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• Omsättning 615,7 Mkr (470,9).
• Rörelseresultat 70,3 Mkr (19,0).
• Rörelsemarginal 11,4 procent (4,0).
• Resultat efter skatt 50,1 Mkr (11,6).
• Vinst per aktie 5,11 kr (1,22).
GENOMFÖRDA FÖRVÄRV
• Emfila Software AB i Lund, 1 oktober. Ett specialistföretag inom inbyggda
system och telekom. 15 medarbetare.

+ 31 %

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET
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• Startat ett internt projekt med mål att bli branschens bästa arbetsplats.
• Startat ca 900 nya uppdrag.

Omsättningen

• Har en jämn fördelning mellan olika branscher samt endast 32 procent av

uppgick till 616 Mkr.

totala omsättningen på de 5 största kunderna.
• Har ramavtal med ett flertal stora kunder, bl.a. ABB, Aerocrine, Atlas Copco,
Bombardier, Ericsson, FMV, GE Healthcare, Luftfartsverket, Maquet,
SAAB Aerosystems, SMHI och Stoneridge.
• Lanserat nytt erbjudande, Embedded Computer Solutions, som innebär

+ 269 %

utveckling, produktifiering och leverans av plattformsbaserade lösningar.
• Tecknat globalt samarbetsavtal med National Instruments om tjänster för

Rörelseresultatet

deras produkter.
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uppgick till 70 Mkr.

• Utnämnda som enda systemintegratör i Norden till Endorsed Systems Integrator av Wonderware. Prevas är ett av fyra företag i Europa, totalt 12 i
världen, som har lyckats uppnå denna högsta nivå av partnerskap.
• Nominerade till Swedish Embedded Award.
Vinst per aktie, kr

Eget kapital per aktie, kr
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uppgick till 5,11 kr.
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VD HAR ORDET

sig mot både leverantörer och kunder för att få en

leveranskvalitet och ekonomiskt hållbara projekt – och

effektivare leveranskedja med lägre tillverkningskost-

den tryggheten kan Prevas leverera. Att öka lönsam-

nader och ökad kvalitet som resultat. Ett långsiktigt,

heten genom intelligenta investeringar i produktivi-

strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar av

tets- och kvalitetshöjande lösningar blir allt viktigare

produktivitet och kvalitet är ett måste.

för våra kunder.

Våra affärserbjudanden, att utveckla intelligens i

GRÄNSLÖS KUNSKAPSBANK

kundens produkter och effektivisera produktionen,

2009 kommer vi att satsa än mer på våra expertcentra

lämpar sig mycket väl oavsett konjunktur där effekti-

”Centers of Excellence”. Varje expertcentra inriktar

vitet, expertis och time-to-market kan betyda vinna

sig på ett unikt kompetensområde vilket ger en möj-

eller försvinna för många företag.

lighet till en stor specialisering och domänkunskap.
Den kunskapsbank Prevas har skapat är skalbar och

FÖRSTÄKTA PARTNERSAMARBETEN
Prevas har en framgångsrik partnerstrategi som

Nyckel till framgång fokus, kompetens och kvalitet

under året förstärkts ytterligare. Ett exempel på
detta är att Prevas som

utan geografiska begränsningar och kan därför app-

PROJEKTKVALITET

liceras på många olika
branscher lokalt såväl

ÄR PREVAS SIGNUM

som globalt.

SEDAN STARTEN

BRANSCHENS BÄSTA

första och enda system-

ARBETSPLATS

integratör i Norden – och

Prevas ska fortsätta att

ett av totalt 12 i hela världen – utnämndes till Endor-

växa på ett sådant sätt att vi bevarar vår lönsamhet.

sed Systems Integrator av Wonderware. Det finns

Medarbetarna är det viktigaste företaget har. Vi är

EFTER ETT KVARTS SEKEL AV FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSVERKSAMHET TOG PREVAS 2008 YTTERLIGARE

över 500 000 Wonderwarelicenser installerade i cirka

därför måna om att befästa vår position som bran-

ETT STEG FRAMÅT OCH ÅSTADKOM SITT BÄSTA ÅR MED GOD TILLVÄXT I KOMBINATION MED STARK

100 000 fabriker globalt. Vår nya partnerstatus ger oss

schens mest attraktiva arbetsplats, där medarbetarna

RESULTATUTVECKLING.

tillgång till fler affärsmöjligheter, speciellt hos inter-

vill stanna kvar och trivs.

nationella kunder som står inför global utrullning av
Ett starkt förbättrat resultat var målet för 2008. Året

numera inbyggt i alla typer av produkter och smarta

sina system. Marknaden där målet är att höja kunders

ÖKADE MARKNADSANDELAR

blev Prevas hittills bästa med god tillväxt i kombina-

IT-stödsystem är en konkurrensfördel. Det är en sällan

produktivitet, minska deras kostnader och öka deras

Sammantaget är nycklarna till Prevas framgång;

tion med mycket stark resultatutveckling. Vi har under

skådad turbotakt på utvecklingsavdelningar, som får

vinster upplever en stark tillväxt. Prevas har i många

tillväxt med lönsamhet, intern effektivitet, fokuserat

året stärkt alla våra positioner, både finansiellt och

kortare tid på sig att utveckla nya och mer komplexa

år haft en ledande roll på den marknaden och har nu

ledarskap, engagerade medarbetare, strategiska

verksamhetsmässigt. Finansiellt har vi kraftigt förbätt-

produkter. Det sätter stor press på företag som agerar

tillgång till en av världens ledande industriplattformar.

partnerskap och starka erbjudanden inom våra af-

rat omsättning, marginal och kassaflöde.

på en marknad där tid och hård kostnadsstyrning

Verksamhetsmässigt har
vi under 2008 ytterligare

norden är vår

stärkt våra positioner som

bas och världen

ledande i Norden inom
inbyggda system och en

är vår marknad

av tre inom industriell IT.

färsområden.

är bland de viktigaste

ETT UNIKT UTVECKLINGSHUS

konkurrensparametrarna.

Jag brukar påpeka att Prevas inte är ett IT-företag i

2009 kommer att vara ett år fullt av utmaningar och

Som en direkt konse-

traditionell bemärkelse utan ett utvecklingshus drivet

möjligheter. Jag är helt övertygad om att Prevas med

kvens har det blivit allt

av hängivna ingenjörer som har förmågan att ta fram

sin starka position kommer att fortsätta ta marknads-

vanligare att lägga delar

helt unika lösningar för intelligenta produkter och

andelar och gå ur 2009 som en vinnare.

av utvecklingsprojekt

industriell IT.

eller till och med hela
TEKNIK SOM PÅVERKAR TRENDER

utvecklingsavdelningar utanför det egna företaget.

Det ska vara smart, smått, snabbt och snyggt. Det är
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Prevas är också en trygg partner att ha med på båten
när vinden blåser snålt på marknaden. Inget annat

en generell samhällstrend, som är särskilt påtaglig

Maskiner och utrustningar är i allt högre grad intel-

företag inom vår bransch har lika länge och lika nog-

inom branschområden som elektronikutveckling och

ligenta och blir därmed en del av ett sammanhäng-

grant mätt kvalitet och leveranssäkerhet som vi. Våra

industrisystem. Kommunikation och elektronik är

ande produktionssystem. Industriföretag kopplar upp

kunder behöver nu mer än någonsin kunna lita på

MATS LUNDBERG, CEO PREVAS AB
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DETTA ÄR PREVAS, VISION, AFFÄRSIDÉ, STRATEGI

Excellence in Technology

Vision, affärsidé, strategi

SOM MARKNADSLEDANDE LEVERANTÖR INOM INBYGGDA SYSTEM OCH INDUSTRIELL IT ANLITAS

VISION

Ekonomi

PREVAS AV KUNDER SOM VILL UTVECKLA SMARTA PRODUKTER MED IT-INNEHÅLL OCH AV KUNDER

Prevas ska vara ledande inom produktutveckling och

• Prevas ska vara lönsamt med en rörelsemarginal på

SOM VILL EFFEKTIVISERA ELLER AUTOMATISERA SIN VERKSAMHET.

industriell IT.

Sedan starten 1985 har företaget levererat kundnytta

FÖRETAGSKULTUR

i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar.

Prevas United är en sammanhållande kraft på före-

Prevas är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs

taget. Gemensamt för alla medarbetare är ett stort

Stockholm. Prevas är börsnoterat sedan 1998 och har

teknikintresse, arbetsglädje och fokus på kundnytta.

närmare 600 medarbetare.
LEVERANSSÄKERHET
INNOVATIV UTVECKLINGSPARTNER

Projektkvalitet har varit Prevas signum sedan starten.

En grundläggande förutsättning för att kunna hjälpa

Som en del av företagets kvalitetssäkringssystem

kunder på bästa sätt är att bygga långsiktiga relatio-

mäts ständigt kundnöjdhet, leveranssäkerhet och

ner och att ha djup insikt i kunders verksamhet. Prevas

garantiarbete. Resultatet är att nio av tio projekt

är verksamma inom två affärsområden, Produktut-

levereras i tid och till utlovat pris. Betydligt bättre än

veckling och Industrisystem.

snittet i branschen.

LEDANDE I NORDEN INOM INBYGGDA SYSTEM

KUNDER

Produktutveckling är processen att ta en produktidé

Prevas har en jämn fördelning mellan olika branscher

till en färdig produkt. Framgångsrika produkter kräver

samt endast 32 procent av totala omsättningen på de

korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Prevas erbju-

5 största kunderna vilket ger en god riskspridning och

der en rad olika tjänster, plattformar och byggklossar

stabil grund.

för att utveckla intelligenta och för kunden lönsamma
produkter. Läs mer på sid 9.

VERKSAMHETSORTER
Norden är hemmaplan och företag över hela världen

LEDANDE I NORDEN INOM INDUSTRIELL IT

inom en rad olika branscher är Prevas uppdrags-

Svensk industri står inför en hel del utmaningar. Att

givare. Prevas är verksamt på nio orter i Sverige, två

öka lönsamheten genom intelligenta investeringar i

i Danmark och en i Norge. Huvudkontoret finns i

produktivitets- och kvalitetshöjande lösningar blir allt

Västerås.

viktigare. Prevas erbjuder verksamhetskunnande och
IT-lösningar kombinerat med standardprodukter för
alla nivåer inom produktion. Läs mer på sid 9.

minst 10 procent över en konjunkturcykel.
• Prevas ska växa organiskt, understött av strate-

AFFÄRSIDÉ

giska förvärv. Tillväxttakten ska vara minst 15 pro-

Prevas uppfyller kundernas behov av innovativa och

cent över en konjunkturcykel.

kvalitetssäkrade IT-baserade tjänster, lösningar och
produkter som skapar konkurrenskraft i världsklass.

Medarbetare
• För att kunna attrahera, rekrytera och behålla
duktiga medarbetare ska Prevas ha positionen

STRATEGI OCH POSITIONERING
För att uppnå vår vision och våra mål har vi valt följande strategier:

branschens bästa arbetsplats.
• Prevas ska erbjuda utvecklande arbetsuppgifter
och planerad kompetensutveckling.

Marknad
• Prevas ska vara ledande inom sina verksamhetsområden och satsa på expertcentra där man ska
vara världsledande.
• Vi ska definiera vilka målgrupper vi riktar oss mot
och noggrant kartlägga vilka företag som har ett
intresse för den kundnytta vi erbjuder.
• Med kunskap om kundens verksamhet, entreprenörsanda, högsta servicenivå och engagemang ska
Prevas skapa kostnadseffektiva och lönsamma
lösningar.
• Kunder som anlitar Prevas ska uppleva oss som
lyhörda och enkla att jobba med.
• Försäljning ska ske genom direktbearbetning av
kunder i syfte att uppnå goda och långsiktiga
kundrelationer.
• Vi ska understödja våra säljaktiviteter med
genomarbetad marknadsföring och PR.
• Ökad internationalisering via kunder, samarbetspartners och egen försäljning.
• Med hjälp av starka partnersrelationer ska Prevas

• Företagskulturen ska präglas av affärsmässighet, ett öppet sinne, ansvarstagande och teamkänsla.
• Prevas ska ha ett bra ledarskap präglat av öppenhet, dialog, delaktighet och rak kommunikation.
Processer
• Prevas ska skapa ökad kundnytta genom att
utnyttja färdiga plattformar och moduler tillsammans med effektiva utvecklingsprocesser. Det
innebär att vi kan erbjuda våra kunder snabbare
utveckling till högre kvalitet.
• Genom ett projektgenomförande i världsklass,
dokumenterat genom fastställda kvalitetsmått, blir
Prevas för sina kunder det konkurrenskraftiga,
trygga valet vid upphandling av projekt.
• Genom en effektiv integrationsprocess av förvärvade verksamheter säkerställs värdet i gjorda
investeringar.

kunna erbjuda kunder ett helhetsåtagande.
PREVAS ORGANISATION

PREVAS UTVECKLING

ISO 9001 certifierade.

2005
		

Förvärv av Precon och konsultverksamhet från
Flextronics.

Förvärv av Montera Automation.

2006

Förvärv av Glaze och Avantel.

1998
		

Förvärv av FMS, Profac, Trinova och Rasyko.
Börsnotering.

Affärsområde
Industrisystem

2000
		

Verksamheten SFC förvärvas från Ericsson
Infotech.

Sverige: Göteborg, Helsingborg,
		
Karlstad, Malmö, Västerås
Norge: Oslo

2002

Förvärv av ICE.

2007
		
		
		
		

Förvärv av Teleca Life Science, Teleca Embedded
Solutions, IO Technologies A/S, Realfast Hardware
Consulting, Flextronics Design Kista, Advanced
Process Control, Optilution, Mikon AS, Kasmatic
Innovation A/S och Flextronics Design Göteborg.

2003

ISO 9001:2000 certifierade.

2008

Förvärv av Emfila Software.

VD
Affärsutvecklare

Kvalitetschef

CFO/Administrativ chef

Försäljning & Marknad

Affärsområde
Produktutveckling

Sverige: Göteborg, Linköping,
		
Lund, Malmö, Stockholm,
		
Uppsala, Västerås
Danmark: Köpenhamn, Århus
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1985

Företaget startar i Västerås.

1992
1994
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PREVAS VERKSAMHET

Industrins framtidsprojekt
PREVAS ÄR ETT SPECIALISTFÖRETAG SOM HAR SPETSKOMPETENS INOM INBYGGDA SYSTEM OCH
INDUSTRIELL IT. FÖRETAGET SATSAR PÅ IT-TJÄNSTER I KOMBINATION MED BL.A. FÄRDIGA PLATTFORMAR, MODULER OCH PRODUKTER.
AFFÄRSOMRÅDE PRODUKTUTVECKLING

AFFÄRSOMRÅDE INDUSTRISYSTEM

Ökad komplexitet i produkter

Industrins val för lönsam IT

Införandet av intelligens i produkter ökar kraftigt, dels

Att öka lönsamheten genom intelligenta investeringar

beroende på nödvändigt teknologiskifte och dels

i produktivitets- och kvalitetshöjande lösningar blir

beroende på allt kortare livscykler på produkterna.

allt viktigare för industriföretag. Prevas har sedan star-

Prevas position som Nordens ledande leverantör vid

ten 1985 levererat över 1 000 lösningar som hjälper

utveckling av intelligenta produkter ger oss ett starkt

kunder att öka lönsamheten. Exempel på branscher

läge på en växande framtidsmarknad. Prevas har

där vi är aktiva är läkemedel och livsmedel, stål och

sedan starten 1985 utvecklat mer än 2 000 intelligenta

mineral, tillverkande industri, elektronikindustrin och

produkter som bidragit till framgången för många

fordonsindustri.

av våra kunder. Branscher där vi är aktiva är bl.a. life
science, tillverkande industri, försvar och fordon.

EMMA HEDBERG, EKONOMIASSISTENT VÄSTERÅS.
”MITT JOBB PÅ PREVAS ÄR I STÄNDIG UTVECKLING. ARBETSUPPGIFTERNA FÖRÄNDRAS OCH NYA
ANSVARSOMRÅDEN TILLKOMMER. GEMENSKAPEN
OCH TRIVSELN ÄR DET BÄSTA MED PREVAS. IDAG ÄR VI
ETT STÖRRE FÖRETAG DÄR KÄNSLAN AV EN MINDRE
GRUPP FINNS KVAR. ALLA KÄNNER ALLA OCH NYANSTÄLLDA KOMMER SNABBT IN I GÄNGET.”

Intelligenta system
Prevas affärsområde Industrisystem är en naturlig

Intelligenta produkter

samarbetspartner när kunder behöver öka effektivi-

Prevas erbjudande inom produktutveckling täcker in

teten i produktionen. När industriföretag letar efter

hela utvecklingscykeln med kompetenser inom allt

lösningar inom områdena Automation, MES (Ma-

från verksamhetskunnande till enskilda specialistkom-

nufacturing Execution Systems) och EMI (Enterprise

petenser. Kring verksamhetskunnandet har Prevas

Manufacturing Intelligence) är vi en självklar samar-

byggt upp s.k. Centers of Excellence och specialist-

betspartner. Utöver våra färdiga lösningar levererar

kompetenser täcker in allt från mekanik, elektronik

vi tjänster som projektledning, systemutveckling och

och mjukvara till projektledning.

systemsupport, men även förstudier utförda av våra

Kunder kan stärka upp sina egna projekt med Pre-

produktivitetsexperter. Vi levererar allt detta som

vas specialistkompetenser eller utveckla produkterna i

nyckelfärdiga projekt eller som en del i kundens egna

Prevas egna laboratorier och lokaler. Vi erbjuder även

investeringsprojekt.

möjligheten att hantera hela produktionsprocessen
och leverera färdiga volymprodukter till våra kunder.
För att snabba upp utvecklingsprocessen har Pre-

Läs mer om vad Prevas erbjuder inom detta område
på www.prevas.se/industrisystem.

vas ett utbud av egna plattformar som vi kan designa
in i våra lösningar.
Läs mer om vad Prevas erbjuder inom detta område
på www.prevas.se/produktutveckling.

ANDERS GULLIKSSON,
MJUKVARUUTVECKLARE UPPSALA.
”DET ÄR EN STYRKA ATT JOBBA PÅ PREVAS. VI ÄR STORA,
ETABLERADE OCH HAR EN BRA GEOGRAFISK SPRIDNING
I NORDEN OCH KOMMER SJÄLVKLART ATT FÖRVALTA VÅR
POSITION FRAMÖVER. VÅRA KONSULTRELATIONER BLIR
STARKARE OCH KUNDERNA SER OSS SOM EN LÅNGSIKTIG
SAMARBETSPARTNER MED HÖGSTA KUNSKAP OCH ENGAGEMANG FÖR DERAS VERKSAMHET.”
8
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EXEMPEL PÅ KUNDUPPDRAG

MICHAEL BLICHFELDT,
SENIOR PROJECT MANAGER KÖPENHAMN.
”ALLA PROJEKT ÄR OLIKA. INTE BARA TEKNISKT UTAN
OCKSÅ I PROJEKTGRUPPEN OCH I KUNDRELATIONER.
DET ÄR UTMANANDE OCH KUL ATT UPPLEVA DESSA
SKILLNADER. HÄR ÄR ARBETET ALDRIG LÅNGTRÅKIGT.
ALLA HAR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA ARBETSUPPGIFTERNA BÅDE I DET NUVARANDE PROJEKTET MEN OCKSÅ I
NÄSTA PROJEKT.”

Utveckling av nya smarta produkter
Det är av yttersta vikt att den nya enheten ska fungera

Efter mer än åtta års forskning och produktutveckling

All produktutveckling ställer krav på snabbt och

på samma sätt som tidigare generationer för att inte

är idén om interaktiva lekplatser nu verklighet. Den

effektivt utförda tester. Två särskilt kritiska faktorer är

riskera problem vid uppdatering av befintliga miljöer.

interaktiva dimensionen spelar en enormt stor roll.

produktens komplexitet och tiden till marknaden.

Framtidssäkring och bakåtkompatibilitet var ledord

Företaget Kompan har utvecklat och sålt lekplatser

Fler och fler företag tar hjälp av externa leverantörer

när ABB gav Prevas i uppdrag att utveckla en helt ny

över hela världen i 40 år. Efter flera års intensivt och

med att skapa en testmiljö för system- och produkt-

kommunikationsmodul för användning i två genera-

innovativt samarbete med Prevas har Kompan hittat

testning. Prevas har mer än 15 års erfarenhet i att ut-

tioners styrsystem för processindustri.

formeln för framtidens lekplats. Resultatet heter Icon.

veckla testmiljöer bland annat åt Volvo Bussar, Volvo

SNABBFAKTA PRODUKTUTVECKLING

DEL AV OMSÄTTNING 2008
25 % affärsområde Industrisystem
75 % affärsområde Produktutveckling

ABB är sedan länge en av världens ledande

Genom att använda sig av nya teknologier har

leverantörer av system för effektiv och säker auto-

ambitionen varit att skapa en modern mötesplats för

	När Volvo Aero ska uppdatera mjukvaran till flyg-

EXEMPEL PÅ FLER KUNDER

mation, styrning och övervakning av industri- och

ungdomar. Den interaktiva lekplatsen kan jämföras

motorerna på stridsflygplanet Gripen är det dyrt och

processanläggningar. En av plattformarna i utbudet

med Nintendo Wii där skärmen har ersatts av lekplat-

ibland omöjligt att testa alla funktioner i en verklig

är IndustrialIT 800xA. Där hittar man den modul,

sen. Man jagar ett ljud eller en färg i tävlan mot varan-

situation. Därför måste omfattande testning ske i en

realtidsacceleratorn, som agerar protokollöversättare

dra, en tävlan mot produkten. Utmaningen går på tid,

verklighetstrogen miljö med en simulerad omgivning,

mellan mjukvaran på operatörens arbetsstation och

strategi och prestation, som samtidigt stärker motorik

i detta fall jetmotorn. En testmetod som används

Assa Abloy, Atlas Copco, Autoliv, Flextronics, Flir
Systems, Gambro, GE Healthcare, GN Netcom A/S,
Grundfos A/S, Gunnebo, Husqvarna, Interspiro, Leine &
Linde, Micronic, Novo Nordisk A/S, Oticon A/S, Panasonic,
SAAB Aerosystems, Stoneridge Electronics, TAC, Vestas
A/S, Volvo Lastvagnar

det kontrollnätverk som ansluter målsystemen.

och färdigheter. Målgruppen för den interaktiva lek-

mer och mer är så kallad Hardware-in-the-loop (HIL).

platsen är 10 till 15-åringar. Den stora utmaningen var

Genom att simulera det fysiska beteendet hos moto-

VERKSAMHETSORTER

ängtera att nyckeln till ett lyckat projekt inte enbart

att utveckla en lösning som inte var för komplex men

rer, bromsar, robotar m.m. kan man testa avancerad

Sverige:

ligger i hög teknisk kompetens även om det naturligt-

även att ta hänsyn till väder, vind och solljus eftersom

elektronik på ett effektivt sätt ur både ekonomisk och

vis var en viktig pusselbit. Det är många färdigheter,

det inbyggda systemet ska användas utomhus.

risksynpunkt.

Hos uppdragsgivaren är man noga med att po-

inte bara de rent tekniska, som behövs för att få ett

De amerikanska skådespelarna Brad Pitt och Ang-

Lastbilar, Volvo Aero och Ericsson.

Göteborg, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm,
Uppsala, Västerås
Danmark: Köpenhamn, Århus

Testsystem byggs i ett fåtal exemplar så det

projekt av den här komplexiteten att fungera. Prevas

elina Jolie har via sin fond ”Make It Right” köpt en

lönar sig helt enkelt inte att ta fram egenutvecklade

har visat att de klarar alla delar och har hållit ihop

Icon-lekplats till New Orleans, till ett av de bostads-

komponenter. Av kostnads- och tidsskäl bygger alla

helheten och levererat i tid.

områden som byggts upp efter orkanen Katrina 2005.

Prevas testsystem, så mycket som möjligt, på standardprodukter och en öppen arkitektur.
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EXEMPEL PÅ KUNDUPPDRAG

GUSTAV WOLRATH, PROGRAM MANAGER SOLNA.
”MIN ROLL INOM PREVAS ÄR ENTREPRENÖRSMÄSSIG. JAG JOBBAR MED ATT UTVECKLA PRODUKT- OCH
PLATTFORMSBASERADE KONCEPT MED SYFTE ATT
GÖRA PREVAS TILL EN ÄN MER KOMPLETT LÖSNINGSLEVERANTÖR. HÄR HAR JAG FÖRMÅNEN ATT BLANDA
TEKNIKFRÅGOR MED SÅVÄL LEDNINGSFRÅGOR SOM
AFFÄRSMÄSSIGA UTMANINGAR. ETT FANTASTISKT
SPÄNNANDE JOBB HELT ENKELT.”

JOAKIM HERMANSSON, KONSULT VÄSTERÅS.
”DET BÄSTA MED PREVAS ÄR KÄNSLAN OCH VETSKAPEN ATT MAN JOBBAR I ETT FRAMGÅNGSRIKT
FÖRETAG. PÅ VINTRARNA BLIR DET INNEBANDY OCH
HOCKEY MED VÄSTERÅSKONTORETS HOCKEYLAG.
HÖJDPUNKTEN ÄR DEN ÅRLIGA PREVASMATCHEN MOT
DE ANDRA KONTOREN.”

Ledord för industriföretag är produktivitet och kvalitet
När du startar bilen och kör till jobbet tänker du nog

Uppvärmning av stål är en extremt energiintensiv

Med hjälp av kraftfulla sök- och analysverktyg kan

sällan på hur din bil har kommit till världen. Men

process. En effektiv styrning av omvärmningsugnen

man få en snabb överblick över en eller flera an-

det ligger en lång och komplex produktionsprocess

kräver därför en optimering av produktiviteten, kvali-

läggningar. Man kan även snabbt navigera ned till

bakom en biltur, som ska vara säker och funktionell.

teten och energiförbrukningen.

enskilda utrustningar.

SNABBFAKTA INDUSTRISYSTEM

DEL AV OMSÄTTNING 2008
25 % affärsområde Industrisystem

Getrag All Wheel Drive är väldigt framgångsrika

När det finska stålföretaget Rautaruukki Oy ska

Noreco är ett norskt företag som undersöker, utveck-

när det gäller att producera system till fyrhjulsdrivna

förnya sitt ugnsstyrsystem och uppgradera sina vär-

lar och producerar olja och gas i Nordsjön. Sedan

bilar och hjulupphängning åt personbilstillverkare

meugnar anlitades Prevas. I uppdraget ingick att byta

starten 2005 har företaget vuxit snabbt och är idag

som Ford, Volvo och Landrover. Ett nära, mångår-

ut ugnsstyrsystemet för omvärmningsugnarna med

Norges näst största oljebolag.

igt samarbete med Prevas spelar en central roll för

Prevas eget utvecklade system, FOCS-RF. Ett sys-

Getrags konkurrensförmåga som grundas på effektiva

tem som idag betraktas av många som marknadens

men tar emot produktionsrapporter från StatoilHydro,

produktionsmetoder och skarp lagerstyrning.

ledande system för optimering av alla aspekter på

Talisman, DONG, Maersk och Hess. Produktionsrap-

Tillsammans har de två företagen utvecklat de

Noreco är själv inte operatör på några av fälten,

uppvärmning av stålämnen.

porterna utgör en viktig grund för den dagliga upp-

produktions- och lagersystem som Getrag använder.

	Genom arbetet med industriorganisationen Jern-

följningen av bolagets produktion på de sammanlagt

Den globala konkurrensen inom tillverkningsindustrin

kontoret och Metallurgical Research Institute AB har

sju producerande fälten.

är benhård och ställer ständiga krav på leverantö-

Prevas utvecklat mjukvaran FOCS-RF. Samtidigt som

rernas kvalitet, flexibilitet och produktivitet. Getrag

produktiviteten och kvaliteten förbättras, kan syste-

Prevas för att få ett automatiserat och uppdaterat

använder ett moduluppbyggt system för att styra hela

met uppnå energibesparingar på mellan 5 och 10

rapporteringssystem. Systemet, Enterprise Asset Re-

materialströmmen från mottagande av råvaror, lager,

procent.

porting, ger Noreco möjlighet att aktivt och kontinu-

Noreco har valt att inleda ett samarbete med

bearbetning, montering och packning. Getrag använ-

erligt följa upp fälten. På det sättet får Noreco bättre

der Prevas LIPS-system (Logistik i Produktion System).

insyn i produktionen och därigenom bättre förståelse

Det är ett system som effektiviserar alla processer på

för intäktsströmmarna. Att man dessutom kan undvika

lagret och gör Getrag mycket effektiva.

mycket manuellt arbete och många källor till fel är en

75 % affärsområde Produktutveckling

EXEMPEL PÅ FLER KUNDER
ABB, Astra Tech, Borregaard Industrier Ltd, Danisco,
Dong Energy Oil & Gas AS, Ericsson, Fresenius-Kabi, ICA,
Outokumpu, Sandvik, Scania, SSAB, StatoilHydro ASA,
Westinghouse Electric, Volvo

VERKSAMHETSORTER
Sverige:
Norge:

Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Malmö,
Västerås
Oslo

ren bonus.
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MARKNADSÖVERSIKT

IT-konsultbranschen stark trots
dramatisk konjunkturvänding
DEN SEDAN LÄNGE FÖRUTSPÅDDA KONJUNKTURVÄNDNINGEN KOM UNDER HÖSTEN 2008 SOM EN FÖLJD
AV BANKKRISEN. PÅVERKAN PÅ IT-BRANSCHEN HAR DOCK HITTILLS VARIT RINGA MED UNDANTAG FÖR BANKOCH FORDONSSEKTORN.
GENERELL MARKNADSANALYS

medan besluten för vissa större investeringar har

Den under hösten vikande konjunkturen har fram-

glidit i tiden p.g.a. osäkerheten på marknaden. I takt

förallt lett till att konsumentköp av kapitalvaror har

med att läget inom bank/finans stabiliseras kommer

minskat och att tillgången på kapital för investeringar

kundernas investeringstakt att framöver öka.

har stramats åt. Varslen har haglat tätt bland många

Prevas har under året fått genombrott hos många

företag både i Sverige och globalt. De delar av kon-

nya kunder med projekt inom fabrikssystem baserade

sultbranschen som framförallt jobbat mot fordonsin-

på Wonderware och med FOCS-systemet som opti-

dustri och bank/finans har direkt drabbats. Generellt

merar energiförbrukningen i stålverksugnar.

sett har den industriinriktade delen av IT-konsultbranschen inte påverkats på samma sätt. Branscher såsom

KUNDER

energi, miljö, infrastruktur och life science har under

Prevas kunder är jämnt fördelade inom många bran-

perioden istället haft en mycket stark marknad.

scher. Under 2008 har Prevas framförallt ökat marknadsandelarna inom energi, telekom, fordon, försvar

MARKNADSTREND PRODUKTUTVECKLING

och stålindustri.

Kunders behov av att utveckla nya konkurrenskraftiga

FEM STÖRSTA KUNDER 2008,
KONCERNEN
Saab (försvar)

9%

Ericsson

8%
8%

Övriga

68 %

volvo
4 %, Atlas Copco
3 %, ABB

produkter med ett stort innehåll av elektronik och

KONKURRENTER

programvara ökar i allt snabbare takt och sprider sig

Prevas är inom inbyggda system den ledande och

till allt fler branscher. Ett exempel på detta är fordons-

största aktören bland konsulterna i Norden med näst-

industrin som står inför nya utmaningar med att få

intill dubbelt så många medarbetare som närmaste

fram mer bränslesnåla motorer. Lösningen på detta

konkurrent. Inom Industrisystem är konkurrenternas

problem är numera snabba mikroprocessorer och in-

profiler brokigare och svåra att jämföra med Prevas

telligent programvara. Effektivisering av arbetsproces-

verksamhet som är mer inriktad på fabrikssystem.

serna inom utveckling och test är också i fokus. Prevas

konkurrenter som Combitech, Cybercom, Data-

med världsledande National Instruments har lett till

Respons och TietoEnator.

en rad strategiska order med inriktning på testsystem.
Vid lågkonjunktur får flera av våra kunder ökade
FÖRSÄLJNING PER BRANSCH 2008,
KONCERNEN
Fordon

13 %
telekom

energi

12 %

6%

15 %
15 %

Life Science

Övriga

22 %
17 %
Försvar

verkstadsindustrin

Inom affärsområdet Produktutveckling återfinns

har utökat sitt produkterbjudande och samarbetet

Inom affärsområdet Industrisystem finns konkurrenter som Logica, Novotek, norska Cronus och ÅF.

krav på kostnadskontroll och en önskan om att minska
sin riskexponering. Fler förfrågningar på att lägga ut

FRAMTIDSUTSIKTER

helhetsåtaganden med väl definierad budget och

Prevas har, efter den tidigare mycket kraftiga tillväx-

tidsram tillkommer. Prevas starka historik inom pro-

ten, fokuserat på att konsolidera företagsförvärven

jektleveranser gör att företaget har goda möjligheter

och effektivisera interna processer. Denna strategi har

att leverera fler projekt.

varit mycket framgångsrik under det rådande marknadsläget. Prevas tjänste- och produktportfölj kombi-

MARKNADSTREND INDUSTRISYSTEM

nerat med styrkan av att driva projekt framgångsrikt

Affärsområdet Industrisystem arbetar med att effekti-

kommer att vara nyckelfaktorer till att öka marknads-

visera kundernas produktionsprocesser och leverera

andelarna under de närmaste åren. Prevas har tidi-

IT-lösningar inom området. Kunders fokus på effekti-

gare under sina 24 verksamhetsår lyckats mycket bra

viseringsåtgärder har ökat under året men takten mat-

med att utnyttja uppgångarna efter konjunktursvackor

tades av något under hösten på grund av finanskri-

för att växa och stärka sin marknadsposition.

sen. De löpande projekten har genomförts oförändrat
15

MARKNADSÖVERSIKT

TELEKOM

Exempel på kunder: Forsmarks kraftgrupp, Lundin

Trenden att fler och fler apparater ska vara uppkopp-

Oil, Vestas, Westinghouse.

lade fortsätter. Prevas är ledande i Norden inom
inbyggda system och de flesta av de produkter som

STÅL OCH MINERAL

Prevas är med och utvecklar har ett stort innehåll av

Svensk stålindustri har en stark position på världs-

kommunikationslösningar. Prevas har även en stark

marknaden inom utvalda nischer. Tillväxten i markna-

produktportfölj med IT-system för spårbarhet, kvali-

den har under slutet av året saktat in, men den under-

tetsuppföljning och logistikhantering inom elektronik-

liggande styrkan i bolagen gör att man kommer att

produktion som specifikt används för produktion av

fortsätta sina investeringsplaner mot slutet av 2009.

bland annat radiobasstationer.

Prevas levererar system för effektivisering av produk-

Många av de större telekombolagen står förhål-

Branscher

tionen. Bland annat erbjuder vi ett optimeringssystem

landevis starka i rådande konjunktur och fortsatta

för omvärmningsugnar för valsverk, som ger kunderna

satsningar på nya plattformar kommer att generera

en dramatisk återbetalning på investeringen.

fler affärsmöjligheter för Prevas både inom produktutveckling och inom produktion.

Exempel på kunder: Outokumpu, Rautaruukki Oy,
SSAB.

VERKSTADSINDUSTRIN

Exempel på kunder: BAE Systems, Exensor Techno-

Exempel på kunder: Axis Communications, Ericsson,

Prevas har arbetat med kunder inom verkstadsin-

logy, FMV, SAAB Aerosystems.

Sectra Communications, Telenor.

position. En stor del av Prevas erbjudande inom

LIFE SCIENCE

FORDON

denna bransch är fokuserat på automatisering och ef-

Life Science är en relativt konjunkturokänslig bransch.

Fordonsindustrin har påverkats kraftigt av den svaga

fektivisering av produktion vilket vi ser har ett ökande

Vårdbehoven ökar varje år samtidigt som behoven

konjunkturen, vilket även skapat svårigheter för

behov under en lågkonjunktur. Prevas är en av före-

av kostnadsbesparingar ökar. Detta gör att produkt-

branschens underleverantörer. Prevas har under 2008

gångarna i branschen vad gäller IT-system för flexibla

företagen kontinuerligt måste skapa nya och effekti-

vunnit marknadsandelar, främst på grund av världsle-

produktionsceller, styrning av automatiska lager- och

vare lösningar. Prevas har en ledande position inom

dande erbjudanden inom testsystemutveckling.

materialhanteringssystem samt överordnade system

utveckling av avancerade instrument för diagnostik

Prevas har pågående leveranser inom utveckling av

för uppföljning av produktion och tillgänglighet.

och terapi. Genom åren har Prevas utvecklat flera

avancerade testsystem, såväl i Sverige som utom-

prisvinnande produkter åt kunder i Norden, Europa

lands. I en vikande konjunktur blir det allt viktigare

och USA. Under 2008 har Prevas vunnit produktut-

med rationaliseringar och kostnadsbesparingar. Här

vecklingsaffärer i England, Tyskland och Norden.

har Prevas ett mycket starkt erbjudande.

dustrin sedan starten och har här en mycket stark

Exempel på kunder: ABB, Atlas Copco, Sandvik, TAC.
FÖRSVAR

Prevas har även en unik lösning för spårbarhet inom

Prevas enskilt största kund, SAAB Aerosystems, är

läkemedelsindustrin, produkten Prevas Snitcher Medi-

Exempel på kunder: Bombardier Transportation, Get-

verksam inom försvarsindustrin. Prevas har genom

cal, som har installerats hos ett flertal kunder under

rag All Wheel Drive, Scania, Volvo Lastvagnar.

åren byggt upp en mycket nära relation med SAAB

det gångna året.
ENERGI

och levererar framförallt tekniska konsulttjänster inom
mjukvara och system.

Exempel på kunder: Astra Tech, Biotage, GE

Energisektorn har varit i en kraftig tillväxt och vi ser

Försvarsindustrin har stått mycket stark i den globala

Healthcare, Maquet Critical Care, Nobel Biocare,

fortsatta behov av att hitta lösningar för renare ener-

avmattningen, och vi ser att utvecklingen framåt kom-

Novo Nordisk, Sectra Mamea.

giproduktion och minskad energiförbrukning. Prevas

mer att vara bättre än för många andra branscher.

har ökat sina marknadsandelar genom att ta flertalet
nya affärer under 2008.
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PREVAS MEDARBETARE

KOMPETENS OCH ENGAGEMANG
Prevas är ett kunskapsföretag och det vi levererar till
våra kunder är vår kompetens. Vi är mycket stolta över

NYCKELTAL MEDARBETARE
Totalt 548 medarbetare 2008-12-31

den gedigna kunskap som finns samlad i företagets

Danmark 15 %

organisation. Vi håller en hög teoretisk kunskapsnivå

Norge 2 %

och vi har en erfarenhetsbank som är helt ovärderlig.

Sverige 83 %

Vi kan tekniken och vi har också erfarenhet från våra
kunders verksamhet. Dessutom har vi något som är
svårare att sätta ord på. Det som gör att man alltid
levererar det lilla extra och känner ett ansvar för att nå
ett lyckat resultat. Prevas har engagerade medarbe-

Fördelning kvinnor män 2008-12-31

tare! Vi är alla med och skapar vår företagskultur som

Våra medarbetare

bygger på ett starkt gemensamt intresse för teknik

GEMENSAMT FÖR PREVAS MEDARBETARE ÄR ARBETSGLÄDJE, ETT STORT TEKNIKINTRESSE OCH FOKUS PÅ

REKRYTERING OCH UTVECKLING

KUNDENS BÄSTA. ATT ARBETA TILLSAMMANS UNDER SUNDA FÖRUTSÄTTNINGAR BYGGER PÅ HÖG MORAL

Prevas vill naturligtvis behålla och utöka kompeten-

OCH ATT ALLA BEHANDLAR VARANDRA MED RESPEKT. PREVAS MEDARBETARE TYCKER ATT DET ÄR ROLIGT ATT

sen! Prevas medarbetare är attraktiva på arbets-

GÅ TILL JOBBET OCH KÄNNER SIG SOM EN I GÄNGET.

marknaden och vi vill att de stannar kvar i företaget.

Kvinnor 12 %

samt samarbete, öppenhet och engagemang.

Män 88 %

Utbildningsnivå
Systemvetare 18 %

Vi vill också vara det naturliga valet för den som söker
Prevas företagskultur är en sammanhållande kraft

inställning kring Prevas som arbetsgivare och ta reda

nya utmaningar. För att sätta fokus på områden som

och en pusselbit i företagets lagarbete. Det är viktigt

på gällande arbetsförutsättningar. Resultatet från

rekrytering och kompetensutveckling har Prevas

att alla trivs. Det gör att företaget kan erbjuda sina

undersökningen utgör ett viktigt underlag i arbetet

under året utökat sin HR-funktion. Genom att arbeta

kunder ett helt team medarbetare som tar ansvar och

med att utveckla Prevas och att nå positionen som

aktivt och professionellt med rekrytering kan Prevas

branschens bästa arbetsplats. Utfallet från undersök-

attrahera framtida medarbetare. Genom spännande

ningen sammanställs av en extern leverantör för att

projekt, kompetensöverföring och utbildning fortsät-

säkerställa anonymiteten.

ter företaget att utvecklas och hålla sig i teknikens

svarar för prestationer i absolut världsklass.
ETT ÅR AV INTEGRATION

Annan akademisk
utbildning 17 %
Civilingenjör 49 %

Gymnasial utbildning 11 %
Doktorer 5 %

framkant.

2008 har varit året då förvärven från de två senaste
åren har integrerats och anpassats till ETT PREVAS –

PERSONLIG UTVECKLING

ett Prevas United. Att få alla medarbetare att känna

Att tänka på medarbetarnas bästa och lyssna på

FRISKA MEDARBETARE

till samt anamma Prevas grundvärden har varit en

önskemål är naturligt. En möjlighet för företaget och

Fysiskt och psykiskt välmående, livsbalans och arbets-

utmaning. Detta har vi lyckats mycket bra med. Enligt

närmaste chef att få impulser från varje medarbetare

glädje är förutsättningar för att vi ska kunna prestera

medarbetarmätningar framgår det att större delen

ges genom det årligen inbokade mötet mellan chef

maximalt. Genom ett nära samarbete med företags-

av medarbetarna betraktar sig som väl mottagna på

och medarbetare som går under namnet PU-samtal.

hälsovården förebygger Prevas ohälsa och håller

Prevas samt känner ett stort engagemang.

PU står för Personlig Utveckling. I detta samtal följer

sjuktalen låga. Prevas erbjuder friskvårdsbidrag och

varje chef en angiven mall med stora möjligheter för

har utvecklat en egen träningsstege som på ett enkelt

BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

medarbetaren att ta tillfället i akt att lyfta det som

sätt ska motivera till fysisk aktivitet. Under året har

För att företaget ska kunna få en samlad bild av vilka

han/hon anser vara av betydelse. Varje medarbetare

vi utökat möjligheten till hälsofrämjande aktiviteter

insatser som ska prioriteras genomförs årligen en väl

har minst ett inbokat PU-samtal med sin närmaste

genom att erbjuda hushållsnära tjänster via brutto-

genomarbetad medarbetarundersökning. Syftet med

chef per år.

löneavdrag.

undersökningen är att vinna insikt i medarbetarnas
18
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PREVASAKTIEN

Resultat per aktie + 319 %

Aktieägarstruktur

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Innehav, %

Röster, %

A K T I E I N N E H AV 2 0 0 8 - 1 2 - 3 1
1 – 500

AKTIEKAPITAL

Antal
aktieägare

Varje personaloption ger innehavaren rätt att

1 731

–

341 211

3,43

1,97

501 – 1 000

398

–

339 158

3,41

1,96

1 001 – 2000

176

–

299 781

3,01

1,73

2 001 – 5 000

157

–

542 525

5,45

3,13

5 001 – 10 000

56

19 200

420 855

4,42

3,53

Det registrerade aktiekapitalet uppgick per den 31

förvärva en nyemitterad aktie av serie B i Prevas under

10 001 – 20 000

32

17 280

456 407

4,76

3,63

20 001 – 50 000

28

54 400

824 851

8,83

7,89

december 2008 till 24 897 525 kronor fördelat på

perioden 15 maj 2003 till och med 31 maj 2009. Teck-

50 001 – 90 000

6

65 280

321 475

3,88

5,62

9 959 010 aktier, varav 820 160 aktier av serie A och

ningskursen uppgår till 15 kronor per aktie, baserat på

90 001 –

16

664 000

5 592 587

62,82

70,54

9 138 850 aktier av serie B.

genomsnittlig betalkurs den 6–19 mars 2002.

2 600

820 160

9 138 850

100,00

100,00

Antal
B-aktier

Totalt
antal aktier

Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och

Totalt

Under 2008 har teckning skett motsvarande 85 700

vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster på års-

personaloptioner. Vid utgången av 2008 fanns

stämma och aktier av serie B berättigar till en röst på

155 500 kvarvarande utestående personaloptioner

årsstämma.

och 51 315 övriga optioner.

Styrelsen i Prevas bemyndigades på årsstämma

Syftet med programmet är att skapa bred delaktig-

Aktieägare

Antal
A-aktier

Innehav, %

Röster, %

den 31 mars 2008, liksom vid föregående årsstämma,

het i företagets resultatutveckling och därmed lättare

D E T I O S T Ö R S T A Ä G A R N A 2008-12-31

att besluta om nyemission med avvikelse från be-

kunna behålla kompetenta medarbetare. Villkoren för

Göran Lundin med familj

150 000

2 550 540

2 700 540

27,12

23,36

fintliga aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet

programmet beskrivs ytterligare i not 4.

Länsförsäkringar Bergslagen

250 000

1 044 100

1 294 100

12,99

20,44

Björn Andersson

100 000

232 000

332 000

3,33

7,10

Per Lysholt

100 000

200 000

300 000

3,01

6,92

Stieg Westin

64 000

49 000

113 000

1,13

3,97

Mats Björkelund

65 280

2 000

67 280

0,68

3,78

–

464 910

464 910

4,67

2,68

32 000

–

32 000

0,32

1,85
1,35

gällde högst 973 600 aktier av serie B och var avsett
att användas i samband med bolagsförvärv. Styrelsen

UTDELNING

har under 2008 utnyttjat bemyndigandet från årsstäm-

Prevas utdelningspolicy bygger på att cirka hälften

man 2008 vid ett förvärv. I samband med förvärvet av

av vinsten efter skatt ska delas ut till aktieägarna och

Emfila Software AB i oktober 2008 utnyttjade styrelsen

utifrån genomgång av fritt eget kapital samt likvida

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

–

234 670

234 670

2,36

bemyndigandet genom att emittera 106 733 aktier av

medel. För att upprätthålla en stark balansräkning,

Anders Hallqvist

22 400

–

22 400

0,22

1,29

serie B.

hantera ett osäkert marknadsklimat under 2009 och

Övriga aktieägare

36 480

4 361 630

4 398 110

44,16

27,26

820 160

9 138 850

9 959 010

100,00

100,00

möjliggöra för koncernen att utnyttja tillfällen till
OPTIONSPROGRAM

investeringar beslutar styrelsen i Prevas att föreslå

På bolagsstämman den 20 mars 2002 godkändes ett

årsstämman en utdelning på 1,50 kr per aktie (0,60)

optionsprogram om sammanlagt 375 000 personal-

för räkenskapsåret 2008. Utdelningsbeloppet, som

optioner och 125 000 övriga optioner riktat till samt-

motsvarar 30 procent av bolagets resultat efter skatt,

liga medarbetare inom Prevas.

uppgår till 14,9 Mkr (5,8).

Länsförsäkringar fondförvaltning
Kerstin Danielsson

Totalt

Aktiedata

2008

2007

2006

2005

2004
1,66

NYC K ELT A L
Vinst per aktie före utspädning i kr

PREVASAKTIEN UTVECKLING,
1 januari 2008 – 27 februari 2009

Eget kapital per aktie före utspädning i kr
Utdelning per aktie i kr

160

Börskurs vid årets slut i kr

140

Prevas B

120

IT Index Euro

Genomsnittligt antal omsatta aktier per dag

5,11

1,22

2,17

1,24

18,20

13,04

10,60

8,11

7,09

0,60

1,00

0,50

0,50

1,50 *
19,80

20,00

28,40

23,40

21,60

26 038

22 093

21 329

15 083

10 285

Antal aktier A fria vid årets slut

820 160

820 160

820 160

820 160

820 160

Antal aktier B fria vid årets slut

9 138 850

8 916 417

7 898 590

7 402 440

7 162 440

60

Totalt antal aktier vid årets slut

9 959 010

9 736 577

8 718 750

8 222 600

7 982 600

40

* Föreslagen utdelning

100
80

20
0
250 000
200 000

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

Volym

150 000
100 000
50 000
0
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

FINANSIELLA NYCKELTAL

Fem år i sammandrag

Finansiella nyckeltal

F I N A N SI E LL Ö V E R S IK T

FI NANSI ELL ÖV ERSI KT

Mkr

2008

2007

2006

2005

2004

615,7

470,9

278,4

198,3

173,0

–545,4

–451,9

–260,6

–189,5

–156,8

70,3

19,0

17,8

8,8

16,2

R E S U LTAT R Ä K N I N G A R I S A M M A N D R A G

Mkr

2008

2007

2006

2005

2004

M A RGIN A LER

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto

–1,4

–2,2

–0,1

2,5

–

Resultat före skatt

69,9

16,8

17,7

11,3

16,2

Skatt

–18,8

–5,2

–4,1

–2,8

–3,0

Resultat kvarvarande verksamhet

50,1

11,6

13,6

8,5

13,2

–

–

5,1

1,5

50,1

11,6

18,7

10,0

Resultat från avvecklade verksamheter *
Årets resultat

Resultatmarginal före avskrivningar/EBITDA, %

13,5

7,8

9,7

8,1

Rörelsemarginal/EBIT, %

11,4

4,0

6,4

4,4

9,4

Vinstmarginal, %

11,2

3,6

6,4

5,7

9,4

A V K A STNINGS M Å TT
Avkastning på operativt kapital, %

39,9

15,6

23,8

14,4

37,3

Avkastning på sysselsatt kapital, %

37,3

13,1

21,5

17,0

30,7

Avkastning på eget kapital, %

33,1

10,0

17,1

13,8

26,6

181,2

126,9

92,4

66,7

56,6

56,7

45,7

60,9

61,4

58,5

K A P I TA L S T R U K T U R
13,2

Eget kapital, Mkr
Soliditet, %

M E D A R B E TA R E

* Resultat från avvecklade verksamheter har inte beräknats för 2004.

Antal medarbetare vid årets slut

548

546

306

222

186

Medelantal anställda

517

448

273

204

169

1 191

1 051

1 020

982

1 024

Omsättning per anställd, Tkr

Mkr

12,0

2008

2007

2006

2005

2004

130,8

122,5

47,2

29,7

16,4

Materiella anläggningstillgångar

15,1

16,4

11,2

24,4

24,3

Vinst per aktie före utspädning i kr

5,11

1,22

2,17

1,24

1,66

Finansiella anläggningstillgångar

0,9

1,9

1,8

1,5

4,8

Vinst per aktie efter utspädning i kr

5,04

1,21

2,15

1,23

1,65

156,4

129,6

74,6

49,7

44,0

16,7

7,4

17,1

3,4

7,3

319,9

277,8

151,9

108,7

96,7

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
Immateriella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar
Summa tillgångar
Eget kapital

181,2

126,9

92,4

66,7

Avsättningar

13,6

6,5

3,3

6,8

6,3

Räntebärande skulder

25,8

42,8

5,9

5,1

4,5

Icke räntebärande skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

56,6

99,3

101,6

50,3

30,0

29,3

319,9

277,8

151,9

108,7

96,7

A K TIED A T A
Genomsnittligt antal aktier före utspädning i tusental

9 808

9 467

8 638

8 105

7 958

Antal aktier vid årets slut före utspädning i tusental

9 959

9 736

8 719

8 223

7 983

Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet i kr

5,11

1,22

1,58

1,05

Vinst per aktie från kvarv. verksamhet i kr efter utspädning

5,04

1,21

1,56

1,04

Eget kapital per aktie före utspädning i kr

18,20

13,04

10,60

8,11

7,09

Eget kapital per aktie efter utspädning i kr

18,14

12,87

10,49

8,01

7,01

DEFI NI TI ONER
Resultatmarginal före avskrivningar/EBITDA
Resultat före avskrivningar och amorteringar i procent av nettoomsättningen.
Rörelsemarginal/EBIT
Resultat efter avskrivningar (exkl. resultat från intressebolag) i procent av
nettoomsättningen.

Resultaträkning per kvartal

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättningen.

Mkr
Rörelsens inräkter
Aktiverat arbete
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2008

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

Kv 4

Kv 3

Kv 2

Kv 1

Kv 4

Kv 3

Kv 2

Kv 1

159,9

134,3

167,8

153,7

138,8

97,6

117,9

116,6

1,7

0,7

0,7

0,1

1,1

1,7

1,2

1,0

–37,8

–31,9

–32,3

–30,2

–31,4

–22,4

–23,8

–21,9

–105,9

–85,8

–108,3

–103,6

–100,0

–71,4

–88,3

–79,7

Avskrivningar och nedskrivningar

–3,1

–3,3

–3,2

–3,2

–6,5

–4,2

–3,9

–3,4

Rörelseresultat

14,8

14,0

24,7

16,8

2,0

1,3

3,1

12,6

9,3

10,4

14,7

11,0

1,5

1,3

2,7

10,8

Rörelsemarginal, %

Avkastning på operativt kapital
Resultat efter avskrivningar i procent av genomsnittligt operativt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före finansiella poster plus finansiella intäkter i procent av
genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto minskat med betald skatt och uppskjuten skatt
hänförlig till under året gjorda bokslutsdispositioner i procent av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Eget kapital beräknat enligt ovan i procent av balansomslutningen.
Medelantal anställda
Av företaget betalda timmar i relation till normal årsarbetstid.
Omsättning per anställd
Rörelsens intäkter dividerade med medelantal anställda.
Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier under perioden.
Vinst per aktie
Resultat efter skatt fördelat på genomsnittligt antal aktier, före och efter
utspädning.
Eget kapital per aktie före utspädning
Eget kapital beräknat enligt ovan dividerat med antalet utestående aktier.
Eget kapital per aktie efter utspädning
Justerat eget kapital, dvs egna kapitalet med hänsyn till den ökning av
eget kapital som uppstår i samband med nyttjandet av optioner, i relation
till antalet aktier vid fullt nyttjande av samtliga optioner.

Operativt kapital
Balansomslutning minskad med likvida medel samt icke räntebärande
skulder och avsättningar.
Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder.
Eget kapital
Eget kapital inklusive kapitaldelen av obeskattade reserver.

22

23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Prevas hittills bästa med god tillväxt i kombination

PREVASAKTIEN

Styrelsen och verkställande direktören för Prevas AB

med mycket stark resultatutveckling. Vi har under året

Det registrerade aktiekapitalet uppgick per den 31 de-

(publ), organisationsnummer 556252-1384 med säte i

stärkt alla våra positioner, både finansiellt och

cember 2008 till 24 897 525 kronor fördelat på 9 959 010

ligt av ett lån på 19,25 Mkr, en outnyttjad checkkredit,

Västerås, får härmed avge årsredovisning och koncern-

verksamhetsmässigt. Finansiellt har vi kraftigt förbättrat

aktier, varav 820 160 aktier av serie A och 9 138 850 aktier

likvida medel, kundfordringar och leverantörsskulder.

redovisning för verksamheten i moderbolaget och

omsättning, marginal och kassaflöde.

av serie B.

koncernen under räkenskapsåret 2008.

Omsättningen för Prevas under 2008 uppgick till 615,7

Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och

De finansiella instrument som finns består i allt väsent-

Likviditets-/kassaflödesrisk

Mkr (470,9 Mkr), en ökning med 31 procent. 14 procent

vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster på års-

Med likviditets- och kassaflödesrisk avses risken att kost-

tagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass.

av omsättningstillväxten var organisk. Omsättningen per

stämma och aktier av serie B berättigar till en röst på

naden blir högre och finansieringsmöjligheterna begrän-

Prevas erbjuder konsulttjänster, produkter och sup-

medarbetare uppgick till 1 191 Tkr (1 051). Antal arbets-

årsstämma.

sade när lån ska omsättas samt att betalningsförpliktelser

port till företag som utvecklar produkter med ett stort

dagar uppgick till 252 (250). Rörelseresultatet uppgick

IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller

till 70,3 Mkr (19,0) vilket ger en rörelsemarginal på 11,4

Aktieägare med minst 10 procent

automatisera sin verksamhet. Genom att utveckla intel-

procent (4,0).

av röstetalet för samtliga aktier i bolaget

av ett banklån på 19,25 Mkr samt finansiella leasingskul-

Aktieägare 2008-12-31.

der. I koncernen finns en beviljad checkkredit på 35 Mkr

Göran Lundin med familj, antal A-aktier 150 000, antal

som kan utnyttjas för att täcka tillfälliga kapitalbehov.

B-aktier 2 550 540, totalt antal aktier 2 700 540, innehav i

Det internationella kreditvärderingsinstitutet D&B (Dun

procent 27,12 och röster i procent 23,36.

& Bradstreet) ger Prevaskoncernen ratingen AA vilket

Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark före-

ligens i våra kunders produkter och industrisystem skapar
vi förutsättningar för lönsamma produkter, produktion
och logistik.
Prevas är verksamt på nio orter i Sverige; Göteborg,

I slutet av 2008 arbetade 548 medarbetare med innovativ IT jämfört med 546 i slutet av 2007.
Omsättningen för moderbolaget under 2008 uppgick
till 502,3 Mkr (398,2), en ökning med 26 procent. Rörel-

Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Lund,

seresultatet för moderbolaget uppgick till 51,5 Mkr (3,7)

Helsingborg och Västerås, på två orter i Danmark; Kö-

vilket ger en rörelsemarginal på 10,2 procent (0,9).

penhamn och Århus och samt på en ort i Norge; Oslo.
Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, Produktutveckling och Industrisystem.

Prevas har under året bibehållt kundbasen och idag

inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.

Länsförsäkringar Bergslagen, antal A-aktier 250 000,

kunder med en jämn fördelning.

Räntebärande skulder inom Prevaskoncernen består

innebär att Prevas har hög kreditvärdighet.

antal B-aktier 1 044 100, totalt antal aktier 1 294 100,
innehav i procent 12,99 och röster i procent 20,44.

Ränterisk
Då inga placeringar förekommer utgörs koncernens

kommer 32 procent av omsättningen från våra 5 största
De förvärvade enheterna under 2007 har utvecklats

BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN

ränterisk av förändringar i in- och utlåningsränta på kon-

Styrelsen i Prevas bemyndigades på årsstämma den 31

cernens checkkonto samt på banklån. Indirekt påverkas

Affärsområde Produktutveckling

enligt plan och givit en rörelseresultateffekt under 2008

mars 2008, liksom vid föregående årsstämma, att besluta

Prevas dock av att förändringar i räntenivån kan påverka

Trenden bland företag som säljer produkter med stort

på 12 Mkr.

om nyemission med avvikelse från befintliga aktieägares

kundernas investeringsvilja.

IT-innehåll är att de lägger ut allt fler utvecklingspro-

Större ramavtal har under året tecknats med bl.a. ABB,

företrädesrätt. Bemyndigandet gällde högst 973 600 ak-

De skulder som finns består av banklån samt finansiel-

jekt med större ansvar på leverantören. Marknaden för

Aerocrine, Atlas Copco, Bombardier, Ericsson, FMV, GE

tier av serie B och var avsett att användas i samband med

la skulder som löper med rörlig ränta. Förfallostrukturen

utveckling av intelligenta produkter karaktäriseras av en

Healthcare, Luftfartsverket, Maquet, SAAB Aerosystems,

bolagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen

för de finansiella leasingskulderna specificeras i not 19

stark efterfrågan, dels beroende på nödvändigt teknolo-

SMHI och Stoneridge.

med en eller flera ägare av strategisk betydelse.

och 22.

OPTIONSPROGRAM

Kreditrisk

ning hos sina kunder och fortsätter att satsa på IT-tjänster

På bolagsstämman den 20 mars 2002 godkändes ett op-

Kreditrisken utgörs av koncernens utestående kundford-

i kombination med färdiga plattformar och moduler.

Förvärv som genomförts under 2008:

tionsprogram om sammanlagt 375 000 personaloptioner

ringar samt ej fakturerad upparbetning. Då kundstocken

• Emfila Software AB, 1 oktober. Företaget har specia-

och 125 000 övriga optioner riktat till samtliga medarbe-

till stor del består av större och medelstora företag med
god betalningsförmåga har kundförlusterna historiskt

giskifte för allt fler produkter och dels beroende på allt
kortare livscykler för produkter. Prevas har en stark ställ-

Premierabatten från Alecta har påverkat Prevas rörelseresultat positivt med ca 8,2 Mkr under året.

Affärsområde Industrisystem

listkompetens inom inbyggda system och telekom,

tare inom Prevas. Varje personaloption ger innehavaren

Svensk industri står inför en hel del utmaningar. Men oav-

15 medarbetare. Mer information under not 3.

rätt att förvärva en nyemitterad aktie av serie B i Prevas

varit försumbara. För att minska risken för kreditförluster

under perioden 15 maj 2003 till och med 31 maj 2009.

sker kreditprövning av alla nya kunder och i förekom-

sett hög- eller lågkonjunktur så är en kritisk framgångsRIKTADE EMISSIONER M.M.

Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie, baserat

mande fall förnyad kreditprövning av befintliga kunder

tionsförbättringar. Prevas fokus på just produktionsnära

Ett avtal träffades i september 2008 om förvärv av 100

på genomsnittlig betalkurs den 6–19 mars 2002.

där indikation på förändrad betalningsförmåga och den

IT-lösningar positionerar oss som den tydligaste leve-

procent av aktierna i Emfila Software AB, org. nr. 556679-

faktor att arbeta uthålligt och långsiktigt med produk-

Syftet med programmet är att skapa bred delaktighet

rådande lågkonjunkturen har ökat riskerna. Under 2008

rantören i branschen. Prevas har under många år arbetat

1306, med tillträde 2008-10-01. Enligt avtalet erhöll

i företagets resultatutveckling och därmed lättare kunna

ihop med industrin för att utnyttja potential till ökad

aktieägaren i Emfila Software AB sammanlagt 106 733

behålla kompetenta medarbetare. Årets tilldelning och

produktivitet, flexibilitet och kvalitet med hjälp av system

nyemitterade aktier av serie B i Prevas.

villkoren för programmet framgår av not 4.

HÄNDELSER AV VÄSENTIG BETYDELSE

FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING

Exponeringen kan avse köp och försäljning i utländska

ning, logistik och spårbarhet.

har Prevaskoncernen haft små kreditförluster.
Valutarisk
Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker.

för till exempel produktionsstyrning, produktionsuppföljSOM INTRÄFFAT EFTER RÄKENSKAPSÅRET

Finansiella risker

valutor, där risken dels kan bestå av fluktuationer i valu-

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Henrik Møller har utsetts till ny VD för Prevas A/S från

Prevaskoncernens finansiella risker har varit låga. De

tan på det finansiella instrument, kund- eller leverantörs-

SOM INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPSÅRET

den 27 februari 2009. Michael Aoun, tidigare VD Prevas

finansiella transaktioner som förekommer utgör endast

fakturan, dels valutarisken i förväntade eller kontrakte-

A/S har beslutat att lämna Prevas.

stöd för den löpande verksamheten och inga transaktio-

rade betalningsflöden benämnd transaktionsexponering.

Ett starkt förbättrat resultat var målet för 2008. Året blev
24

ner sker i spekulationssyfte.

25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Valutarisker förekommer också i omräkningen av ut-

Rekrytering och kompetensförsörjning

Rörlig lön: Den rörliga lönen för ledande befattningsha-

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE

ländska dotterföretags tillgångar och skulder till moder-

I Prevas utgör medarbetarna tillsammans med kunder vår

vare inom koncernen skall vara strukturerad som en varia-

DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

bolagets funktionella valuta så kallad omräkningsexpo-

viktigaste tillgång. Konjunkturläget påverkar Prevas möj-

bel komponent av det totala kontanta ersättningspaketet

Prevas räknar med att 2009 blir ett år fyllt av utmaningar

nering.

ligheter att rekrytera nya medarbetare och att säkerställa

och målen för den rörliga lönen skall i första hand vara

till följd av det allmänna konjunkturläget. Men samti-

kompetensförsörjningen. Inom vissa kompetenser och

relaterade till finansiellt utfall med koncerngemensamma

digt ett år av möjligheter. Prevas strategi, tillväxt med

(i) Transaktionsexponering

geografiska områden är det svårt att rekrytera kvalifi-

mål. Målsättningen för denna rörliga kompensation skall

lönsamhet kvarstår under 2009. Trenden med att kun-

Fakturering utöver den som sker i SEK, DKK respektive

cerade medarbetare. Prevas arbetar målmedvetet med

revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen

derna efterfrågar mer färdiga och kompletta lösningar i

NOK utgör mindre än 3 procent av koncernens fakture-

att skapa en företagskultur för att hålla medarbetarom-

står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av

kombination med konsulttjänster kommer att fortsätta.

ring. Exponeringen i utländsk valuta har vid varje enskilt

sättningen på en låg nivå och för att kunna attrahera de

den totala ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar

Prevas satsning på paketerade tjänster kommer att vara

tillfälle varit så liten att säkring inte bedömts nödvändig.

bästa medarbetarna inom Prevas verksamhetsområden.

beroende på befattning och kan utgöra mellan 8 och

en viktig framtida konkurrensfaktor.

Inköp i utländsk valuta sker i mycket liten omfattning.

17 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse.
INFORMATION OM

Om målen överträffas är den rörliga lönen maximerad

FÖRSLAG TILL DISPOSITION

(ii) Omräkningsexponering

ICKE-FINANSIELLA RESULTATINDIKATIONER

till mellan 17 och 33 procent av den fasta lönen. Planen

BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST

Koncernen har haft som policy att inte skydda omräk-

Prevas bedriver ur miljöaspekt ingen miljöpåverkande

innehåller också en lägsta prestationsnivå i förhållande

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstme-

ningsexponeringar i utländsk valuta. För hantering i

verksamhet. Den påverkan som verksamheten inom

till mål, under vilken ingen bonus erhålles.

del och fria fonder 51 771 744 kronor disponeras enligt

redovisningen se vidare not 1 Redovisningsprinciper,

Prevas har på miljön styrs av Prevas Miljö-, Rese- och

Säkring av nettoinvesteringar.

tjänstebilspolicy.

ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., skall vara av

Lämnas i utdelning

ÖVRIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

minska resandet. Syftet med dessa riktlinjer är att genom

begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och

(9 959 010 aktier * 1,50 kr per aktie)

14 938 515 kr

Konjunktur och marknad

god planering och uppföljning styra Prevas tjänsteresor

överensstämma med vad som marknadsmässigt är bruk-

Föres i ny räkning			

36 833 229 kr

Första halvåret 2008 präglades av en stark ekonomi och

mot en så effektiv, ekonomisk, miljö- och säkerhetsmäs-

ligt. Utöver detta kan tilldelningen av personaloptioner

varav i överkursfond		

35 861 829 kr

en god industriell tillväxt både i Sverige och i utlandet.

sig riktning som möjligt.

ske inom ramen för befintligt program.

Summa				

51 771 744 kr

Som avstämningsdag föreslås den 3 april 2009.

Rese- och tjänstebilspolicyn är bl.a. inriktad på att

följande:
Övriga förmåner: Övriga förmåner, såsom företagsbil,

IT- och konsultbranschen upplevde en stark efterfrågan

Prevas Miljöpolicy innefattar förutom rena miljöfrågor

och de flesta branschbolagen visade ökade positiva rö-

även arbetsmiljöfrågor, vilket innefattar såväl den fysiska

Pension: Verkställande direktör och övriga ledande be-

relseresultat. Trots en mycket skakig finansmarknad sista

som den psykosociala arbetsmiljön.

fattningshavare har rätt till pensionsförmåner på mark-

halvåret 2008, så har kundernas efterfrågan av Prevas

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt,

nadsmässiga villkor enligt ITP-planen. Pensionsålder för

hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar

VD samt övriga ledande befattningshavare är 65 år.

med tillhörande bokslutskommentarer.

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestäm-

Uppsägningstid och avgångsvederlag: För VD gäller

återfinnas på bolagets hemsida och finnas tillgängligt på

Projektrisker

mande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för

uppsägningstid sex månader från VDs sida och arton

årsstämman.

Prevas jobbar för att ha en sund mix av både löpanderäk-

ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens

månader för bolaget. Övriga ledande befattningshavare i

ningsuppdrag och fastprisprojekt. Andelen fastprispro-

ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören,

koncernen har marknadsmässiga anställningsvillkor.

jekt stod under 2008 för ca 20 procent av omsättningen.

ekonomi- och finanschefen, affärsområdes- och lands-

Fastprisuppdragen medför en ökad risk om tiden för

cheferna samt verksamhets- och affärsutvecklingschefer-

Ersättningsutskottet: Ett inom styrelsen utsedd ersätt-

uppdragets färdigställande missbedöms samtidigt med-

na (totalt 6 personer). Styrelsen föreslår att stämman fast-

ningsutskott skall bereda frågor om lön och övriga an-

för avtalsformen en ökad möjlighet att för både kunden

ställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning

ställningsvillkor för verkställande direktören och ledande

och Prevas ge ett ökat mervärde bl.a. genom återvinning

och övriga anställningsvillkor till ledande befattnings-

befattningshavare samt förelägga styrelsen förslag till

av erfarenhet från tidigare projekt. Prevas utför många

havare i koncernen. Principerna gäller för anställnings-

beslut i sådana frågor.

komplicerade uppdrag vilket kan medföra krav på kom-

avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall

pletteringar av gjorda leveranser. Prevaskoncernen följer

ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda

kontinuerligt upp respektive projekts status och bedö-

Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå

skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information

mer vilka garantireserver som bör bokas. Genom Prevas

och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare

om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast

ISO-certifierade projektmodell som detaljerat reglerar

skall vara marknadsmässig.

följande årsstämma.

Fast lön: Den fasta lönen skall vara individuell och base-

ningshavare 2008, se not 4.

kompetens fortsatt. En minskning i efterfrågan kan inte

FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING

uteslutas.

TILL LEDANDE BEFATTNINGHAVARE

ledning och styrning av projekt hanteras de risker som är
förknippade med fastprisprojekt.

Styrelsens yttrande till utdelningsförslaget kommer att

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen skall ha rätt att frångå

För redogörelse över ersättning till ledande befattrad på varje individs ansvar och roll såväl som individens
kompetens och erfarenhet i relevant befattning.
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KONCERNENS RÄKENSKAPER

Resultaträkning koncernen

Balansräkning koncernen

1 J A NU A R I - 31 DE CE M B E R

PER DEN 31 DECEMB ER

Tkr

Not

Nettoomsättning

2008

2007

2

615 687

470 911

10

3 158

5 078

Rörelsens kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga externa kostnader

5

–132 251

–99 497

Personalkostnader

4

–403 491

–339 537

Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar

10

–6 527

–12 691

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

11

Summa rörelsens kostnader

–6 255

–5 231

–545 366

–451 878

70 321

19 033

1 207

634

–2 640

–2 842

–1 433

–2 208

68 888

16 825

–18 818

–5 250

50 070

11 575

Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

6

Resultat före skatt
Skatt

8

ÅRETS RESULTAT

Tkr

9

5,11

1,22

Vinst per aktie efter utspädning i kr

9

5,04

1,21

2008

2007

TILLG Å NG A R
Goodwill

10

105 942

96 446

Övriga immateriella anläggningstillgångar

10

24 861

26 088
16 349

Materiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran

11

15 108

13, 22

240

266

8

646

1 615

146 797

140 764

Summa anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar

14

1 434

656

15, 22

119 680

94 485
33 383

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

35 014

Övriga fordringar

22

240

1 114

Likvida medel

17

16 745

7 415

Summa omsättningstillgångar

173 113

137 053

SUMMA TILLGÅNGAR

319 910

277 817

Aktiekapital

24 897

24 341

Övrigt tillskjutet kapital

52 868

54 570

E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R
EGET KAPITAL

Vinst per aktie före utspädning i kr

Not

18

Reserver

6 605

1 206

96 878

46 808

181 248

126 925

19, 22

21 931

24 193

20

2 850

372

8

10 735

6 159

35 516

30 724

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Summa eget kapital
SKULDER
Långfristiga räntebärande skulder
Övriga avsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder

Omsättning, Mkr

Rörelseresultat, Mkr

Rörelsemarginal, %

700

80

12

600

70

500

60

400

4

20

100

15 811

21

8 985

2 104

25 911

34 493

46 194

49 207

Summa kortfristiga skulder

103 146

120 168

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

319 910

277 817

2

10
2004 2005 2006 2007 2008

18 553

18 174

6

30

200

3 882

22

Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8

40

300

19, 22

Övriga skulder

10

50

Leverantörsskulder

2004 2005 2006 2007 2008

2004 2005 2006 2007 2008

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 25.
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MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER

Kassaflödesanalys koncernen

Resultaträkning moderbolaget

P ER D E N 31 D ECE M B E R

1 J ANUARI - 31 DECEMB ER

Tkr

Not

Rörelseresultat

2008

2007

70 321

19 033

Poster som ej ingår i kassaflödet
- avsättningar m.m.
Finansnetto
Betald skatt

12 782

17 922

3 331

–272

–1 433

–2 208

–7 850

–5 874

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital

77 151

28 601

Förändring av kortfristiga fordringar

–23 820

–40 893

4 045

15 151

57 376

2 859

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamheten

INVESTERINGSVER K S A M HET
Investeringar i verksamheter och dotterbolag

29

–17 535

–28 150

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

10

–4 647

–5 077

Investering i materiella anläggningstillgångar

11

–5 165

–8 777

–

274

–27 347

–41 730

Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Upptagna lån och finansiella leasingskulder
Amortering av lån
Personaloptionsprogram
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

Ingående eget kapital 2007-01-01
Nyemission
Personaloptionsprogram

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver
6

47 935
–11 100

1 736

1 576

–5 843

–9 349

–21 039

29 062

8 990

–9 809

7 415

17 053

340

171

16 745

7 415

Balanserat
resultat
44 582

26 061
27 069

29 347

262

1 314

1 546

126

502 308

398 186

1 879

5 076

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5

–118 014

–90 009

Personalkostnader

4

–319 737

–289 455

Av- och nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar

10

–11 104

–16 768

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

11

–3 859

–3 293

–452 714

–399 525

51 473

3 737
–20 881

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag

6

–8 116

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

518

483

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

–2 009

–1 604

41 866

–18 265

–12 750

1 810

29 116

–16 455

–10 755

–1 541

18 361

–17 996

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

7

–9 349

–9 349

11 575

11 575

24 341

54 570

1 206

46 808

126 925

1 206

46 808

126 925

24 341

54 570

Nyemission

267

2 218

2 485

Personaloptionsprogram

289

1 446

1 735

Utgivande av egna teckningsoptioner

477

52 868

Rörelsemarginal i procent
Vinstmarginal i procent

10,2

0,9

8,3

–4,6

5 399

–5 843

–5 843

Årets resultat
24 897

ÅRETS RESULTAT

8

477
5 399

Utdelning

Skatt

1 200

Utdelning

Utgående eget kapital 2008-12-31

2
10

126
1 200

Omräkningsdifferens

2007

92 450

Årets resultat

Ingående eget kapital 2008-01-01

2008

Summa

2 278

Omräkningsdifferens

30

–
–16 932

21 801

Utgivning av egna teckningsoptioner

Utgående eget kapital 2007-12-31

Not

Resultat före skatt

FINANSIERINGSVERKSAMHET

EGET K A P IT A L (not 18) T k r

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

- av- och nedskrivningar

REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING I

Tkr

6 605

50 070

50 070

96 878

181 248
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MODERBOLAGETS RÄKENSKAPER

Balansräkning moderbolaget

Kassaflödesanalys moderbolaget

P ER D E N 31 D ECE M B E R

PER DEN 31 DECEMB ER

Tkr

Not

2008

2007

TILLG Å NG A R
10

34 266

42 047

Materiella anläggningstillgångar

11

6 890

8 052

Finansiella anläggningstillgångar
27

43 257

46 047

13, 22

240

266

84 653

96 412

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR, KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar

- av- och nedskrivningar
- avsättningar m.m.
Betald ränta
Betald skatt

3 737

14 963

20 061

3 151

167

–5 078

Förändring av kortfristiga fordringar

–16 072

–37 477

2 590

22 942

47 924

3 231

Förändring av kortfristiga skulder

3 529

158

344

16

30 741

30 437

122 025

105 953

3 663

60

Summa omsättningstillgångar

125 688

106 013

Kassaflöde från investeringsverksamheten

SUMMA TILLGÅNGAR

210 341

202 425

FINANSIERINGSVERKSAMHET

17

–1 604
17 766

907

Summa kortfristiga fordringar

483

–2 008
–6 691

12

Övriga fordringar

518

61 406

71 643

Kassa och bank

51 473

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital

90 219

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2007

Erhållen ränta

15, 22

Fordringar hos koncernföretag

2008

Poster som ej ingår i kassaflödet

Immateriella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Not

Rörelseresultat

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Långfristiga fordringar

Tkr

Kassaflöde från löpande verksamheten

INVESTERINGSVER K S A M HET
Avyttring av dotterbolag
Förvärv av dotterbolag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel

29

915

2 739

–18 259

–33 601

Investering immateriella anläggningstillgångar

10

–3 323

–5 078

Investering materiella anläggningstillgångar

11

–2 697

–6 983

–23 364

–42 923

Upptagande av nya lån

E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R
EGET KAPITAL

Amortering av lån
Personaloptionsprogram

18

Utbetald utdelning

BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital

24 897

24 341

Reservfond

16 981

16 981

Överkursfond

35 862

38 041

Balanserat resultat

–2 451

14 553

FRITT EGET KAPITAL

Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

28

18 361

–17 996

93 650

75 920

12 750

–

LÅNGFRISTIGA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för garantier
Skulder till kreditinstitut

20
19, 22

Summa långfristiga skulder

2 752

372

17 050

19 250

19 802

19 622

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid årets slut
Förändring

REDOGÖRELSE FÖRÄNDRING A R I EGET K A P IT A L

Bundet eget kapital

T k r (not 18)

Aktiekapital

Reservfond

Ingående eget kapital 2007-01-01

21 801

16 981

2 200

16 849

Skatteeffekt lämnade koncernbidrag

22

15 271

13 822

Nyemission

10 206

5 823

Utdelning

5 555

1 491

Personaloptionsprogram

19 990

28 465

Årets resultat
Utgående eget kapital 2007-12-31

Övriga skulder
21

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

30 917

40 433

84 139

106 883

210 341

202 425

Ställda säkerheter

25

47 000

47 000

Eventualförpliktelser

25

3 195

4 189

9 657

1 576
–9 349

–20 957

28 326

3 603

–11 366

60

11 426

Ingående eget kapital 2008-01-01

27 070

262

1 314

Balanserat
resultat

Årets
resultat

8 158

15 816

15 816

–15 816

24 341

16 981

38 041

24 341

16 981

38 041

267
289

0
28
–9 349
1 576

–17 996

–17 996

14 553

–17 996

75 920

14 553

–17 996

75 920

–17 996

17 996

0

2 218

2 485

–5 846

–5 843

1 446

16 981

72 413
–100

1 735
992

24 897

Totalt
eget kapital

29 348

Årets resultat
Utgående eget kapital 2008-12-31

–11 366

–9 349

Utdelning
Personaloptionsprogram

60

3 603

28
2 278

Disposition av föregående års resultat
Nyemission

3 663

–100

Utgivande av teckningsoptioner

32

1 735
–5 843

Fritt eget kapital
Överkursfond

Disposition av föregående års resultat

19, 22

Aktuella skatteskulder

47 199
–11 100

Likvida medel vid årets början

Lämnade koncernbidrag

Skulder till koncernföretag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–
–16 849

35 862

–2 451

992
18 361

18 361

18 361

93 650
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NOTER

forts. not 1

Noter
NO T 1 R E D O V IS N IN GS P R IN CIP E R
(a) Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden
från International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC) såsom det har antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som
koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds
av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen (ÅRL) och Tryggandelagen
samt i vissa fall av skatteskäl.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för
utfärdande av styrelsen den 10 mars 2009. Koncernens resultatoch balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 31 mars
2009.
(b) Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av
moderbolagets och koncernens finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar som värderas till
verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till
verkligt värde består av derivatinstrument.
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för
försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade
värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som
även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för
koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges,
avrundade till närmaste tusental.
(c) Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
samt under året ändrade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i
koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan.
Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på
rapportering och konsolidering av moderbolag och dotterföretag.
Nedanstående nya och ändrade standarder och tolkningar
har trätt i kraft under 2008.
IFRIC 11, IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier. Denna har
inte haft någon effekt på bolagets redovisning.
IFRIC 12 och IFRIC 14 har trätt i kraft men är ej tillämpliga.
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har
inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter.
Av de standards som träder i kraft from 2009 är det främst
IFRS 3 rörelseförvärv och IAS 27 Koncernredovisning och sepa-
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rata finansiella rapporter som kommer att medföra förändringar
för Prevas om de godkänns i sin nuvarande form. IFRS 8 Rörelsesegment träder i kraft den 1 januari 2009 och den bedömning
som gjorts är att de primärsegment som Prevas redovisar idag
överensstämmer i allt väsentligt med de operativa segmenten så som de beskrivs i IFRS 8. Ändringar i IAS 1 kommer att
inverka på presentationen i de finansiella rapporterna i några
avseenden men inte på hur de belopp som redovisas fastställs.
Ändringar i IAS 23 Lånekostnader kan beröra bolagets investeringar i produktutveckling men bedöms inte ha någon väsentlig
inverkan. Ändringar i IAS 27 Cost of an Investmet in a subsidiary
kan komma att inverka på redovisning av utdelningar från dotterföretag. Övriga standarder och tolkningsuttalanden är IFRS 2,
Ändring i IAS 39, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 16, IFRIC 17 och IFRIC
18, dessa bedöms ej vara tillämpliga för Prevas.
(d) Segmentsrapportering
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller varor eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk
omgivning (geografiskt område), som är utsatta för risker och
möjligheter som skiljer sig från andra segment. Koncernens
primära segment är rörelsegrenar och sekundär segment är
geografiskt område.
Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast
för koncernen.
(e) Klassificering m.m.
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget
och koncernen består i allt väsentligt enbart av belopp som
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader
räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom
tolv månader räknat från balansdagen.
(f) Konsolideringsprinciper
(i) Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande
inflytande från Prevas AB. Bestämmande inflytande innebär
direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger,
skall potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan
utnyttjas eller konverteras beaktas.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden
innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets
tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser.
Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en
förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels
anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga
värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar
samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs
av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar,

uppkomna eller övertagna skulder och emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna samt transaktionskostnader som är direkt
hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden
som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i
resultaträkningen.
Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det
bestämmande inflytandet upphör.
(ii) Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i
sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon
indikation på nedskrivningsbehov.
(g) Utländsk valuta
(i) Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta redovisas till den kurs som gäller på transaktionsdagen. Monetära fordringar och skulder i
utländsk valuta värderas till balansdagens kurs, vilket medför
att orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet.
Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i
rörelseresultatet.
(ii) Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill
och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas
från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens
rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som
råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs
som utgör en approximation av kurserna som vid respektive
transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid
valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas direkt mot
eget kapital som en omräkningsreserv.
(h) Intäkter
(i) Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag
Konsulttjänster utförs både på löpande räkning och till fast pris.
I båda fallen redovisas intäkterna enligt metoden för successiv
vinstavräkning. För löpanderäkningsuppdrag innebär det att
intäkterna redovisas i den period arbetet utförs.
För fastprisuppdrag redovisas resultat i takt med uppdragets
genomförande (upparbetning) under förutsättning att uppdragsintäkt och uppdragskostnad kan storleksbestämmas på
ett tillförlitligt sätt. Bolaget uppskattar kontinuerligt den slutliga
uppdragskostnaden. Upparbetningsgraden vid varje bokslutstillfälle motsvarar nedlagd uppdragskostnad i förhållande till
den uppskattade slutliga kostnaden. Periodens uppdragsintäkt
beräknas som den andel av de totala intäkterna som upparbetningsgraden motsvarar.
För uppdrag som ej ger kostnadstäckning, görs full reservering för förlusten så snart den kan förutses.
Intäkter avseende försäljning av produkter redovisas vid leverans och acceptans av kund.

Supportkontrakt intäktsförs linjärt över supportkontraktets
löptid.
(i) Leasing
(i) Betalningar avseende finansiella leasar
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas
över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas
med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under
respektive period redovisade skulden.
(j) Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på
bankmedel, räntekostnader på lån samt orealiserade och realiserade vinster på derivatinstrument.
Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder
beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade
framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller
skulden. Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är
redovisad i resultaträkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden. Ränteintäkter inkluderar periodiserade belopp
av transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och
andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran och
det belopp som erhålls vid förfall.
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, effekten av upplösning av nuvärdesberäkning av avsättningar,
förlust vid värdeförändring av finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen.
Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning
fastställts. Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i
tillgångars anskaffningsvärden.
(k) Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, kundfordringar samt derivat. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder,
banklån och finansiella leasingskulder.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsvillkor.
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig
skyldighet föreligger att betala, även om fakturan ännu inte
mottagits.
En finansiell tillgång (eller del därav) tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller
bolaget överför i allt väsentligt de risker och fördelar som är
förknippade med ägande. En finansiell skuld (eller del därav) tas
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller
på annat sätt utsläcks.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på
affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att
förvärva eller avyttra tillgångar. Derivatinstrument inklusive
inbäddade derivat redovisas när avtal har ingåtts (affärsdagredovisning). Ett finansiellt instrument kvittas och redovisas med
ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en
legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att
reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
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forts. not 1
(i) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen
Består av derivat som kategoriserats som finansiella tillgångar
som innehas för handel. Dessa redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentetes verkliga värde. Verkligt värde
på derivat i form av optioner fastställs genom beaktande av
tidsvärde. Derivatinstrumenten utgörs av utgivna teckningsoptioner på egna aktier. Värdeförändringar på derivatinstrument
redovisas i resultaträkningen inom finansnettot.
(ii) Säkring av nettoinvesteringar
Investeringar i utländska dotterbolag (nettotillgångar inklusive
goodwill) har inte säkrats då det bokförda värdet på tillgången
är begränsad samt att kursen mellan danska, norska och svenska
kronor historiskt har varit relativt stabil.
(iii) Kundfordringar samt övriga kort- och långfristiga fordringar
Fordringar, som inte utgör derivat, med betalningar som går att
fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad, redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för bedömd
förlustrisk. Upplupet anskaffningsvärde beräknas på basis av
fordrans initiala effektiva ränta. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar som normalt har en kvarvarande löptid kortare
än tolv månader redovisas till nominellt värde. En fordran prövas
individuellt avseende bedömd förlustrisk och upptas till det
belopp varmed den beräknas inflyta. Erforderliga nedskrivningar
görs vid behov och redovisas i resultaträkningen.
(iv) Likvida medel
Likvida medel omfattar kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker. Kassa och banktillgodohavanden redovisas till nominellt värde. Definitionen av likvida medel
i kassaflödesanalysen överensstämmer med likvida medel i
balansräkningen.
(v) Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras i kategorin andra finansiella
skulder och består av skulder avseende banklån och finansiell
leasing. De redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag
för transaktionskostnader. Lånen redovisas därefter löpande till
upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetod.
(vi) Leverantörsskulder
Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder och redovisas till upplupet anskaffningsvärde som bestäms
utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten vilket normalt innebär nominellt värde.
Leverantörsskulderna har kort förväntad löptid och värderas
därför utan diskontering till nominellt belopp.
(vii) Valutakursdifferenser
En mycket liten del av koncernens fakturering sker i utländsk
valuta varför koncernens valutaexponering är försumbar. Någon
säkring av utländsk valuta har ej gjorts under 2008.
Valutakursdifferenser avseende rörelserelaterade tillgångar
och skulder redovisas i rörelseresultatet medan valutakursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas i
finansnettot.
(l) Materiella anläggningstillgångar
(i) Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar, bestående av inventarier,
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datorer och bilar redovisas till historiskt anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
(ii) Leasade tillgångar
För leasade tillgångar tillämpas IAS 17. Leasing klassificeras i
koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell
leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna
och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga
om operationell leasing.
Finansiella leasingavtal avser främst tjänstebilar.
Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen
att betala framtida leasingavgifter har redovisats som lång- och
kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan
medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.
(iii) Lånekostnader
Lånekostnader kostnadsförs löpande enligt huvudprincipen i
IAS 23.
(iv) Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
- Inventarier		 12,5 – 20 %
- Datautrustning		 20 – 33 %
Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod
görs årligen.
(m) Immateriella tillgångar
(i) Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för
rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar,
övertagna skulder samt eventualförpliktelser.
Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum före den 1 januari
2004 har koncernen vid övergången till IFRS inte tillämpat IFRS
retroaktivt utan det per denna dag redovisade värde utgör
fortsättningsvis koncernens anskaffningsvärde, efter nedskrivningsprövning, se not 10.
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella
ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och testas årligen för nedskrivningsbehov (se
redovisningsprinciper o).
Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden understiger
nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt
eventualförpliktelser, redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen.
(ii) Forskning och utveckling
Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen,
om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt
användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material,
direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras
till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Övriga utgifter

för utveckling redovisas i resultaträkningen som kostnad när de
uppkommer. I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader
är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
(iii) Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar (se
nedan) och nedskrivningar (se redovisningsprinciper o).
Nedlagda kostnader för internt genererad goodwill och
internt genererade varumärken redovisas i resultaträkningen när
kostnaden uppkommer.
(iv) Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar
redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar
de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången
till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de
uppkommer. De tillkommande utgifterna som aktiverats rubriceras som balanserade utvecklingskostnader.
(v) Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida
inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Goodwill och
immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod
prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat
i värde. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från
det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade
nyttjandeperioderna är:
- patent och varumärken				
3 år
- balanserade utvecklingsutgifter		
3 - 5 år
- kundrelationer				
5 -10 år
- teknologi				
5 - 7 år
(n) Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager beräknas
genom tillämpning av först in, först ut metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna
och transport av dem till deras nuvarande plats och skick. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den
löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader
för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.
(o) Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid
varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på
nedskrivningsbehov. Undantag görs för tillgångar för försäljning
och avyttringsgrupper redovisade enligt IFRS 5, och uppskjutna
skattefordringar. Om någon indikation på nedskrivning finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För undantagna tillgångar
enligt ovan prövas värderingen enligt respektive standard.
För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är
färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet årligen.
Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska vid prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till den lägsta nivå där det
går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden (en så
kallad kassagenererande enhet). En nedskrivning redovisas när

en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde
överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen.
Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande
enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill.
Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar
som ingår i enheten (gruppen av enheter).
(i) Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorierna investeringar som hålles till förfall och lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas
som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den
effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första
gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte.
Återvinningsvärdet på övriga tillgångar är det högsta av
verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och
den risk som är förknippad med den specifika tillgången. För
en tillgång som inte genererar kassaflöden som är väsentligen
oberoende av andra tillgångar så beräknas återvinningsvärdet
för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
(ii) Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall eller
lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet
anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter
det att nedskrivningen gjordes.
Nedskrivningar på goodwill återförs inte.
Nedskrivningar på andra tillgångar återförs om det har skett
en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet.
En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning
inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då
skulle ha gjorts.
(p) Aktiekapital
(i) Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.
(q) Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i
koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det
vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året.
Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras
resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn
till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under
rapporterade perioder härrör från optioner utgivna till medarbetare.
(r) Ersättningar till medarbetare
(i) Avgiftsbestämda planer
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår.
(ii) Förmånsbestämda planer
Prevas tryggar sina medarbetares ålderspension och familjepen-
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forts. not 1

forts. not 1
sion genom ITP-planen främst via Alecta. Enligt ett uttalande
från Rådet för finansiell rapportering redovisas ITP-försäkringen
i Alecta som en avgiftsbestämd pensionsplan. Argumentet för
detta är att med hänsyn till ITP-planens konstruktion saknas det
förutsättningar för att beräkna överskott respektive underskott inom planen samt dess eventuella påverkan på framtida
premier.
(iii) Aktierelaterade ersättningar
Ett optionsprogram möjliggör för medarbetare att förvärva
aktier i företaget. Det optionsprogram som för tillfället finns
för personalen i Prevas är utgivet före 7 november 2002 och
för de optioner som tilldelats före 7 november 2002 redovisas
ingen personalkostnad i enligthet med IFRS 1 och IFRS 2. Under
år 2008 har ett antal optioner från samma program tilldelats
ledande befattningshavare inom Prevas. För dessa har det
verkliga värdet på tilldelade optioner redovisats som en personalkostnad med en motsvarande ökning av eget kapital. Det
verkliga värdet av tilldelade optioner har beräknats med hjälp av
Black-Scholes modellen.
Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till
medarbetare som ersättning för köpta tjänster kostnadsförs fördelat på de perioder under vilka tjänsterna utförs. Avsättningen
för sociala avgifter baseras på optionernas verkliga värde vid
rapporttillfället. Verkligt värde av tilldelade optioner beräknats
enligt Black-Scholes modellen.
(iv) Ersättning vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av
personal endast om företaget är bevisligen förpliktigat att
avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller när
ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. I de fall företaget säger upp personal upprättas en
detaljerad plan som minst innehåller arbetsplats, befattningar
och ungefärligt antal berörda personer samt ersättningarna för
varje personalkategori eller befattning och tiden för planens
genomförande.
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om det är sannolikt att avdraget kan utnyttjas inom en snar
framtid.
(u) Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser
eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld
eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridisk person. Även
av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande
för noterade företag tillämpas. RFR 2.1 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa
samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg
till IFRS som skall göras.
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på
samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella
rapporter.
Klassificering och uppställningsformer
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda
enligt årsredovisningslages scheman. Skillnaden mot IAS 1 utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst redovisning av
aktiverat arbete för egen räkning i resultaträkningen, finansiella
intäkter och kostnader, eget kapital samt avsättningar som egen
rubrik i balansräkningen.

Finansiella instrument
Moderbolaget har valt att tillämpa ÅRL 4 kap 14§a-e som tillåter
värdering av vissa finansiella instrument till verkliga värden vilket
för Prevas fall innebär att redovisningsprinciperna för moderbolaget i allt väsentligt överensstämmer med koncernen.
Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna
för operationell leasing.
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
I moderföretaget sker avskrivning av goodwill. Goodwill i moderbolaget skrivs av på 5 år.
Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot
obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget
kapital.

NOT 2 SEG MENTRAPPO RTERI NG
Segmentrapportering upprättas för koncernens rörelsegrenar och geografiska områden. Internpris mellan koncernens olika segment är
satta utifrån principen om ”armslängds avstånd”, dvs handel mellan segmenten sker alltid till marknadsmässiga priser.
KONCERNEN, Primära segment – Rörelsegrenar (affärsområden)
Koncernens interna redovisningssystem är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens produkter och tjänster varför
rörelsegrenar, koncernens affärsområden, är den primära indelningsgrunden. Prevas affärsområden är Industrisystem, där Prevas erbjuder
verksamhetskunnande och IT-lösningar inom automation, logistik och spårbarhet samt Produktutveckling där Prevas erbjuder en rad olika
tjänster för att utveckla intelligenta och för kunden lönsamma produkter. Koncernens tillgångar och skulder har så långt det är möjligt fördelats till respektive affärsområde. De poster som inte har fördeltas ut är uppskjutna skattefordringar, kortfristiga och långfristiga räntebärande
skulder och uppskjutna skatteskulder. Dessa poster har lagts in under ofördelat.
Produktutveckling
Tkr, Koncernen

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna
utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel
som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa
intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade värde.

(t) Inkomstskatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende
aktuellt år. Hit hör även justeringar av aktuell skatt hänförlig till
tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder förutom
koncernmässig goodwill.
Vid beräkning av uppskjuten skatt tillämpas de skattesatser
som är beslutade eller aviserade.
Uppskjuten skattefordran avseende förlustavdrag redovisas

Långfristiga monetära mellanhavanden
Långfristiga monetära mellanhavanden mellan moderföretaget och självständig utlandsverksamhet som representerar en
utvidgning eller reduktion av moderföretagets investering i
utlandsverksamheten, värderas i moderföretaget till historisk
valutakurs.
Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek
och moderföretaget har fattat beslut om utdelningens storlek
innan moderföretaget publicerat sina finansiella rapporter.

2008

2007

Industrisystem
2008

2007

Ofördelat
2008

Koncer nen

2007

2008

2007

INTÄ K TER
Försäljning till externa kunder

(s) Avsättningar
Avsättningar definieras som skulder som är ovissa med avseende på belopp eller tidpunkt då de kommer att regleras. I
balansräkningen redovisas garantikostnader som avsättningar.
Avsättning sker för bedömda kostnader för aktualiserade garantier och enligt schablon baserad på historiskt kostnadsutfall för
ej aktualiserade garantier.

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapportering. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och
aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk
innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att
minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.
Koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning redovisas som en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag
och dess aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen.
Lämnat koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas
direkt mot balanserade vinstmedel.
Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren
direkt mot balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncernbidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar
i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras.

Rörelsekostnader exklusive avskrivningar

463 868

364 027

151 819

106 884

–

–

615 687

470 911

–412 587

–334 207

–119 997

–99 749

–

–

–532 584

–433 956
–12 691

Av- och nedskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar

–3 433

–3 079

–3 094

–9 612

–

–

–6 527

Avskrivningar av materialla anl.tillgångar

–4 592

–3 481

–1 663

–1 750

–

–

–6 255

–5 231

Rörelseresultat

43 256

23 260

27 065

–4 227

–

–

70 321

19 033

Rörelsemarginal

9,3 %

6,4 %

17,8 %

–4,0 %

–

–

11,4 %

4,0 %

104 459

93 148

26 344

29 386

–

–

130 803

122 534

11 331

12 171

3 777

4 178

–

–

15 108

16 349

130 015

104 742

43 338

32 578

646

1 615

173 999

138 934

TILLGÅNGAR & SKULDER
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga tillgångar

245 805

210 061

73 459

66 142

646

1 615

319 910

277 817

Summa skulder

Summa tillgångar

76 585

81 115

25 529

20 872

36 548

48 905

138 662

150 892

Investeringar

15 355

33 080

1 686

8 924

–

–

17 041

42 004

KONCERNEN, Sekundära segment geografiska områden
Koncernen sekundära segment är indelade i tre geografiska områden: Danmark, Norge och Sverige. Den information som presenteras
avseende segmentets intäkter avser de geografiska områdena grupperade efter var säljande bolag är lokaliserad. Information avseende
segmentets tillgångar och periodens investeringar i materiella och immateriella anläggstillgångar är baserade på geografiskt område grupperade efter var tillgången är placerad.
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Sverige

Danmark

Norge

Koncernen

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

Externa intäkter

498 704

401 861

92 820

63 943

24 163

5 107

615 687

470 911

Tillgångar

270 672

239 840

39 394

27 618

9 844

4 215

319 910

277 817

14 699

12 799

2 337

916

5

139

17 041

13 854

Tkr

Investeringar

MODERBOLAGET, Segmentsrapportering
Moderbolagets interna redovisningssystem är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på moderbolagets produkter och tjänster varför rörelsegrenar, moderbolagets affärsområden, är den primära indelningsgrunden. Moderbolagets sekundära segment är indelade
i två geografiska områden: Sverige och utanför Sverige. Den information som presenteras avseende segmentets intäkter avser de geografiska områdena grupperade efter var kunden är lokaliserad.
Primära segment per affärsområde
Tkr
Nettoomsättning
Sekundära segment per geografiskt område
Tkr
Nettoomsättning

Produktutveckling

Industrisystem

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

2008

2007

371 989

294 414

130 319

103 772

502 308

398 186

Sverige

Utanför Sverige

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

2008

2007

461 567

363 874

40 741

34 312

502 308

398 186

Tkr
Förvärvstidpunkt

638

343

1 615

0

0

2 031

0

2 303

14 296

1 jan

1 feb

1 aug

1 nov

64

72

498

–

1 308

723

430

9 313

2 250

Latent skattefordran
Likvida medel
Leverantörsskulder och övriga skulder

Summa
förvärvsvärden

IO Technologies A/S

Materiella anläggningstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar

Övriga
förvärv

Verksamhet
från
Teleca

Mikon AS,
Norge

Flextronics,
Göteborg

–

912

3 023

0

2 282

6 217

–8 515

–5 388

–2 146

–2 563

–4 723

–23 335

Verkligt värde justering immateriella tillgångar

3 400

4 583

2 917

0

353

11 253

Verkligt värde justering kortfristiga avsättningar

–774

–2 508

0

0

–2 857

–6 139

–

–1 138

–817

0

682

–1 273

–5 395

7 154

6 448

–1 925

–1 617

4 665

29 139

10 894

6 592

5 143

7 280

59 048

23 744

18 048

13 040

3 218

5 663

63 713

Verkligt värde justering uppskjuten skatt
Netto identifierbara tillgångar och skulder
Goodwill
Förvärvskostnad
Avgår:
Kassa (förvärv)

–

912

3 023

–

2 282

6 217

Emitterade aktier

–

17 631

7 480

–

4 235

29 346

–23 744

495

–2 537

–3 218

854

–28 150

Netto kassaflöde

Goodwill avser främst synergieffekter och personalens tekniska kunskaper.

NO T 3 F Ö R V ÄR V AV R Ö R E L S E
Prevas har under 2008 förvärvat Emfila Software AB i Lund med 15 medarbetare. Emfila Software AB har specialistkompetens inom inbyggda
system och telekom och ingår i affärsområdet Produktutveckling. Förvärvet omfattar samtliga aktier i Emfila Software AB och betalning har
dels skett med 106 733 nyemitterade Prevasaktier som på tillträdesdagen värderades till 2,5 Mkr baserat på Prevasaktiens snittkurs, dels
kontant med 4,6 Mkr. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling utgå med maximalt 7,0 Mkr baserat bland annat på resultatutfall. Emission av
nya aktier har skett inom ramen för det bemyndigande som styrelsen har från årsstämman den 31 mars 2008.

NOT 4 ANSTÄLLDA O CH PERSONALKOSTNADER
2008
Kvinnor

2007

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

M EDEL A NT A L A NSTÄLLD A
Den förvärvade enheten har konsoliderats från och med den 1 oktober och beräknas bidra med 16 Mkr i helårsomsättning med en rörelsemarginal om 12 procent.

Moderbolag

Tilläggsköpeskilling av tidigare gjorda förvärv
Under 2008 har tilläggsköpeskillingar avseende tidigare gjorda förvärv utbetalats med totalt 13,5 Mkr, varav 11,9 Mkr var skuldfört i bokslutet
2007-12-31. I några av förvärven som är gjorda under 2007 har säljarna en möjlighet till tilläggsköpeskilling som beräknas delvis utifrån
uppnådda resultat. Prevas har rätt att välja att betala ut eventuella tilläggsköpeskillingar i Prevasaktier eller i kontanter. Dessa tilläggsköpeskillingar beräknas maximalt kunna uppgå till 20,0 Mkr. Tilläggsköpeskillingarna har ej bokförts då de ej kan beräknas tillförlitligt. En mindre
del förfaller för betalning 2009. Resterande förfaller nästkommande två år.

Dotterbolag

Effekter av förvärv 2008
Förvärven under 2008 har haft följande effekter på koncernens tillgångar och skulder.

Tkr

Verksamhet från
Emfila Software AB

Sverige

48

362

410

48

328

376

Totalt i moderbolaget

48

362

410

48

328

376

Sverige

4

15

19

3

10

13

Danmark

4

75

79

1

55

56

Norge

–

9

9

–

3

3

Totalt i dotterbolag

8

99

107

4

68

72

56

461

517

52

396

448

Koncernen totalt

Koncernen
2008

Tkr
Tilläggsköpeskillingar

Summa
förvärvsvärden

2008

2007

18 %

14 %

29 %

20 %

0%

0%

0%

0%

R E D O V I S N I N G AV K Ö N S F Ö R D E L N I N G I F Ö R E TA G S L E D N I N G E N
Andel kvinnor i styrelsen

Förvärvstidpunkt

1 okt

Kundfordringar och övriga fordringar

3 419

3 419

537

537

Leverantörsskulder och övriga skulder

–2 334

–2 334

L Ö NER , A NDR A ERSÄTTNING A R OCH SOCI A L A K OSTN A DER

Netto identifierbara tillgångar och skulder

1 622

Likvida medel

Goodwill
Förvärvskostnad

Moderbolaget

2007

Andel kvinnor av övriga ledande befattningshavare

1 622

Löner och andra ersättningar

280 935

233 103

213 076

186 172

5 478

13 457

18 935

Sociala kostnader inkl. pension

107 734

97 599

94 807

91 853

7 100

13 457

20 557

32 657

34 229

24 962

31 376

varav pensionskostnad

Avgår:
Kassa (förvärv)
Emitterade aktier
Netto kassaflöde

537

–

537

2 485

–

2 485

–4 078

–13 457

–17 535

Goodwill avser främst synergieffekter och personalens tekniska kunskaper. Emfila Softwares verksamhet har efter förvärvet bidragit med
2,6 Mkr i omsättning och 0,3 Mkr i rörelseresultat.
Effekter av förvärv 2007
Förvärven under 2007 har haft följande effekter på koncernens tillgångar och skulder.

2008
Styrelse, VD

Styrelse, VD

Övriga

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE PER LAND
Moderbolag

Sverige
varav tantiem o.d.

Dotterbolag

Sverige
varav tantiem o.d.
Danmark
varav tantiem o.d.
Norge
varav tantiem o.d.

Koncernen totalt

40

2007
Övriga

3 546

209 530

2 600

183 572

326

1 754

–

250

486

10 011

516

6 537

–

–

–

–

1 805

47 599

1 255

35 911

185

724

500

328

1 393

6 565

611

2 101

199

542

132

–

7 230

273 705

4 982

228 121
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Tkr

forts. not 4
Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Finansiella
instrument

Övriga
för måner

Pensionskostnad

Summa

E R S Ä T T N I N G A R O C H Ö V R I G A F Ö R M Å N E R , 2 0 0 8 L E D A N D E B E FAT T N I N G S H AVA R E
Styrelsens ordförande
Externa styrelseledamöter
Claes Dinkelspiel
Bernt Ericson
Lisbeth Gustafsson
Erik Hallberg
Christina Liffner
Stieg Westin
Ulrika Grönberg
Verkställande direktören
Andra ledande befattningshavare 6 st
ersättning från moderbolaget
ersättning från dotterbolag
Summa

720
580
80
80
80
80
80
120
60
1 920
6 142
4 523
1 619

119

839
580

326
625
440
185

157
470
392
78

65
488
310
178

669
1 087
1 006
81

3 137
8 812

9 362

951

627

553

1 875

13 368

Syftet med programmet är att skapa bred delaktighet i företagets resultatutveckling och därmed lättare kunna behålla kompetenta medarbetare.
Vid ingången av 2008 fanns totalt 136 700 optioner tilldelade personalen, av vilka optionsinnehavarna hade rätt att utnyttja 100 procent.
Under 2008 har 20 500 optioner återlämnats i samband med att optionsinnehavarnas anställning upphört och ny tilldelning har skett med
125 000 optioner. Vid utgången av 2008 uppgår utestående optioner till 155 500 st varav optionsinnehavarna har rätt att utnyttja 100 procent. Under 2008 har personalen tecknat 85 700 aktier.
För information om ledande befattningshavares innehav, se sid 61.
Moderbolaget

S J U K F R Å N VA R O

2008

2007

1,8

1,8

18,3

24,6

– sjukfrånvaro för män, %

1,7

1,5

– sjukfrånvaro för kvinnor, %

2,8

3,6

– anställda under 30 år, %

1,6

1,7

– anställda 30-49 år, %

2,0

1,8

– anställda över 50 år, %

1,1

1,6

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid, %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer, %

E R S Ä T T N I N G A R O C H Ö V R I G A F Ö R M Å N E R , 2 0 0 7 L E D A N D E B E FAT T N I N G S H AVA R E
Styrelsens ordförande
Externa styrelseledamöter
Claes Dinkelspiel
Bernt Ericson
Lisbeth Gustafsson
Erik Hallberg
Christina Liffner
Stieg Westin
Ulrika Grönberg

720
580
80
80
80
80
80
120
60

Verkställande direktören
Anders Englund (0701-0711)
Mats Lundberg (0712-0712)

1 300
1 210
90

Andra ledande befattningshavare 4 st

3 510
6 110

Summa

119

839
580

Koncernen
KPMG

Övriga revisionsbyråer
82
78
4

316
291
25

1 698

224

190

886

4 810

224

272

1 321

7 927

Aktierelaterade ersättningar
På bolagsstämman den 20 mars 2002 godkändes ett optionsprogram om sammanlagt 375 000 personaloptioner och 125 000 övriga optioner riktat till samtliga medarbetare inom Prevas. Tilldelningen är en del av respektive medarbetares totala ersättning och sker utan vederlag.
Varje option ger innehavaren rätt att förvärva en nyemitterad aktie av serie B i Prevas. Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie, baserat på genomsnittlig betalkurs den 6–19 mars 2002.
Optionsinnehavaren äger rätt att utnyttja 25 procent av tilldelade personaloptioner från och med den 15 maj 2003 och därefter intjänas
25 procent efter varje ytterligare 12 månader. Rätten att utnyttja tilldelade personaloptioner gäller till och med den 31 maj 2009. Om
optionsinnehavaren själv säger upp sin anställning i Prevas förloras rätten att utnyttja personaloptionerna 30 dagar efter anställningens
upphörande. Vid uppsägning från Prevas sida förloras rätten ett år efter anställningens upphörande.

Moderbolaget

2008

2007

2008

Arvoden för revision

662

636

390

364

Övriga arvoden

338

290

160

185

Tkr

Ledande befattningshavare/styrelse
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete. Medarbetarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode.
Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner, pension
samt finansiella instrument. Lön och incitamentsystem för VD och ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2008. Med andra
ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör bolagets ledning. För sammansättningen av bolagets ledning, se sid 61 och not 30.
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande
direktören baserades den rörliga delen för 2008 på Prevas AB:s rörelseresultat.
För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 17 procent av grundlönen och baserades för 2008 till 50
procent på Prevas AB:s rörelseresultat, till 50 procent på det egna ansvarsområdets utfall.
För VD gäller uppsägningstid sex månader från VDs sida och 18 månader för bolaget. Övriga ledande befattningshavare i moderbolaget
och koncernen har marknadsmässiga anställningsvillkor och att uppsägningstiden inte överstiger 12 månader. Verkställande direktör och
övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner enligt marknadsmässiga villkor motsvarande ITP-planen. Pensionsålder för
VD samt övriga ledande befattningshavare är 65 år.
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NOT 5 ARV ODE OCH KOSTNADSERSÄTTNI NG TI LL REV I SO RER

Revision
Övriga arvoden

2007

–

–

–

–

84

261

84

255

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag som redovisas under rubriken
övriga arvoden.

NOT 6 FI NANSNETTO
Koncernen
2008

2007

Ränteintäkter

920

634

Valutakursförändringar

287

–

Finansiella intäkter

1 207

634

Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Tkr

–2 300

–2 103

Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål

–127

–739

Valutakursförändringar

–213

–

Finansiella kostnader

–2 640

–2 842

Finansnetto

–1 433

–2 208

Moderbolaget
Tkr

Resultat från andelar i
koncernföretag
2008

2007

Utdelning från aktier dotterbolag

2 904

7 484

Förlust vid försäljning av dotterbolag

–385

–101

Nedskrivning av aktier i dotterbolag

–10 635

–28 264

Summa

–8 116

–20 881
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NOTER

forts. not 6

forts. not 8
Koncernen

Moderbolaget
Tkr

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Kursvinster, koncernföretag

Tkr

2008

2007

286

–

REDOVISAD I BALANSRÄKNING
Immateriella anläggningstillgångar

Kursvinster, övriga

49

–

Ränteintäkter koncernföretag

52

89

Materiella anläggningstillgångar

Ränteintäkter övriga

131

394

Obeskattade reserver

Summa

518

483

Kortfristiga fordringar/skulder
Avsättningar

Moderbolaget
Räntekostnader och liknande resultatposter

Tkr
Kursförluster, koncernföretag

2008

2007

–380

–

Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål

–27

–

Räntekostnader, koncernföretag

–66

–

Räntekostnader övriga
Summa

–1 536

–1 604

–2 009

–1 604

Uppskjuten
skattefordran
2008

Uppskjuten
skatteskuld

2007 *

–

–

2008
–7 437

2007 *
–6 159

Netto
2008

2007 *

–7 437

–6 159
845

610

845

–

–

610

–

–

–3 353

–

–3 353

–

–

89

–10

–

–10

89

101

22

–

–

101

22

–

659

–

–

–

659

Skattefordringar/–skulder

711

1 615

–10 800

–6 159

–10 089

–4 544

Kvittning

–65

–

65

–

–

–

Skattefordringar/–skulder

646

1 615

–10 735

–6 159

–10 089

–4 544

Underskottsavdrag

*) 2007 års poster har rubricerats om och förtydligats.

NOT 9 RESULTAT PER AKTI E
Koncernen

NO T 7 B O K SL UT S DIS P O S IT IO N E R

Tkr
Moderbolaget
2008

2007

Periodiseringfond, årets avsättning

–12 750

–

Periodiseringfond, årets återföring

–

1 810

Tkr

2008-12-31

2007-12-31

VINST PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING
Periodens resultat, Tkr

50 070

11 575

Genomsnittligt antal aktier före utspädning i tusental

9 808

9 467

Vinst per aktie före utspädning, kr

5,11

1,22

VINST PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING
Periodens resultat, Tkr

NO T 8 SK AT T E R
Koncernen
Tkr

2008

2007

Moderbolaget
2008

9 557

Vinst per aktie efter utspädning, kr

5,04

1,21

NOT 10 I MMATERI ELLA ANLÄG G NI NG STI LLG ÅNG AR

Aktuell skatt
–13 689

–1 736

–10 755

–1 541

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

–3 570

–

–

–

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

561

–149

–

–

Ingående balans 2007-01-01

25 001

–659

–

–

–

Rörelseförvärv inkl. tilläggsköpeskillingar

70 882

–18 818

–5 250

–10 755

–1 541

Totalt redovisad skattekostnad

–

–

Goodwill

–1 461

Förändring av uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag

–3 365

Tkr

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Förändring av uppskjuten skatt avseende ny skattesats

Effekt vid ändring av skattesats i utländska dotterbolag
Effekt pga ändring av skattesats i Sverige från 28 till 26,3 %
Andra icke avdragsgilla kostnader

55 891

11 252

82 134
–3 607

Internt utvecklade tillgångar

–

5 078

–

5 078

565

–

238

803

96 448

19 187

24 664

140 299

–8 664

68 888

16 825

29 116

–4 711

–8 152

4 607

–

–

–2 978

–7 914

Ingående balans 2007-01-01

–

–5 111

–3 553

209

208

–

–

Utrangeringar

–

3 590

–

3 590

–

–149

–

–

Årets avskrivningar

–

–4 899

–4 092

–8 991

561

–

–

–

–298

–332

–330

–289

Ej skattepliktiga intäkter

1

57

813

2 096

–

–

–108

–28

Schablonränta på periodiseringsfond

–2

–46

–

–13

–

–277

–

–

–18 818

–5 250

–10 755

–1 541

Redovisad skatt

13 174

–19 289

Resultat vid försäljning av dotterbolag
Omvärdering av underskottsavdrag

Totalt

–

Resultat före skatt

Effekt av andra skattesatser för utländska dotterbolag

Koncernen

–3 607

Utgående balans 2007-12-31

Nedskrivning av aktier i dotterbolag

17 716

Övrigt
immateriella

–

Valutakursdifferenser
–16 455

Utvecklingsutgifter

Utrangeringar

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 28 %

44

11 575

9 934

2007

R E D O V I S A D I R E S U LTAT R Ä K N I N G E N
Periodens skattekostnad

50 070

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning i tusental

A C K U M U L E R A D E AV- O C H N E D S K R I V N I N G A R

Årets nedskrivningar

–

–3 700

–

–3 700

Utgående balans 2007-12-31

–

–10 120

–7 645

–17 765

96 448

9 067

17 019

122 534

Redovisade värden 2007-12-31

2007 års nedskrivningar om 3 700 Tkr avser produkter inom affärsområdet Industrisystem som har skrivits ned pga att produkterna inte kommer att inbringa några framtida intäkter.
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NOTER

forts. not 10

Tkr

forts. not 10

Goodwill

Utvecklingsutgifter

Övrigt
immateriella

Koncernen
Totalt

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående balans 2008-01-01

96 448

19 187

24 664

140 299

Rörelseförvärv inkl tilläggsköpeskillingar

7 229

–

–

7 229

Årets anskaffningar

–156

–

1 645

1 489

–

3 158

–

3 158

Internt utvecklade tillgångar
Valutakursdifferenser
Utgående balans 2008-12-31

2 421

178

300

2 899

105 942

22 523

26 630

155 095

–

–10 120

–7 645

–17 765

Årets avskrivningar

–

–2 681

–3 846

–6 527

Utgående balans 2008-12-31

–

–12 801

–11 491

–24 292

105 942

9 722

15 139

130 803

Redovisade värden 2008-12-31

NOT 11 MATERI ELLA ANLÄG G NI NG STI LLG ÅNG AR
Koncernen
Tkr

Ingående balans

26 231

16 962

9 979

–

7 395

373

1 735

Årets anskaffningar

5 165

7 890

2 324

5 248

Valutakursdifferenser

–151

–

–

–

–

–2 150

–

–

44 380

39 366

19 659

16 962

–5 617

Årets försäljning/utrangeringar

Ingående balans

Goodwill

Moderbolaget
UtvecklingsÖvrigt
Totalt
utgifter immateriella

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Utrangeringar
Omklassificeringar
Internt utvecklade tillgångar
Utgående balans 2007-12-31

2 380

17 716

3 389

23 485

35 279

–

3 400

38 679
–3 607

–

–3 607

–

1 050

–

–1 050

0

–

5 078

–

5 078

38 709

19 187

5 739

63 635

A C K U M U L E R A D E AV- O C H N E D S K R I V N I N G A R
Ingående balans 2007-01-01
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar

–1 906

–5 111

–1 395

–

3 607

–

–8 412
3 607

–6 596

–4 961

–1 571

–13 083

–

–3 700

–

–3 700

Utgående balans 2007-12-31

–8 502

–10 120

–2 966

–21 588

Redovisade värden 2007-12-31

30 207

9 067

2 773

42 047

–23 017

–15 044

–8 910

Ackumulerade avskrivningar hänförliga till företagsförvärv

–

–2 748

–

–

Korrigering för försäljning/utrangering

–

6

–

–

Årets avskrivningar

–6 255

–5 231

–3 859

–3 293

Utgående balans

–29 272

–23 017

–12 769

–8 910

15 108

16 349

6 890

8 052

Koncernen
FINANSIELL LEASING
Inventarier som innehas under finanseilla leasingavtal ingår i koncernen med ett redovisat värde om 6 446 Tkr (6 625). Under kort- respektive långfristiga skulder i koncernens balansräkning redovisas framtida betalningar avseende skuldförda leasingförpliktelser.

NOT 12 FO RDRI NG AR PÅ KO NCERNFÖ RETAG
Moderbolaget
Fordringar på
koncernföretag

Tkr

2008
Fordringar på dotterbolag

907

Goodwill

Moderbolaget
UtvecklingsÖvrigt
Totalt
utgifter immateriella

Ingående balans 2008-01-01

38 709

19 187

5 739

63 635

–156

–

1 600

1 444

Utrangeringar

–

–

–

0

Internt utvecklande tillgångar

–

1 879

–

1 879

38 553

21 066

7 339

66 958

Investeringar

Utgående balans 2008-12-31

Ingående balans 2008-01-01
Årets avskrivningar
Utgående balans 2008-12-31
Redovisade värden 2008-12-31

46

–8 502

–10 120

–2 966

–21 588

–

–

–

0

–7 384

–2 681

–1 039

–11 104

–15 886

–12 801

–4 005

–32 695

22 667

8 265

3 334

34 266

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

240

266

240

266

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 14 VARULAG ER
Koncernen
Tkr

A C K U M U L E R A D E AV- O C H N E D S K R I V N I N G A R
Utrangeringar

Tkr

Derivat som innehas för säkring

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

2007
3 529

NOT 13 LÅNG FRI STI G A FORDRI NG AR OCH ÖV RI G A FORDRI NG AR
Koncernen

Tkr

2007

39 366

Förvärvat via rörelseförvärv

Redovisade värden

Ingående balans 2007-01-01

Moderbolaget
2008

A C K U M U L E R A D E AV- O C H N E D S K R I V N I N G A R

Nedskrivningsprövning för kassagenererande enheter innehållande goodwill
Av koncernens goodwill avser 89 199 Tkr primärsegmentet Produktutveckling samt 16 743 Tkr primärsegmentet Industrisystem. Nedskrivningsprövningen baserades på beräkning av nyttjandevärde. Detta värde bygger på kassaflödesprognoser för totalt 20 år baserade på
affärsplaner omfattande 3 år framåt samt därefter en årlig tillväxt på 2 procent. De prognostiserade kassaflödet har nuvärdeberäknats med
en diskonteringsränta på 9,2 procent efter skatt.

Investeringar

2007

Inventarier

Utgående balans

Övriga immateriella tillgångar
I övriga immateriella tillgångar ingår huvudsakligen värdet av kundrelationer och teknologi. Alla immateriella tillgångar, utom goodwill,
skrivs av. För information om avskrivningar, se redovisningsprinciper i not 1.

Tkr

2008

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

A C K U M U L E R A D E AV- O C H N E D S K R I V N I N G A R
Ingående balans 2008-01-01

Balanserade utvecklingskostnader avskrivs från det att produktversionen färdigställts eller, om detta inträffar tidigare, när produkten
tagits i drift.

Färdiga varor och handelsvaror

2008
1 434

2007
656

Moderbolaget
2008
–

2007
–

47

NOTER

forts. not 18
Aktiekapitalet är fördelat på 820 160 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 9 138 850 aktier av serie B (1 röst per aktie). Det totala antalet
aktier uppgår till 9 959 010 aktier per 31 december.

NO T 15 K U NDF O R DR IN GAR
Kundfordringar redovisas efter hänsyn tagen till under året uppkomna kundförluster som uppgick till 303 Tkr i moderbolaget (0). I koncernen uppgår kundförluster till 303 Tkr (0).
Bokförd reserv för kundförluster uppgår i moderbolaget till 604 Tkr (181) och koncernen till 825 Tkr (231).
Koncernen
Tkr

2008

2007

Moderbolaget
2008

2007

K REDITRIS K EX P ONERING
Kundfordringar
Summa

119 680

94 485

90 219

71 643

119 680

94 485

90 219

71 643

Å L D E R S A N A LY S , F Ö R F A L L N A E J N E D S K R I V N A K U N D F O R D R I N G A R
Ej förfallna kundfordringar

96 273

74 461

83 373

64 159

Förfallna kundfordringar 0 - 30 dagar

11 651

11 830

4 254

4 211

Förfallna kundfordringar 31 - 90 dagar

6 115

4 636

1 978

904

Förfallna kundfordringar 91 - 180 dagar

3 001

1 688

118

756

Förfallna kundfordringar 181 - 360 dagar

1 737

1 641

474

1 385

903

228

22

228

119 680

94 485

90 219

71 643

Fordringar förfallna > 360 dagar
Summa

GEOGRAFISK KREDITEXPONERING
Sverige

85 426

69 827

84 008

Övriga Norden

29 253

19 922

1 625

914

2 115

2 378

2 039

1 908

99

1 343

99

1 328

0

45

0

45

Europa
USA
Sydamerika

66 832

Asien

2 448

615

2 448

615

Afrika

339

354

–

–

119 680

94 485

90 219

71 643

Summa

NO T 16 F Ö R U T B E TAL DA K O S T N ADE R OCH UP P L UP N A IN TÄK TER
Koncernen
Tkr
Upparbetad ej fakturerad intäkt, kundprojekt
Periodiseringsposter
Totalt

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

29 096

27 528

26 447

25 666

5 918

5 855

4 294

4 771

35 014

33 383

30 741

30 437

Utdelning
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit utdelning på 1,50 kr per aktie (0,60 kr). Under 2008 har bolaget lämnat utdelning till aktieägarna
med 0,60 kr per aktie, totalt 5 843 Tkr.
Kapitalhantering
Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella målsättning att ha en god kapitalstruktur samt finansiell stabilitet och därigenom bibehålla
investerare, kreditgivare, marknadens förtroende samt utgöra en grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten. Kapital definieras
som totalt eget kapital.
Prevas har som policy att dela ut hälften av vinst efter skatt. Styrelsen har föreslagit en utdelning om 1,50 kr per aktie till årsstämman
2009, vilket motsvarar ca 8 procent av koncernens eget kapital samt 30 procent av vinsten efter skatt. Styrelsens förslag avviker från Prevas
utdelningspolicy för att upprätthålla en stark balansräkning, hantera ett osäkert marknadsklimat under 2009 och möjliggöra för koncernen
att utnyttja tillfällen till investeringar.

K ONCERNEN
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkurser som betalats i samband med emissioner samt motpost till bokföring
IFRS 2 kostnader.
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter
som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sin finansiella rapporter i svenska kronor.
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättningar
till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.

MODERBOLAGET
Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.
Reservfond
Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. Belopp som före 1
januari 2006 tillförts överkursfonden har överförts och ingår i reservfonden.
Fritt eget kapital
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna betalas mer än aktiernas nominella belopp, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver det nominella värdet på aktierna, föras över till överkursfonden. Belopp som tillförts överkursfonden from 1 januari
2006 ingår i fritt eget kapital.
Balanserade vinstmedel
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och överkursfond summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.
Utestående optioner
155 500 Personaloptioner, teckningskurs 15 kr, löptid 15 maj 2003 till 30 april 2009.
51 315 Övriga optioner, teckningskurs 15 kr, löptid 15 maj 2003 till 30 april 2009.
Villkor för optionerna framgår av not 4.

NO T 17 LI K VIDA M E DE L
Likvida medel utgörs av bankmedel samt i liten utsträckning handkassor. Bankmedel utgörs av positiva banksaldon. Likvida medel avspeglar inte koncernens tillgängliga medel, vilka är skillnaden mellan nyttjade krediter och beviljade kreditramar (se not 19). Likvida medel som
utgörs av bankmedel bedöms ha liten risk.

NOT 19 RÄNTEB ÄRANDE SKULDER/SKULDER TI LL KREDI TI NSTI TUT
Noten innehåller information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer information om företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 23.

NO T 18 E G E T K AP ITAL

Koncernen
Tkr

A K TIE K A P IT A L
Per 1 januari 2008
Utnyttjande av optioner
Apportemission i samband med förvärv av Emfila Software AB
Per 31 december 2008

Antal aktier
9 736 577
115 700
106 733
9 959 010

2007

2008

2007

17 050

19 250

17 050

19 250

4 881

4 943

–

–

21 931

24 193

17 050

19 250

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Banklån
Finansiella leasingskulder
Totalt

KORTFRISTIGA SKULDER
Checkräkningskredit

–

14 649

–

14 649

Banklån

2 200

2 200

2 200

2 200

Kortfristig del av finansiella leasingskulder

1 682

1 704

–

–

3 882

18 553

2 200

16 849

Totalt

48

Moderbolaget

2008

49

NOTER

forts. not 19

forts. not 22

Banklånet är upptaget i moderbolaget i svenska kronor och amorteras med 2 200 Tkr per år med förfalloår 2017. Räntesats på banklånet är
STIBOR +1 procent. För banklånet finns vissa särskilda åtaganden med anledning av kreditavtalet. Begränsningar finns vad gäller soliditet
samt räntetäckningsgrad.

Innehav för
handelsändamål,
värderade
till verkligt
värde via resultaträkn.

Prevas AB har per balansdagen en beviljad checkkredit på 15 000 Tkr. Efter balansdagen har beviljad checkkredit utökats till totalt
35 000 Tkr. Checkkrediten är inte utnyttjad per balansdagen.
Den långfristiga delen av finanseilla leasingskulder förfaller inom 1-3 år. Leasingavtalen löper i den svenska verksamheten.

Långfristiga fordringar

240

Kundfordringar

2008

Tkr

Moderbolaget

2007

2008

2007

AV S Ä T T N I N G A R S O M Ä R L Å N G F R I S T I G A S K U L D E R
Garantiåtaganden

Avsättningar som gjorts under perioden
Redovisat värde vid periodens utgång

Summa
redovisat
värde

240

240

90 219

90 219

90 219

Summa

Kund och
lånefordringar

240

Övriga
skulder

90 219

90 459

90 459

266
71 643

Övriga fordringar

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

266

266

266

71 643

71 643

200

200

200

71 843

72 109

72 109

Skulder till kreditinstitut

19 250

19 250

19 250

36 099

36 099

36 099

Leverantörsskulder

15 271

15 271

15 271

13 822

13 822

13 822

34 521

34 521

34 521

49 921

49 921

49 921

372

2 752

372

Summa

372

200

372

200

KUNDFORDRINGAR OCH LEVERANTÖRSSKULDER

2 478

172

2 380

172

2 850

372

2 752

372

Avsättningen för garantier hänför sig huvudsakligen till åtaganden efter projektleverans som sträcker sig högst två år. Avsättningen bygger
på beräkningar gjorda på grundval av historiska data för garantier knutna till liknande produkter och tjänster samt bedömningar av åttaganden i fastprisprojekt innehållande hårdvara.

Verkligt
värde

2007

2 850

AV S Ä T T N I N G F Ö R G A R A N T I Å TA G A N D E N
Redovisat värde vid periodens ingång

Övriga
skulder

2008

T k r, M o d e r b o l a g e t

NO T 20 AV SÄT T N IN GAR
Koncernen

Kund och
lånefordringar

Innehav för
handelsändamål,
värderade
till verkligt
värde via resultaträkn.

För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera
verkligt värde. Kundfordringar och leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex månader bedöms per 081231 och 071231 inte finnas.

NO T 23 FI NANSI ELLA RI SKER OCH FI NANSPOLI CI ES
FINANSIELLA RISKER

NO T 21 U PPL UP N A K O S T N ADE R O CH FÖRUTBETAL D A IN TÄK TER
Koncernen

Moderbolaget

Tkr

2008

2007

2008

2007

Fakturerad ej upparbetad intäkt

6 229

6 144

2 776

5 622

17 950

19 140

11 041

12 231

Semesterlöner, inkl sociala avgifter
Upplupna löner, inkl sociala avgifter
Övriga poster
Totalt

6 421

11 658

5 514

12 068

15 594

12 265

11 586

10 512

46 194

49 207

30 917

40 433

Prevaskoncernens finansiella risker har varit låga. De finansiella transaktioner som förekommer utgör endast stöd för den löpande verksamheten och inga transaktioner sker i spekulationssyfte.
De finansiella instrument som finns består i allt väsentligt av ett lån på 19,25 Mkr, en outnyttjad checkkredit, likvida medel, kundfordringar
och leverantörsskulder.

LIKVIDITETS-/KASSAFLÖDESRISK
Med likviditets- och kassaflödesrisk avses risken att kostnaden blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska omsättas
samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.
Räntebärande skulder inom Prevaskoncernen består av ett banklån på 19,25 Mkr samt finansiella leasingskulder. I koncernen finns en
beviljad checkkredit på 35 Mkr som kan utnyttjas för att täcka tillfälliga kapitalbehov. Det internationella kreditvärderingsinstitutet D&B (Dun
& Bradstreet) ger Prevaskoncernen ratingen AA vilket innebär att Prevas har hög kreditvärdighet.

RÄNTERIS K
Då inga placeringar förekommer utgörs koncernens ränterisk av förändringar i in- och utlåningsränta på koncernens checkkonto samt på
banklån. Indirekt påverkas Prevas dock av att förändringar i räntenivån kan påverka kundernas investeringsvilja.
De skulder som finns består av banklån samt finansiella skulder som löper med rörlig ränta. Förfallostrukturen för de finansiella leasingskulderna specificeras i not 19 och 22.

NO T 22 V Ä R D E R IN G AV F IN AN S IE L L A TIL L GÅN GAR OCH SK UL D ER TIL L VERK L IGT VÄRD E
Innehav för
handelsändamål,
värderade
till verkligt
värde via resultaträkn.

Kund och
lånefordringar

Kundfordringar

Verkligt
värde

240

240

266

119 680

119 680

240

Långfristiga
räntebärande skulder
Kortfristiga
räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Summa

50

Kund och
lånefordringar

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

266

266

119 680

94 485

94 485

94 485

200

200

200

240 119 680

94 685

94 951

94 951

119 920 119 920

21 931

24 193

24 193

Övriga
skulder

2007

Övriga fordringar
Summa

K REDITRIS K

2008

T k r, K o n c e r n e n
Långfristiga fordringar

Övriga
skulder

Summa
redovisat
värde

Innehav för
handelsändamål,
värderade
till verkligt
värde via resultaträkn.

21 931

21 931

266

24 193

3 882

3 882

3 882

18 553

18 553

18 553

18 174

18 174

18 174

15 811

15 811

15 811

43 987

43 987

43 987

58 557

58 557

58 557

Kreditrisken utgörs av koncernens utestående kundfordringar samt ej fakturerad upparbetning. Då kundstocken till stor del består av större
och medelstora företag med god betalningsförmåga har kundförlusterna historiskt varit försumbara. För att minska risken för kreditförluster
sker kreditprövning av alla nya kunder och i förekommande fall förnyad kreditprövning av befintliga kunder där indikation på förändrad
betalningsförmåga och den rådande lågkonjunkturen har ökat riskerna. Under 2008 har Prevaskoncernen haft små kreditförluster.

VA L U TA R I S K
Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker. Exponeringen kan avse köp och försäljning i utländska valutor, där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan på det finansiella instrument, kund- eller leverantörsfakturan, dels valutarisken i förväntade eller kontrakterade
betalningsflöden benämnd transaktionsexponering.
Valutarisker förekommer också i omräkningen av utländska dotterföretags tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta så
kallad omräkningsexponering.
(i) Transaktionsexponering
Fakturering utöver den som sker i SEK, DKK respektive NOK utgör mindre än 3 procent av koncernens fakturering. Exponeringen i utländsk
valuta har vid varje enskilt tillfälle varit så liten att säkring inte bedömts nödvändig. Inköp i utländsk valuta sker i mycket liten omfattning.
(ii) Omräkningsexponering
Koncernen har haft som policy att inte skydda omräkningsexponeringar i utländsk valuta. För hantering i redovisningen se vidare not 1
Redovisningsprinciper, Säkring av nettoinvesteringar.
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NOTER

forts. not 23
2008

2007

DKK

30 682

25 589

NOK

14 143

10 425

Koncernen har som policy att inte skydda omräkningsexponeringar i utländsk valuta. För hantering i redovisningen se vidare not 1 Redovisningsprinciper, Säkring av nettoinvesteringar.
En 10-procentig förändring av den svenska kronan gentemot andra valutor per 31 december 2008 skulle innebära en förändring av eget
kapital med 4,1 Mkr (3,3) och av resultatet med 1,1 Mkr (0,3). Känslighetsanalysen bygger på att alla faktorer förblir oförändrade. Samma
förutsättning tillämpades 2007.

NO T 24 O PE RAT IO N E L L L E AS IN G

Koncernen
2008

2007

Förfaller till betalning inom ett år

12 470

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

20 380
32 850

Moderbolaget
2008

2007

12 305

10 979

10 232

5 461

20 152

3 287

17 766

31 131

13 519

NO T 25 ST Ä L L DA S ÄK E R HE T E R , E V E N TUAL FÖRP L IK TEL SER OCH EVEN TUALTIL L GÅN GAR
Koncernen
Tkr

Vid årets början
Nedskrivning aktier i dotterbolag
Försäljning dotterbolag
Förvärv/nyteckningar
Bokfört värde vid årets slut

Dotterföretag/Organisationsnummer/Säte
Prevas A/S, 26180287, Köpenhamn *)

Koncernens operationella leasing avser i huvudsak lokaler. Framtida betalningar avseende ej uppsägningsbara leasingavtal uppgår till:

Totalt

Moderbolaget
Tkr

Tkr

L E A S I N G AV TA L D Ä R F Ö R E TA G E T Ä R L E A S E TA G A R E

Tkr

NOT 27 KO NCERNFÖ RETAG

Antal
andelar

Andel i %

2008

2007

46 047

28 587

–10 635

–28 264

–1 054

–2 840

8 899

48 564

43 257

46 047

2008-12-31
Redovisat värde

2007-12-31
Redovisat värde

5 000

100

24 982

24 982

10 000

100

13 042

13 042

Pharmaline AB, 556266-3210, Västerås

3 000

100

620

620

Prevas Technology AB, 556655-3326, Stockholm

1 000

100

100

1 600
3 419

Prevas AS, 962118062, Oslo

Avantel AB, 556238-7786, Stockholm

10 000

100

2 753

Emfila Software AB, 556679-1306, Västerås

1 000

100

1 660

–

APC Wrapping i Nyköping AB, 556727-4039, Västerås

1 000

100

100

137

Optilution AB, 556657-8992, Västerås

–

–

–

1 429

Glaze AB, 556620-6404, Malmö

–

–

–

636

RFHC Realfast Hardware Consulting AB, 556597-1172, Västerås

–

–

–

182

43 257

46 047

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

47 000

47 000

47 000

47 000

3 195

4 189

3 195

4 189

*) Prevas A/S och Prevas Technologies A/S har per 071231 fusionerats.

STÄLLD A SÄ K ERHETER
- i form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar

NO T 28 OB ESKATTADE RESERV ER

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Borgensförbindelser för förskottgarantier

Moderbolaget
Tkr
Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2009
Totalt

2008

2007

12 750

–

12 750

0

NO T 26 N Ä R S T ÅE N DE
Sammanställning över närståendetransaktioner:
Moderbolaget
Tkr

2008

2007

Nettoomsättning till dotterbolag

4 147

2 396

20 055

3 507

Ränteintäkter från dotterbolag

52

89

Räntekostnader från dotterbolag

66

–

Skulder till dotterbolag

10 206

5 823

Fordran på dotterbolag

907

3 529

Inköp från dotterbolag

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag (se not 27). Vidare anses styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt deras nära familjemedlemmar som närstående.
Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Företagets styrelseledamöter och dess nära familjemedlemmar kontrollerar 27 procent av rösterna i företaget. Inga lån finns till närstående
per 2008-12-31. Storleken på arvodet till styrelseledamöterna beslutas på årsstämman. De ledande befattningshavarnas lön och incitamentsystem utarbetas av en av styrelsen utsett ersättningsutskott samt beslutas om på årsstämman, se vidare not 4.
De ledande befattningshavarna deltar också i koncernens aktieoptionsprogram, se not 4.

NOT 29 KASSAFLÖDESANALYS
F Ö R V Ä R V AV D O T T E R F Ö R E TA G O C H A N D R A A F F Ä R S E N H E T E R
Under 2008 har Emfila Software AB förvärvats samt tilläggsköpeskillingar utbetalats avseende tidigare gjorda förvärv (se not 3). Tabellen
nedan visar värdet av övertagna tillgångar och skulder och dess påverkan på likvida medel.
Koncernen
Tkr

2007

F Ö R V Ä R VA D E T I L L G Å N G A R O C H S K U L D E R
Immateriella anläggningstillgångar

18 935

70 301

Materiella anläggningstillgångar

–

1 615

Finanseilla anläggningstillgångar

–

2 031

3 419

14 296

Rörelsefordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

537

6 217

22 891

94 460

Uppskjutna skatteskulder

–213

–1 273

Kortfristiga rörelseskulder

–2 121

–29 474

Summa avsättningar och skulder

–2 334

–30 747

Köpeskilling

20 557

63 713

–2 485

–29 346

18 072

34 367

Avgår: Apportemission
Utbetald köpeskilling
Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten
Påverkan på likvida medel
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2008

–537

–6 217

17 535

28 150
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NOTER OCH REVISIONSBERÄTTELSE

forts. not 29
F Ö R V Ä R V AV I N K R Å M O C H V E R K S A M H E T E R
Moderbolaget
Tkr

2008

2007

Revisionsberättelse

F Ö R V Ä R VA D E T I L L G Å N G A R O C H S K U L D E R
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finanseilla anläggningstillgångar (aktier i dotterbolag)
Rörelsefordringar
Summa tillgångar
Avsättningar

–

38 679

373

1 735

8 899

48 564

–

430

9 272

89 408

Till årsstämman i Prevas AB (publ)
Org nr 556252-1384
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i Prevas AB (publ) för år 2008. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta

–

–588

–373

–14 028

dokument på sidorna 24-54. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandling-

11 845

–11 845

Summa avsättningar och skulder

11 472

–26 461

arna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att

Köpeskilling

20 744

62 947

2 485

29 346

18 259

33 601

Rörelseskulder
Tilläggsköpeskilling

Avgår: Apportemission
Utbetald köpeskilling

internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan

NO T 30 H Ä N DE L S E R E F T E R B AL AN S DAGEN
Henrik Møller, ekonomichef Prevas A/S, har utsetts till ny VD för Prevas danska dotterbolag. Henrik Møller tillträdde den 27 februari 2009
och efterträder Michael Aoun som lämnar företaget efter 6 år.
Michael Aoun har beslutat sig för att lämna Prevas för nya utmaningar och utträder samtidigt ur Prevas koncernledning.

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-

N O T 31 U PPGIF T E R O M M O DE R B O L AGET

ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse-

Prevas AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Västerås. Moderbolagets aktier är registrerade på NASDAQ OMX Nordiska
Börs Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Box 4, 721 03 Västerås, besöksadress Klockartorpsgatan 14, org.nr. 556252-1384.
Koncernredovisningen för år 2008 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.

ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av koncernens och
moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget ger en rättvisande översikt
över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultatoch balansräkning blir föremål för fastställande på årsstämman den 31 mars 2009.

bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 13 mars 2009

Stockholm den 10 mars 2009

KPMG AB

Göran Lundin			
Ordförande			

Claes Dinkelspiel		
Styrelseledamot		

Bernt Ericson		
Styrelseledamot		

Lisbeth Gustafsson
Styrelseledamot

Erik Hallberg			
Styrelseledamot			

Christina Liffner		
Styrelseledamot		

Stieg Westin		
Vice ordförande		

Mats Lundberg
CEO Prevas AB

Jan-Olof Carlsson			
Medarbetarrepresentant			

Bo Karlsson
Medarbetarrepresentant

Helena Arvidsson Älgne
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 13 mars 2009.

KPMG AB
Helena Arvidsson Älgne
Auktoriserad revisor

54

55

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Bolagsstyrning 2008
Prevas är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i

ORGAN & REGELVERK

säkerställer en effektiv utvärdering av verksamheten och

principer inom ramen för bolagsstämmans beslut för

Västerås. Under 2008 bedrev koncernen verksamhet i de

Aktieägarna

kontrollerar bolagets utveckling och finansiella situation.

VD och ledande befattningshavare

skandinaviska länderna Sverige, Danmark och Norge.

Information om aktieägarna och aktieinnehav finns på

Styrelsen har under verksamhetsåret 2008 bestått av sju

Prevasaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic

sidorna 20-21.

ledamöter, vilka presenteras närmare på sidan 60.

styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat

Årsstämma

tokollförda sammanträden. Den genomsnittliga närvaron

Vid varje ordinarie styrelsesammanträde ska följande

bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta

var 84 procent och i genomsnitt varade styrelsemötena

ärenden behandlas:

Stockholmsbörsens regelverk, vilket för Prevas del inklu-

beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt.

cirka tre timmar. Representanter från koncernledningen

• En rapport om bolagets verksamhet inklusive finans-

derar Svensk kod för bolagsstyrning från och med den

På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen,

och annan ledningspersonal har under året regelbundet

1 juli 2008.

utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till sty-

deltagit på styrelsemöten för att redogöra för frågor

relseledamöter och revisorer samt andra frågor i enlighet

inom sina respektive områden.

Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen). Till grund för

INLEDNING

delårsrapporter

Under verksamhetsåret 2008 avhöll styrelsen åtta pro-

med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Prevas tillämpar koden för bolagsstyrning, men avviker

av verksamheter, större investeringar, tillsättning och
Valberedning

ersättning till koncernledning. Styrelsen fastställer också

motivering:

Valberedningen nominerar ledamöter till Prevas styrelse

affärsplan och årsbokslut samt övervakar VDs arbete.

som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningens
Avvikelse från 10.1

arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I

Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av

nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen

Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoen-

petens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete.

Göran Lundin, ordförande
Stieg Westin
Bernt Ericson
Lisbeth Gustafsson
Erik Hallberg
Christina Liffner
Claes Dinkelspiel

Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större
ägarna. På årsstämman lämnar valberedningen förslag

till bolagets större ägare. Styrelseledamot som ingår i

på ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen

bolagsledningen ska inte vara ledamot av utskottet. Om

lämnar även förslag på val av revisorer.

styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrel-

som kan ha betydande inverkan på bolagets verksam-

Styrelsemöten

Ersättningsutskottet

8/8
8/8
7/8
6/8
7/8
5/8
6/8

4/4
4/4
4/4

Viktiga beslut under året
Förutom beslut om planer och strategi samt löpande
uppföljning av verksamheten och fastställande av delårsoch helårsrapporter har styrelsen under 2008 bland annat
fattat beslut kring:
• Förvärv av Emfila Software AB
• Kapitalstruktur
• Frågor om organisation och planering för lednings-

sen fullgöra revisionsutskottets uppgifter, förutsatt att

Valberedning inför årsstämma 2009

styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i

Inför årsstämman den 31 mars 2009 utgörs valbered-

Styrelsens arbetsordning

arbetet.

ningen av Göran Lundin, Anders Hallqvist (extern), Claes

Styrelsen har inom sig inte fördelat några särskilda

Ersättning till styrelsen

kontinuitet

Dinkelspiel samt Jan Karlsson (extern tillika ordförande).

ansvarsområden mellan ledamöterna. Utöver den

Ersättning till styrelsen fastställs av årsstämman och utgår

Förklaring

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på

ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt Aktiebo-

till de styrelseledamöter som inte är anställda i företaget.

Prevas styrelse bestod efter årsstämman 2008 av 7

stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag

lagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolags-

Prevas tillämpar inte aktie- och aktiekursrelaterade inci-

ledamöter, men har valt att fortsätta låta hela styrelsen

till arvode till styrelseledamöter, förslag till styrelse och

styrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsord-

tamentsprogram för styrelseledamöter som inte innehar

fullgöra revisionsutskottets uppgifter. Anledningen till

styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av

ning, vilken bland annat stadgar att styrelsen ska:

anställning i företaget. Beslutat arvode till respektive

detta är att verksamheten fortfarande kan hanteras av

revisorer samt förslag till hur valberedningen skall utses

• Utöver konstituerande sammanträde hålla 5 ordinarie

ledamot redovisas i tabellen på sidan 42.

alla styrelsemedlemmar och att kontrollen av finansiell

inför årsstämman 2010 jämte dess uppdrag.

rapportering och information om revision och riskhantering i den operativa verksamheten har högsta prioritet.
Prevas bolagsordning finns att tillgå på www.prevas.se.

sammanträden
• Fastställa de övergripande målen för bolagets verk-

Styrelse

samhet och besluta om bolagets strategi

Prevas styrelse och styrelseordförande utses av årsstämman. Styrelsen fastställer Prevas strategi och målsättning,

• Godkänna budget och motsvarande långsiktiga
planer inklusive investeringsbudget
• Behandla ärenden avseende investeringar och lik-

Bolagsstyrning på Prevas
Revision

Aktieägarna

Årsstämma

Valberedning

Styrelse

Verkställande
direktör

Ersättningskommitté

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

Koncernledning

Utskott
Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men
styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med uppgift
att bereda frågor om lön, ersättning och andra anställningsvillkor för VD och koncernledning samt bonus till

nande med belopp över 5 Mkr om dessa faller utanför

nyckelpersoner i koncernen. Utskottet består av Stieg

godkänd investeringsbudget

Westin, Bernt Ericson och Göran Lundin. Rapportering

• Besluta om förvärv av fast egendom, aktier eller för-
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tade affärshändelser
• En rapport om föreliggande eller potentiella tvister

Bolagsstämmovalda styrelseledamöter

hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kom-

en ledamot av utskottet ska vara oberoende i förhållande

• Utvecklingen av pågående större projekt och förvän-

het

NÄRV A RO 2 0 0 8

de i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst

förvaltning
• En rapport om extraordinära åtgärder eller händelser
som vidtagits mellan styrelsens sammanträden

Styrelsen ansvarar vidare för förvärv och avyttringar

från reglerna rörande följande punkter och med följande

minst tre styrelseledamöter.

• Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse och

värv av annat bolags rörelse
• Besluta om bildandet samt kapitalisering av dotterbolag

till styrelsen sker fortlöpande.
Prevas är ett förhållandevis litet börsbolag och har
därför inte något särskilt revisionsutskott utan låter alla
ledamöter i styrelsen utföra revisionsutskottets uppgifter.

• Utse ett ersättningsutskott som fastställer ersättningsDenna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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VD och koncernledning

intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella

hanteras på ett lämpligt sätt. Kritiska processer i Prevas

”projektkontoret”. I dagsläget ser styrelsen därför inget

Verkställande direktör utses av styrelsen och har som

rapporteringen.

är projektgenomförande och kopplat till den finansiella

behov av att inrätta en separat funktion för internrevision.

uppdrag att sköta den löpande förvaltningen i bolaget

rapporteringen bedömning av färdigställandegrad i

enligt de riktlinjer och anvisningar som uppställs i lag,

Kontrollmiljö

fastprisåtaganden. Särskilda riktlinjer är framtagna för att

ANSVARSFULL AFFÄRSVERKSAMHET

bolagsordningen och den interna arbetsinstruktionen.

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrol-

bedöma risken i specifika kundprojekt.

Prevas företagskultur

Till den löpande förvaltningen hör alla åtgärder som

len. Kontrollmiljön skapar den kultur som Prevas verkar

Prevas har även ett stort IT beroende, dels för verk-

inte med hänsyn till omfattningen och arten av bola-

utifrån och definierar normer och riktlinjer för verksam-

samheten och dels för den finansiella rapporteringen.

driven, Open minded, Accountability och Team spi-

gets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller

hetens agerande. Kontrollmiljön består i praktiken av

För att motverka dessa risker finns särskilda policies och

rit – klargör de grundläggande principer som Prevas

stor betydelse eller uttryckligen har definierats såsom

dokumenterade riktlinjer, manualer och instruktioner som

riktlinjer för den generella IT-miljön.

förväntar sig att alla medarbetare och partners ska följa i

under styrelsens ansvar. Mats Lundberg har varit VD och

kommunicerats ut i hela organisationen.

koncernchef för Prevas sedan den 1 december 2007. Han

Prevas kvalitetssystem ”Prevas Quality System” är ett

sitt arbete. Grundvärdena bygger vidare på de principer
Kontrollaktiviteter

som formulerats i Prevas vision och affärsidé och utgör

är född 1961 och har sammantaget 23 års erfarenhet av

övergripande direktiv som syftar till att medarbetarna ska

Kontrollstrukturen har utformats för att hantera de risker

en viktig pusselbit i arbetet för att skapa ett starkt och

chefsansvar inom konsultverksamhet. Efter sin utbildning

förstå och agera i enlighet med verksamhetens ansvar

som styrelsen och företagsledningen anser är betydande

välrenommerat varumärke som stödjer en långsiktigt

inom elektroteknik från KTH har Mats Lundberg arbetat

gällande till exempel projektgenomförande. Kvalitetssys-

för den operativa verksamheten, efterlevnaden av lagar

hållbar marknadsnärvaro och tillväxt. “B.O.A.T” finns

10 år med utveckling av komplexa produkter inom ett

temet kompletteras av en serie dokumenterade direktiv,

och regelverk samt för den finansiella rapporteringen.

tillgänglig på www.prevas.se.

antal olika företag. Under 13 år ägnades tid åt att starta

som inkluderar bland annat uppförande av ekonomi-

Definierade beslutsprocedurer, inklusive attestinstruk-

och utveckla företag som entreprenör och företagsle-

handbok, innehållande policies för redovisning och

tioner är etablerade för till exempel investeringar och

Prevas Quality System i praktiken

dare. Under dessa år har stort fokus legat på tillväxt,

finansiell hantering, samt en informationspolicy.

tecknande av avtal.

Prevas arbetar aktivt för att ”Prevas Quality System” inte

lönsamhet och förändringsarbete.
VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut

Prevas upprätthåller ett kvalitetssystem som inkluderar

Där så är lämpligt har automatiska kontroller speciellt

bara ska vara ett statiskt dokument, utan en naturlig del

rutiner, instruktioner och mallar för relevanta processer.

relaterade till den finansiella rapporteringen etablerats.

av det dagliga arbetet för alla som jobbar inom eller

i samråd med övriga ledningsmedlemmar. Koncernled-

Prevas arbetar fortlöpande med att utveckla och för-

Flertalet kontrollaktiviteter är integrerade i företagets

kommer i kontakt med Prevas. Under verksamhetsåret

ningen har möten 1-2 dagar varje månad. Dessa möten

bättra kvalitet och processer för att uppfylla de krav kun-

nyckelprocesser, såsom orderbokning, intäktsredovis-

har Prevas fortsatt med regelbunden genomgång av de

förläggs normalt vid Prevas kontor i Solna. Koncernled-

der, leverantörer och anställda ställer på konsultbolag.

ning, investeringar, leverantörskontrakt och inköp.

olika processerna som ligger till grund för instruktioner,

ningen arbetar årligen fram en affärsplan som följs upp

Organisationsstrukturen är transparent med definierade

via månatliga rapporter där granskningen är fokuserad

roller och ansvar som kommuniceras via dokumenterade

sammas och åtgärdas samt återspeglas korrekt i den

av lokal karaktär i de olika delarna av organisationen.

på lönsamhet, kostnadskontroll samt kassaflöde.

arbetsinstruktioner till styrelsen, styrelsekommittéer, VD

finansiella rapporteringen har en särskild funktion

Prevas avser att fortsätta att utbilda olika enheter i orga-

samt till chefer inom koncernen. Regelbundna utvärde-

inrättats, ”Projektkontoret”. Projektkontoret genomför

nisationen i syfte att säkerställa att de lokala cheferna är

ekonomi- och finanschefen, affärsområdes- och lands-

ringar genomförs i organisationen på såväl funktions-

regelbundna kontroller av att kundprojekt bedrivs enligt

uppdaterade och arbetar aktivt med sin personal kring

cheferna samt verksamhets- och affärsutvecklingsche-

som avdelningsnivå för att säkerställa relevant kunskap

Prevas kvalitetssystem både vad gäller genomförande

de frågor som hanteras av systemet.

ferna – totalt 6 stycken ledamöter.

avseende finansiell rapportering inom organisationen.

och ekonomisk uppföljning.

Koncernledningen består av verkställande direktör,

För att säkerställa att risker i kundprojekt uppmärk-

IT-strukturen är utformad för att hantera potentiella IT-

processer samt guide-lines och därtill relaterade frågor

Miljöansvar

Finansiell rapportering och information

Information och kommunikation

relaterade risker med kontroller i IT-systemen relaterade

Prevas strävar efter att vara en miljömässigt ansvarsfull

Prevas ger marknaden löpande information om före-

De viktigaste styrdokumenten avseende den finansiella

till de processer som påverkar den finansiella rapporte-

organisation som följer alla lagar och regler som har

tagets utveckling och finansiella ställning. Information

rapporteringen uppdateras kontinuerligt och kommu-

ringen.

relevans i förhållande till enheterna. Prevas mål är att

lämnas regelbundet i form av:

niceras till relevanta medarbetare via bolagets intranät,

• Delårsrapporter

informationsbrev, regelbundna möten etc. Informations-

Uppföljning

både som en del i arbetet för ett hållbart samhälle och

• Prevas årsredovisning

kanaler är etablerade för att så effektivt som möjligt

Varje chef har ansvaret för att säkerställa adekvat intern

som en viktig del för bibehållen konkurrenskraft.

• Pressmeddelanden om nyheter och händelser som

kommunicera till berörda medarbetare inom organisa-

kontroll i respektive enhet och controllers ansvarar för att

Prevas fortsätter att utveckla tekniska lösningar genom

väsentligt kan påverka företagets värdering och

tionen. Prevas har även en informationspolicy avseende

enheten följer koncernens direktiv för finansiell rappor-

en miljömedveten designprocess som säkerställer efter-

framtidsutsikter. Prevas policy är att offentliggöra

såväl intern som extern kommunikation.

tering.

följande av juridiska krav och leder till en minskning av

order som är av strategiskt värde
• Presentationer för finansanalytiker, investerare och
media
• Prevas hemsida – www.prevas.se – där information
enligt ovan hålls tillgänglig
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Prevas grundvärden – “B.O.A.T” som står för Business

fortsätta att begränsa verksamhetens miljöpåverkan;

Funktionen för “Prevas Quality System” har en nyckel-

produktens miljöpåverkan, från tillverkning, distribution,

Riskbedömning

roll i uppföljningsprocessen och genomför systematiska

installation, användning och underhåll, till produktlivscy-

Målet med riskbedömningen är att identifiera områden

internrevisioner relaterat till kvalitetssystemet. Därutöver

kelns slut.

med hög risk inom verksamheten och utvärdera vilka

granskas den interna kontrollstrukturen av separata de-

kontroller som krävs för att hantera dessa risker. Riskbe-

centraliserade funktioner inom ”Projektkontoret”. Som

dömningen görs genom att bedöma risknivån, från såväl

ett led i en kontinuerlig utveckling av bolagets IT-miljö

STYRELSENS BESKRIVNING

kvantitativ som kvalitativ utgångspunkt, på kontonivå

kommer ett webbaserat BI-system att införas under 2009

AV DET INTERNA KONTROLLSYSTEMET

och i berörda processer. En riskbedömning genomförs

vilket ytterligare effektiviserar uppföljingsarbetet.

Enligt den reviderade bolagsstyrningskoden som gäller

under den strategiska och operativa planeringsproces-

Styrelsen anser att Prevas signifikanta riskområden

från 1 juli 2008, ska styrelsen årligen lämna en beskriv-

sen då riskområden adresseras och relevanta åtgärder

täcks av ”Prevas Quality System” samt av de separata

ning av de viktigaste inslagen i bolagets system för

tas fram för att säkerställa att de identifierade riskerna

kontroll och uppföljningsaktiviteterna som genomförs av

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

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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STYRELSE, KONCERNLEDNING OCH REVISOR

Styrelsen

Göran Lundin

Christina Liffner

Claes Dinkelspiel

Stieg Westin

Koncernledning

Bernt Ericson

Ulrika Grönberg

Lisbeth Gustafsson

Jan-Olof Carlsson

Björn Andersson

Jonas Mann

Västerås, född 1957.
Affärsutveckling.
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd sedan 1985.
Innehav i Prevas AB: 100 000 Aaktier, 232 000 B-aktier.

Stockholm, född 1969.
Försäljning och marknadsföring.
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd sedan 2007.

Mats Lundberg

Christer Ramebäck

Stockholm, född 1961.
CEO Prevas AB och affärsområdeschef
Produktutveckling
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd sedan 2005.
Innehav i Prevas AB: 47 653 B-aktier.

Göteborg, född 1956.
Affärsområdeschef Industrisystem.
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd sedan 2007.
Innehav i Prevas AB: 24 500 B-aktier.

Anders Malmby

Mats Åström

Linköping, född 1966.
Chef Produktutveckling Sverige.
Utbildning: Ingenjör.
Anställd sedan 2000.
Innehav i Prevas AB: 13 B-aktier

Västerås, född 1965. CFO Prevas AB.
Utbildning: Civilekonom.
Anställd sedan 2007.
Innehav i Prevas AB: 15 000 B-aktier.

Erik Hallberg

Bo Karlsson

Göran Lundin, Västerås, född 1944.

Erik Hallberg, Stockholm, född 1956.

Styrelseordförande sedan 2000 och styrelseledamot sedan 1985.

Senior Vice President och Head of Market Area Mobility Services,

Övriga uppdrag: Ordförande i MPA Måleriproduktion, Samsari och

TeliaSonera Sverige.

Radscan. Ledamot i IVA, Västmanlands FoU-råd, Råbe Industrikon-

Styrelseledamot sedan 1999.

sult, StyrelseAkademien Mälardalen m.fl. Innehav i Prevas AB (inkl.

Övriga uppdrag: Ledamot i Cygate och Gjensidige Sverige.

familj): 150 000 A-aktier och 2 550 540 B-aktier.

Christina Liffner, Västerås, född 1950.
Claes Dinkelspiel, Stockholm, född 1941.

Styrelseledamot sedan 2005.

Styrelseordförande E. Öhman J:or AB. Styrelseledamot sedan 2000.

Övriga uppdrag: Ordförande i Svensk Adressändring och Svenska

Övriga uppdrag: Ordförande i Nordnet, MPS Holding, Småföre-

Endometriosföreningen. Vice ordförande i Svensk Exportkredit.

tagsinvest, Stockholms Köpmanklubb m.fl. Ledamot i FBN Sweden,

Ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen, SJR in Scandinavia,

Intellecta, Stiftelsen Silviahemmet m.fl.

Sveaskog m.fl.

Innehav i Prevas AB: 8 500 B-aktier.

Innehav i Prevas AB (inkl. familj): 1 500 B-aktier.

Bernt Ericson, Stockholm, född 1945.

Stieg Westin, Skövde, född 1938.

Hedersdoktor vid Uppsala Universitet. F.d. forskningschef Ericsson.

Tidigare direktör Volvo Lastvagnar AB.

Styrelseledamot sedan 2000.

Styrelseledamot sedan 1986.

Övriga uppdrag: Ordförande Innovation Impact AB, World Internet

Innehav i Prevas AB (inkl. bolag): 64 000 A-aktier och 49 000 B-aktier.

Institute och Stiftelsen Chester Carlson fonder.
Ledamot i SICS, strange_ways AB och IVA.

Ulrika Grönberg, Västerås, född 1972.

Innehav i Prevas AB: 1 600 B-aktier.

Företagsrådgivare Swedbank.

Revisor
KPMG AB
Helena Arvidsson Älgne
Huvudansvarig revisor,
Stockholm, född 1962. Auktoriserad revisor KPMG.
Revisor hos Prevas AB sedan 2006.

Suppleant styrelseledamot sedan 2007.

Lisbeth Gustafsson, Stockholm, född 1947.

Innehav i Prevas AB: 397 000 B-aktier.

Styrelseledamot sedan 2000.
Övriga uppdrag: Ledamot i Axel Johnson International,

Jan-Olof Carlsson, Västerås, född 1954.

Entraction, Karolinska Universitetssjukhuset, Nocom, Svensk Handel

Medarbetarrepresentant sedan 2005.

och SYSTeam.

Innehav i Prevas AB: 200 B-aktier och 1 500 personaloptioner.

Innehav i Prevas AB: 1 630 B-aktier.

Bo Karlsson, Västerås, född 1959.
Medarbetarrepresentant sedan 2008.
Innehav i Prevas AB: 100 B-aktier.
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INVESTERAR- OCH AKTIEÄGARINFORMATION SAMT ADRESSER

Information till aktieägare

Adresser

ÅRSSTÄMMA

RÄTT ATT DELTA

GÖTEBORG

STOCKHOLM

Årsstämma äger rum tisdag den 31 mars 2009 klockan

För att få deltaga och äga rösträtt måste aktieägaren:

Gruvgatan 14, 421 30 Västra Frölunda

Knarrarnäsgatan 7, Kista Entré, 164 40 Kista

17.30 på Aros Congress Center, sal 302, Munkgatan 7,

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB

Tel. 031-733 51 00, Fax 031-733 53 99

Tel. 08-08-726 40 00, Fax 08-726 40 01

Västerås.

(tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den
25 mars 2009. Dels anmäla sig hos bolaget senast kl

HELSINGBORG

UPPSALA

12.00 torsdag den 26 mars 2009.

Järnvägsgatan 10A, 252 78 Helsingborg

Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till:

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier,

Tel. 018-56 27 00, Fax 018-56 27 19

måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

KARLSTAD

Sådan registrering ska vara verkställd senast den 25

Box 1909, 651 19 Karlstad, Regementsgatan 21 B

VÄSTERÅS (huvudkontor)

mars 2009.

Tel. 054-14 74 00, Fax 054-14 74 99

Box 4, 721 03 Västerås, Klockartorpsgatan 14

	Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person-

UTDELNING

LINKÖPING

nummer (organisationsnr.), adress och telefonnum-

För räkenskapsåret 2008 föreslår styrelsen en utdel-

Wallenbergs gata 4, 583 35 Linköping

KÖPENHAMN

mer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, regist-

ning med 1,50 kr per aktie (föregående år 0,60 kr).

Tel. 013-32 86 00, Fax 013-32 86 99

Frederikskaj 6, DK-2450 København SV

reringsbevis eller annan behörighetshandling, ska

Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredag

sådan inges i samband med anmälan. De uppgifter

den 3 april 2009. Utdelning genom Euroclear Sweden

LUND

som lämnas kommer enbart att användas för årsstäm-

AB beräknas ske onsdag den 8 april 2009.

Ideon Science Park, 223 70 Lund, Scheelevägen 17

ÅRHUS

Tel. 046-286 49 60

Gåseagervej 6, DK-8250 Egå

• Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås
• per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29
• via e-mail arsstamma@prevas.se

Tel. 021-360 19 00, Fax 021-360 19 29

man.

Tel. +45 33 15 90 90, Fax +45 33 15 90 96

Tel. +45 87 43 80 70, Fax +45 87 43 80 79
MALMÖ
EKONOMISK RAPPORTERING
För verksamhetsåret 2009 är följande ekonomiska rapportering planerad:

Södra Tullgatan 4, 211 40 Malmö

OSLO

Tel. 040-691 95 00, Fax 040-691 95 49

Vitaminveien 11a, N-0485 Oslo
Tel. +47 22 79 70 00, Fax +47 22 79 70 10

• Delårsrapport jan-mars, 28 april 2009

STOCKHOLM

• Delårsrapport jan-juni, 17 juli 2009

Box 6090, 171 06 Solna, Torggatan 15

• Delårsrapport jan-sept, 23 oktober 2009

Tel. 08-726 40 00, Fax 08-726 40 01

• Bokslutskommuniké, 5 februari 2010
• Årsstämma, mars 2010
Prevas finansiella rapporter kan laddas ner från www.prevas.se eller beställas från Prevas AB, Informationsavdelningen, Box 4, 721 03 Västerås, e-mail: info@prevas.se.

STOCKHOLM
Box 4617, 116 91 Stockholm, Kapellgränd 3,
Tel. 08-644 14 00, Fax 08-644 25 25

KONTAKTPERSON
Helena Lundin
Informationschef Prevas AB
Tel. 021-360 19 20
E-mail: helena.lundin@prevas.se
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Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384
Box 4, (Klockartorpsgatan 14), 721 03 Västerås
Tel. 021-360 19 00, info@prevas.se

Prevas etablerades 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Är huvudleverantör
och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen i Sverige inom branscher som Life Science, telekom, fordon,
försvar, energi samt verkstadsindustrin. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem.
Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet.
Vårt nordiska designhus består av nära 600 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och Norge.
Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm.
För mer information, se www.prevas.se.

