar nu att ge tydliga resultat i form av nya projekt inom flera branscher. 
 Prevas expansion i Norge ger nu tydliga resultat. Brofästet för den norska expansionen visar sig fungera allde-
les utmärkt.

Finansiella nyckeltal per kvartal
2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006

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

Rörelsens intäkter, Mkr 153,7 138,8 97,6 117,9 116,6 79,6 61,1 70,5 67,1

Rörelseresultat, Mkr 16,8 2,0 1,3 3,1 12,6 4,0 4,1 4,2 5,4

Rörelsemarginal i % 11,0 1,5 1,3 2,7 10,8 5,0 6,8 6,0 8,0

Antal arbetsdagar 62 62 65 59 64 63 65 59 64
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Ekonomi 

Debiteringsgrad
Integrationen av förvärvade verksamheter under 2007 är nu genomförd. Detta tillsammans med stark efterfrågan 
av Prevas tjänster har medfört att debiteringsgraden under perioden ökat till 76 procent (69). 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 perioden till 528 (412), varav 394 medarbetare (298) inom affärsområde 
Produktutveckling och 116 medarbetare (96) inom affärsområde Industrisystem samt 18 medarbetare (18) inom 
ledning och administration. Medarbetaromsättningen har under perioden uppgått till 4,3 (6,8) procent. Antal 
medarbetare vid periodens slut uppgick till 565 (440), varav andelen kvinnliga medarbetare var 11 procent. 

Omsättning och resultat första kvartalet 2008
Omsättningen under perioden uppgick till 153,7 Mkr (116,6 Mkr), en ökning med 32 procent. 8 procent av om-
sättningstillväxten var organisk. Omsättningen per medarbetare uppgick till 291 Tkr (283 Tkr). Antal arbetsdagar 
uppgick till 62 (64).
 Rörelseresultatet uppgick till 16,8 Mkr (12,6 Mkr) vilket ger en rörelsemarginal på 11,0 procent (10,8). 
 Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 18,4 Mkr (14,8 Mkr) vilket 
ger en marginal på 12,0 procent (12,7).
 Resultatet efter skatt uppgick till 11,5 Mkr (8,8 Mkr). 

Likvida medel och kassaflöde 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,7 Mkr (25,3 Mkr).
 För perioden redovisas ett kassaflöde om -1,7 Mkr (8,2 Mkr). Det negativa kassaflödet för perioden beror på 
utbetalning av tilläggsköpeskilling för tidigare gjorda förvärv på 11,9 Mkr. 

Finansiell ställning 
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 132,2 Mkr (120,6 Mkr), vilket ger en soliditet om 46 procent (51). Eget 
kapital per aktie efter utspädning uppgick till 13,60 kr (12,88 kr). 

Investeringar
Under perioden uppgick investeringarna i anläggningstillgångar till 4,0 Mkr (3,7 Mkr) varav 3,9 Mkr (2,7 Mkr) avsåg 
maskiner och inventarier samt 0,1 Mkr (1,0 Mkr) produktutveckling och andra immateriella tillgångar. 
Under perioden har tilläggsköpeskilling av tidigare gjorda förvärv utbetalats med 11,9 Mkr.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Prevas 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. Utöver de risker och osäkerheter som beskrivs i 
Prevas årsredovisning bedöms inte några väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit under perioden.

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. Delårsrap-
porten har upprättats i enlighet med de nya reglerna i ÅRL.
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Utdelning
Årsstämman beslutade 31 mars 2008 om en utdelning på 0,60 kr per aktie (1,00 kr). Utdelningen ligger i linje med 
Prevas utdelningspolicy att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till cirka 50 procent av vinst efter skatt. 
Den beslutade utdelningen betalades ut i början av april 2008.
        

   

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

Stockholm den 25 april 2008
Prevas AB (publ)

Mats Lundberg, CEO

Information 
För ytterligare information kontakta: 
Mats Lundberg, CEO, tfn. 08-726 40 02, 0733-37 75 40 
Peter Jansson, CFO, tfn. 021-360 19 19, 070-191 03 41

Kommande rapporttillfällen 
• Delårsrapport jan-juni, 18 juli 2008 
• Delårsrapport jan-sept, 24 oktober 2008 
• Bokslutskommuniké 2008, 5 februari 2009



Koncernens räkenskaper
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Vinst per aktie före utspädning 1,18 kr 0,96 kr 1,22 kr

Vinst per aktie efter utspädning 1,18 kr 0,95 kr 1,21 kr

Eget kapital per aktie före utspädning 13,57 kr 12,92 kr 13,04 kr

Eget kapital per aktie efter utspädning 13,60 kr 12,88 kr 12,87 kr

2008 2007 2007
RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr Kv 1 Kv 1 Helår

Nettoomsättning 153 675 116 557 470 911

Aktiverat arbete 132 986 5 078

Övriga externa kostnader –30 223 –21 909 –99 497

Personalkostnader –103 552 –79 727 –339 537

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar –1 588 –2 185 –12 691

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar –1 612 –1 150 –5 231

Rörelseresultat 16 832 12 572 19 033

Finansnetto –778 –359 –2 208

Resultat efter finansiella poster 16 054 12 213 16 825

Skatt –4 530 –3 455 –5 250

Periodens resultat 11 524 8 758 11 575

2008 2007 2007
UTFALL PER RÖRELSEGREN Kv 1 Kv 1 Helår

Rörelsens intäkter, Tkr

Produktutveckling 115 259 91 186 364 027

Industrisystem 38 416 25 372 106 884

Totalt 153 675 116 557 470 911

Rörelseresultat, Tkr

Produktutveckling 11 524 12 315 23 260

Industrisystem 5 308 257 –4 227

Totalt 16 832 12 572 19 033

Rörelsemarginal, %

Produktutveckling 10,0 % 12,1 % 6,4 %

Industrisystem 13,8 % 1,0 % –4,0 %

Totalt 11,0 % 10,8 % 4,0 %

2008 2007 2007
UTFALL PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Kv 1 Kv 1 Helår

Rörelsens intäkter, Tkr

Sverige 127 196 105 777 401 861

Danmark 20 898 10 780 63 943

Norge 5 581 – 5 107

Totalt 153 675 116 557 470 911



Koncernens räkenskaper (forts.)
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2008 2007 2007
BALANSRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr Kv 1 Kv 1 Helår

Immateriella anläggningstillgångar 120 814 94 869 122 534

Materiella anläggningstillgångar 18 622 12 692 16 349

Finansiella anläggningstillgångar 1 787 1 923 1 881

Kortfristiga fordringar 141 692 102 779 129 638

Kassa och bank 5 687 25 253 7 415

Summa tillgångar 288 602 237 516 277 817

Eget kapital 132 165 120 589 126 925

Avsättningar 6 850 5 852 6 532

Räntebärande skulder 48 315 38 574 42 745

Övriga kortfristiga skulder 101 272 72 501 101 615

Summa skulder och eget kapital 288 602 237 516 277 817

2008 2007 2007
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, Tkr Kv 1 Kv 1 Helår

Ingående balans 126 925 92 450 92 450

Nyemission – 18 566 29 347

Personaloptionsprogram 30 599 1 576

Utgivande av teckningsoptioner 21 – 126

Omräkningsdifferens –492 215 1 200

Utdelning * –5 843 – –9 349

Periodens resultat 11 524 8 758 11 575

Utgående balans 132 165 120 588 126 925

2008 2007 2007
ANALYS AV KASSAFLÖDET,  Tkr Kv 1 Kv 1 Helår

Rörelseresultat 16 832 12 572 19 033

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 2 941 2 292 17 650

Finansnetto –778 –228 –2 208

Betald skatt –3 113 –5 178 –5 874

Förändring av rörelsefordringar –12 054 –16 625 –40 893

Förändring av rörelseskulder 4 769 9 479 15 151

Kassaflöde från löpande verksamhet 8 597 2 312 2 859

Förvärv av verksamheter och aktier exkl. likvida medel –11 845 –23 665 –28 150

Investeringar i anläggningar –4 017 –3 710 –13 854
Försäljning av anläggningar – – 274

Kassaflöde från investeringsverksamhet –15 862 –27 375 –41 730

Förändring av räntebärande skulder 5 570 32 664 36 835

Personaloptionsprogram 30 599 1 576

Utbetald utdelning – – –9 349

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 5 600 33 263 29 062

Periodens kassaflöde –1 665 8 200 –9 809

Likvida medel vid periodens början 7 415 17 053 17 053

Kursdifferens i likvida medel –63 – 171

Likvida medel vid periodens slut 5 687 25 253 7 415

  * Beslutad utdelning utbetald i april.
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Koncernens räkenskaper (forts.)
2008 2007 2007

NYCKELTAL Kv 1 Kv 1 Helår

Bruttomarginal 13,0 % 13,6 % 7,8 %

Rörelsemarginal 11,0 % 10,8 % 4,0 %

Vinstmarginal 10,4 % 10,5 % 3,6 %

Vinst per aktie före utspädning 1,18 kr 0,96 kr 1,22 kr

Vinst per aktie efter utspädning 1,18 kr 0,95 kr 1,21 kr

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 9 738 9 100 9 467

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 9 778 9 226 9 557

Antal aktier rapporteringsperiodskiftet före utspäd., tusental 9 739 9 349 9 736

Antal aktier rapporteringsperiodskiftet efter utspäd., tusental 9 925 9 585 9 916

Soliditet 46 % 51 % 46 %

Eget kapital per aktie före utspädning 13,57 kr 12,92 kr 13,04 kr

Eget kapital per aktie efter utspädning 13,60 kr 12,88 kr 12,87 kr

Räntabilitet på sysselsatt kapital 9,5 % 9,9 % 13,1 %

Räntabilitet på eget kapital 8,9 % 7,3 % 10,0 %

Medelantal medarbetare 528 412 448

Antal arbetsdagar 62 64 250

Debiteringsgrad 76 % 69 % 72 %

Omsättning per medarbetare i Tkr 291 283 1 051



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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Moderbolagets räkenskaper
2008 2007 2007

RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr Kv 1 Kv 1 Helår

Nettoomsättning 124 655 104 043 398 186

Aktiverat arbete 132 985 5 076

Övriga externa kostnader –26 176 –21 760 –90 009

Personalkostnader –83 482 –69 879 –289 455

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar –2 750 –3 199 –16 768

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar –1 004 –670 –3 293

Rörelseresultat 11 375 9 520 3 737

Resultat från andelar i koncernföretag –20 881

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 61 483

Räntekostnader och liknande resultatposter –680 –377 –1 604

Resultat efter finansiella poster 10 696 9 204 –18 265

Bokslutsdispositioner 1 810

Skatt –3 067 –2 611 –1 541

Periodens resultat 7 629 6 593 –17 996

2008 2007 2007

BALANSRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr Kv 1 Kv 1 Helår

Immateriella anläggningstillgångar 39 429 45 722 42 047

Materiella anläggningstillgångar 9 119 5 689 8 052

Finansiella anläggningstillgångar 46 317 49 209 46 313

Kortfristiga fordringar 115 158 86 096 105 953

Kassa och bank 59 20 531 60

Summa tillgångar 210 082 207 247 202 425

Eget kapital 77 736 98 171 75 920

Obeskattade reserver – 1 810 –

Avsättningar 373 200 373

Räntebärande skulder 40 598 32 000 36 099

Övriga kortfristiga skulder 91 375 75 066 90 033

Summa skulder och eget kapital 210 082 207 247 202 425


