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Prevas i korthet

Prevas i korthet
PREVAS ERBJUDER KONSULTTJÄNSTER, PRODUKTER OCH SUPPORT TILL FÖRETAG SOM UTVECKLAR
PRODUKTER MED ETT STORT IT-INNEHÅLL ELLER SOM HAR BEHOV AV ATT EFFEKTIVISERA ELLER
AUTOMATISERA SIN VERKSAMHET.

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

Affärsområde Produktutveckling

tagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världs-

Produktutveckling är processen att ta en produkt-

klass. I mer än 20 år har Prevas levererat lönsamma

idé till en färdig produkt. Framgångsrika produkter

och framtidssäkra lösningar. Att bygga långsiktiga

kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Prevas

relationer med kunder och ha djup insikt i kundernas

erbjuder en rad olika tjänster för att utveckla intel-

verksamhet ser vi på Prevas som grundläggande

ligenta och för kunden lönsamma produkter.

förutsättningar för att kunna skapa kundnytta.
Framgångsrika produkter och processer baseras

Affärsområde Industrisystem

på tidig och innovativ användning av IT. Prevas starka

Industriföretag utsätts idag för stenhård global kon-

företagskultur kombinerad med vår projektmetodik,

kurrens. För att överleva krävs ett långsiktigt struktu-

kvalitetssäkring och leveranssäkerhet har kvalificerat

rerat arbetssätt med ständiga förbättringar i produk-

Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag

tivitet och kvalitet. Framgångsrik produktion kräver

i världsklass.

effektivitet, hög kvalitet, spårbarhet och god logistik.

För att möta kundernas ökade krav på kostnadseffektiva investeringar erbjuder Prevas också platt-

Prevas erbjuder verksamhetskunnande och IT-lösningar inom automation, logistik och spårbarhet.

formar, moduler och produkter. Genom att utveckla,
återanvända och paketera Prevas kunskap skapas

VERKSAMHETSORTER

konkurrenskraftiga lösningar för kunden.

Prevas är verksam på sju orter i Sverige och tre i
Danmark.

PREVAS AFFÄRSOMRÅDEN
Prevas står på två ben, affärsområdena Produktutveckling och Industrisystem.

NYCKELTAL
2006

2005

2004

2003

2002

Orderingång, Mkr

311,8

213,7

154,1

Rörelsens intäkter, Mkr

278,4

198,3

173,0

176,7

184,9

Resultat efter skatt, Mkr

18,7

10,0

13,2

–15,3

–9,0

6,4

5,7

9,4

–11,0

–6,0

Vinst per aktie före utspädning, kr

2,17

1,24

1,66

–1,97

–1,19

Vinst per aktie efter utspädning, kr

2,15

1,23

1,65

–1,97

–1,19

61

61

59

49

58

Eget kapital per aktie före utspädning, kr

10,60

8,11

7,09

4,85

6,81

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr

10,49

8,01

7,01

5,46

7,31

273

204

169

204

216

P R E VA S K O N C E R N E N

Vinstmarginal, %

Soliditet, %

Medelantal medarbetare
Debiteringsgrad, %
Omsättning per medarbetare, Tkr
* Orderingång mäts fr.o.m. 2004.
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–*

–*

72

71

65

62

58

1 020

982

1 024

866

856

Prevas i korthet

VIKTIGA HÄNDELSER 2006
För ökad innovationskraft och tillväxt i Prevas förvärvades:
• Glaze, ett utvecklingshus för inbyggda system i Malmö, Köpenhamn och Ålborg. Verksamheten har under
2006 uppvisat god lönsamhet och tillväxt. Omsättningen i den danska delen av verksamheten har fördubblats under 2006. Ingår i Prevaskoncernen fr.o.m 3 januari 2006.
• Avantel, som erbjuder spetskompetens inom utveckling av inbyggda system och är verksam på Stockholmsmarknaden. Avantel har efter förvärvet visat god lönsamhet. Ingår i Prevaskoncernen fr.o.m. 3 juli 2006.
För ökad kundnytta och effektivitet i Prevas leveranser förvärvades:
• ADRess, en programvara som säkerställer spårbarhet av data och telenät i fastigheter. Programvaran
används vid konstruktion, dokumentation och underhåll av fastighetsnät. Kunderna är fastighetsbolag,
industriföretag med större fastighetsbestånd samt konsulter och entreprenörer.
• Prevas Sierra och Prevas SocEye, färdiga byggblock för programmerbara elektronikkretsar, bland annat
världens snabbaste realtidsoperativsystem i hårdvara.
• Prevas Improve, ett unikt uppföljningssystem för ökad produktionseffektivitet.
Prevas verksamhet har stärkts genom:
• ramavtal med bl.a. Atlas Copco Tools, Ericsson, GE Healthcare, Saab, Sandvik Coromant och Scania.
• större order från bl.a. ABB, AstraZeneca, Atlas Copco Tools, Cambrex, DIAB, Ericsson, GE Healthcare,
Invitrogen Dynal, Phadia, Saab och Stoneridge Electronics.
• utökat erbjudande inom Produktutveckling med kvalificerade tjänster för verifiering och validering.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
Prevas har i inledningen av 2007 genomfört två strategiska förvärv:
• Teleca Life Science och Teleca Embedded Solutions, utvecklingshus för medicinteknisk utrustning och
analytiska instrument samt för mobila och inbyggda system. Verksamma i Stockholm, Uppsala och internationellt. Ingår i Prevaskoncernen fr.o.m. den 1 januari 2007.
• IO Technologies, ett tekniskt ledande utvecklingshus för kundanpassad elektronik och programvara.
Verksamma i Köpenhamn och Århus. Ingår i Prevaskoncernen fr.o.m. den 1 februari 2007.

PREVAS ORGANISATION
VD
Vice VD

Kvalitetschef

CFO/Administrativ chef

Marknadschef

Affärsområde
Produktutvekling

Göteborg, Linköping
Malmö, Stockholm
Uppsala, Västerås
Köpenhamn, Ålborg
Århus

Affärsområde
Industrisystem

Göteborg
Karlstad
Malmö
Västerås
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VD har ordet

Innovativ IT ger konkurrenskraft

Nyskapande och förnyelse är nödvändigt för lång-

2006 blev orderingången 46 procent högre än

siktig lönsam tillväxt. Det gäller för våra kunder och

2005 och omsättningen ökade med 40 procent.

det gäller för oss. Många av dagens och kommande

Tillväxttakten var mer än dubbelt så hög som ge-

framgångsrika produkter och processer baseras på

nomsnittet för IT branschen vilken låg mellan 8 – 12

tidig och innovativ användning av IT.

procent under 2006. Samtidigt ökade resultat efter

På marknaden finns ett ökat tryck för att effektivisera produktutveckling och industriella processer.

skatt från 10,0 Mkr 2005 till 18,7 Mkr 2006.
Bidragande faktorer till årets framgångar är att

Goda tider medför att kompetens är en bristvara.

vi fokuserat på två områden, Produktutveckling och

En lösning är att lägga utveckling i lågkostnadslän-

Industrisystem, och att de strategiska förvärven har

der, en annan att satsa ännu mer på förbättring och

utvecklats väl.

teknisk förnyelse.
Prevas har valt den senare vägen – att med

LÖNSAMMA FÖRETAGSFÖRVÄRV

innovativa lösningar ge våra kunder konkurrenskraft i

Förvärven har skett inom området Produktutveckling

världsklass. Strategin har varit framgångsrik, det visar

och inbyggda system i Sverige och Danmark. Några

inte minst ett antal affärer som vunnits i hård konkur-

företag som numera heter Prevas och stärker vårt

rens under året.

erbjudande och innovationskraft är:

FRAMGÅNGSRIK TILLVÄXT

• Glaze, ett utvecklingshus för inbyggda system i

På drygt ett år har vi fördubblat vår verksamhet, ge-

Malmö, Köpenhamn och Ålborg.

nom organiskt tillväxt, men också via ett antal strategiska förvärv. Vi är nu 440 medarbetare som arbetar
med innovativ IT jämfört med 220 i slutet av 2005.
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• Avantel, med spetskompetens inom utveckling av
inbyggda system på Stockholmsmarknaden.

VD har ordet

• Teleca Life Science och Teleca Embedded

Med nya förvärv och kompetensförstärkning säkrar

Solutions, utvecklingshus för medicinteknisk

vi behovet av ständig förnyelse – och fortsatt fram-

utrustning och analytiska instrument samt för

gång!

mobila och inbyggda system. Verksamma i StockUTVECKLING MED GARANTI

holm, Uppsala och internationellt.

Ett av Prevas starkaste konkurrensmedel är förmågan
• IO Technologies, ett tekniskt ledande utvecklings-

att leverera IT-lösningar till i förväg överenskomna

hus för kundanpassad elektronik och programvara

villkor, såväl funktionellt som finansiellt, i en snabbt

i Köpenhamn och Århus.

föränderlig omvärld.
Under 2006 har Prevas levererat 91 procent av

FÖRETAGSKULTUR SOM

sina projekt i tid, med endast 2 procent efterföl-

SÄKRAR KUNDERNAS FÖRVÄNT-

jande garantiarbete.

PÅ DRYGT ETT ÅR HAR

Våra kunder ger oss

När vi nu växer så

VI FÖRDUBBLAT VÅR

skala mellan 1 och 10.

kraftigt är företagskul-

VERKSAMHET

NINGAR

turen extra viktig att
arbeta med. På känt

betyget 8,7 på en
Det innebär att vi har
mycket nöjda kunder
som får sina leveran-

Prevasmanér har vi därför systematiskt och med nya

ser i tid och med rätt kvalitet. Prevas företagskultur

tankar påbörjat arbetet med att säkra den viktigaste

tillsammans med vår projektmetodik, kvalitetssäkring

tillgången för att garantera kundnytta och fortsatt

och leveranssäkerhet har kvalificerat oss för många

framgång – kreativiteten och kompetensen hos våra

framgångsrika kunduppdrag.

medarbetare. Inte minst viktigt är det att locka nya

IT-marknaden i Norden förutses växa med 5 – 6

unga förmågor. Vi kallar vår företagskultur Prevas Uni-

procent per år under 2007 och 2008. Detta kom-

ted, vår satsning på kompetensutveckling för Prevas

mer att leda till kompetensbrist hos våra kunder och

Academy och programmet för att få in nya stjärnskott

därmed en fortsatt god efterfrågan hos Prevas. Vårt

Prevas Future Stars.

erbjudande inom Produktutveckling och Industri-

Det är inte en slump att vi väljer engelska namn.

system bidrar till våra kunders möjlighet att möta

Konsolideringen av IT-marknaden fortsätter och vi

kommande utmaningar och därigenom stärks deras

letar aktivt efter strategiska förvärv som kompletterar

konkurrenskraft.

och utvecklar företaget. Vår ambition är att etablera
oss i ytterligare ett land 2007.

ANDERS ENGLUND, VD PREVAS AB
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Internationell satsning

Nordisk satsning
med världen som marknad
PREVAS SATSNING PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN FÖLJER FÖRETAGETS MODELL FÖR
FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT – FOKUSERAD, KVALITETSSÄKRAD OCH MED RESULTATFOKUS.

Basen är lagd med kontor i Sverige och Danmark.

detta med det goda rykte nordisk industridesign

Nästa steg är att finnas på plats i fler nordiska länder

har och Prevas är redo att ta hand om en allt större

och att därigenom bygga ett nordiskt utvecklingshus

del av produktutvecklingen hos små och medelstora

för intelligenta produkter och industrisystem med

företag. Erbjudandet har visat sig vara attraktivt hos

hela världen som marknad.

kunder runt om i världen och framöver kommer andelen kunder utanför Norden att öka. Själva utveck-

Prevas kunder finns över hela världen. Inte minst den

lingsarbetet kommer dock att utföras på Prevas olika

senaste tidens strategiska förvärv har bidragit till att

utvecklingscenter i Norden. I ett första steg ligger

Prevas fått ett antal nya internationella kunder, fram-

fokus på branscherna Life Science, telekommunika-

för allt inom Europa men även i länder som Kina och

tion och fordonsindustri.

Japan. Målsättningen är att etablera egna kontor och
utvecklingscenter i fler nordiska länder. Marknadsbe-

Den internationella verksamheten för affärsområdet

arbetningen av kunderna utanför Norden görs med

Industrisystem har tidigare byggt på att följa svenska

egna säljresurser och med hjälp av lokala partners.

kunder ut i världen. Under senare tid har satsningen
på färdiga produkter gjort att bilden förändrats.

Ambitionen inom affärsområdet Produktutveck-

Nya kunder som har sin bas utanför Sverige och

ling är att bli ”The Nordic Designhouse”. Idag har

som agerar antingen globalt eller på sina respektive

produktutveckling ofta design som utgångspunkt

marknader har tillkommit. Strategin framöver är att

innan produkten fylls med teknik. Det gäller inte bara

erbjuda affärsområdets alla produkter och tjänster till

för företag som tar fram konsumentprodukter utan

kunder i Norden via egna kontor och i övriga länder

även för traditionell industri. Prevas är idag ledande i

att erbjuda färdiga produkter inom spårbarhets-

Norden inom inbyggda system, som är intelligensen

området via partners.

i form av hård- och mjukvara i en produkt. Kombinera
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Vision, affärsidé, strategi

Vision, affärsidé och strategi
VISION

Ekonomi

Vi ska bli kända för att erbjuda ”Future solutions for

• Prevas ska vara uthålligt lönsamt med en rörelse-

profitable business”.

marginal på minst 10 procent.
• Prevas ska växa organiskt, understött av strate-

AFFÄRSIDÉ

giska förvärv. Tillväxttakten ska vara minst 15 %.

Prevas uppfyller kundernas behov av innovativa och
kvalitetssäkrade IT-tjänster, -lösningar och -produkter

Medarbetare

som skapar konkurrenskraft i världsklass.

• Prevas ska vara en attraktiv arbetsplats genom att
erbjuda utvecklande arbetsuppgifter och plane-

STRATEGI OCH POSITIONERING

rad kompetensutveckling.

För att uppnå vår vision och våra mål har vi valt föl-

• Prevas företagskultur ska präglas av affärsmässig-

jande strategier:

het, ett öppet sinne, ansvarstagande och teamkänsla.
• Prevas ska ha ett bra ledarskap präglat av öppen-

Marknad
• Prevas ska uppfattas som ledande inom sina

het, dialog, delaktighet och rak kommunikation.

verksamhetsområden.
• Vi ska definiera vilka målgrupper vi riktar oss mot
och noggrant kartlägga vilka företag som har ett

Processer
• Prevas ska skapa ökad kundnytta genom att

intresse för den kundnytta vi erbjuder.

utnyttja färdiga plattformar och moduler i stället för att utveckla allt från grunden. Det innebär

• Försäljning ska ske genom direktbearbetning av
kunder i syfte att uppnå goda och långsiktiga

att vi kan erbjuda våra kunder snabbare utveckling

kundrelationer.

till högre kvalitet.

• Vi ska understödja våra säljaktiviteter med

• Genom ett projektgenomförande i världsklass,

genomarbetad marknadsföring och PR.

dokumenterat genom fastställda kvalitetsmått, blir
Prevas för sina kunder det konkurrenskraftiga,

• Ökad internationalisering via kunder, samarbetspartners och egen försäljning.

trygga valet vid upphandling av projekt.
• Genom en effektiv integrationsprocess av förvärvade verksamheter säkerställs värdet i gjorda
investeringar.

PREVAS UTVECKLING

1992
ISO 9001 certifierade

1985
Företaget
startar

1985 - 1989

1994
Förvärv
Montera
Automation

1990 - 1999

2000
SFC förvärvas
från Ericsson
1998
Börsnoteras Infotech
Förvärv
FMS, Profac,
2002
Trinova och
Förvärv
Rasyko
ICE

2004
Förvärv
minoritetspost
Precon
2006
2007
Förvärv Förvärv av verksamhet
Glaze och från Teleca och
Avantel av IO Technologies A/S

2000 - 2006
2003
ISO 9001:2000
certifierade

2005
Förvärv
Precon till 100 % och
konsultverksamhet
från Flextronics
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Prevas affärsområde Produktutveckling

Ledande i Norden inom inbyggda system
IDAG BYGGS ALLTMER KOMMUNIKATION OCH INTELLIGENS IN I PRODUKTER. INBYGGDA SYSTEM FINNS I
SÅVÄL KONSUMENTPRODUKTER SOM AVANCERADE MEDICINTEKNISKA PRODUKTER. PREVAS HAR UTVECKLAT
ÖVER 2000 FRAMGÅNGSRIKA PRODUKTER SOM BIDRAGIT TILL ATT ETT FLERTAL AV VÅRA KUNDER ÄR VÄRLDSLEDANDE INOM SINA OMRÅDEN. DET GÖR OSS TILL DEN LEDANDE AKTÖREN INOM INBYGGDA SYSTEM.

Många nordiska företag har ett försprång mot resten

en fortsatt mycket stark efterfrågan. Omsättningen

av världen inom industridesign, komplexa inbyggda

har under 2006 ökat med 65 procent och rörelse-

system och datakommunikation. Ökad kompetens

marginalen har kraftigt stärkts jämfört med samma

hos utvecklare och nya kraftfulla verktyg ger allt kor-

period förra året.

tare utvecklingstider och bättre kvalitet – och ökad
konkurrensförmåga. I en sådan miljö är det svårt

KUNDENS UTVECKLINGSPROJEKT

för enskilda företag att bemanna och bära en egen

SÄKRAS MED UNIK LEVERANSFÖRMÅGA

komplett utvecklingsavdelning.

Framgångsrika produkter kräver korta utvecklings-

Därför har Prevas positionerat sig som samarbets-

tider och rätt kvalitet. Prevas erbjuder en rad olika

partner och expert på inbyggda system. Vi bidrar

tjänster för att utveckla intelligenta och för kunden

till kundernas globala framgång med efterfrågad

lönsamma produkter.

spetskompetens och verktyg som gör att företagen
kan ligga steget före sina konkurrenter.
Prevas har det senaste året stärkt sin position

Komplexa utvecklingsprojekt är vår specialitet. Vår
förmåga att kombinera IT-kompetens, utvecklingsmetoder och plattformar är oslagbar. För att hjälpa våra

i Danmark och södra Sverige genom förvärvet av

kunder att på bästa sätt utnyttja och få lönsamhet i

Glaze och IO Technologies. Under 2006 etablerades

tjänster från lågprisländer som Indien och Baltikum

även ett erbjudande inom produktutveckling i Gö-

har vi utvecklat tjänsten Prevas SmartShoring. Prevas

teborg där man ser en kraftig tillväxt och en positiv

står med sitt framgångsrika projektgenomförande

utveckling. Förvärven av Avantel, Teleca Life Science

som garant för projektets framgång vid användning

och Teleca Embedded Solutions ger oss en starkare

av kompetens från lågprisländer.

position i Stockholm och Uppsala.
Marknaden för utveckling av intelligenta produkter och komplexa inbyggda system karaktäriseras av
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METODER SOM SÄKRAR LÖNSAMHET
Utvecklingsmodellen Prevas Agile Development

Prevas affärsområde Produktutveckling

DEL AV OMSÄTTNING 2006
34 % affärsområde Industrisystem
66 % affärsområde Produktutveckling

NÅGRA AV PREVAS KUNDER
ABB, Assa Abloy, Atlas Copco, Autoliv, Flextronics, Flir
Systems, Gambro, GE Healthcare, GN Netcom A/S,
Gunnebo, Husqvarna, Interspiro, Leine & Linde, Micronic,
Novo Nordisk A/S, Oticon A/S, Panasonic, Saab, Stoneridge Electronics, TAC, Texas Instruments Denmark,
Vestas A/S, Volvo

är en modern utvecklingsmetodik. Den ger Prevas

BRETT SPEKTRA AV SPECIALISTER

kunder en kvalitetssäkrad och förutsägbar utveck-

Vår geografiska spridning gör att vi kan erbjuda spe-

lingsprocess, även i en starkt föränderlig värld. Prevas

cialister inom ett stort antal regioner och teknikom-

tar gärna ett helhetsansvar för kundens produktut-

råden. Områden som datakommunikation, störtålig

veckling. Detta innefattar allt från processer, kvalitets-

elektronik, mjukvaruutveckling och projektledning

system, projektledning hela vägen till implemen-

är efterfrågade. SwitchCore är en av Prevas kunder

tation och test av den färdiga produkten. Att säkra

i södra Sverige. De använder vår kompetens inom

en för kunden lönsam produkt sammanfattar enkelt

mjukvaruutveckling för att kunna simulera nya gene-

vårt fokusområde. En av många kunder är Panasonic

rationens integrerade kretsar för datakommunikation.

Electric Works Fire & Security Technology som använt
våra tjänster och metoder för en kommande pro-

NAVET FÖR UTVECKLING AV

dukt inom brandsäkerhetssystem på den kinesiska

MODERNA OCH AVANCERADE PRODUKTER

marknaden.

Prevas har stärkt sin position som ledande i Norden
inom inbyggda system genom ovannämnda förvärv

FÄRDIGA PLATTFORMAR

och genom etablering av produktutvecklingserbju-

KORTAR UTVECKLINGSTIDER

dandet i Göteborg. Dessa satsningar innebär att

Utveckling av mikroelektronik, som är byggstenen i

Prevas erbjudande inom produktutveckling nu finns

dagens inbyggda system, går i rasande fart. Idag kan

etablerat i Sveriges sex största städer samt Köpen-

hela system läggas in i en enda programmerbar elek-

hamn och Århus. Dessa marknader utgör basen för

tronikkrets. I stället för att börja om från början i varje

fortsatt expansion.

nytt utvecklingsprojekt, utnyttjar vi gärna halvfabrikat

Internationellt kommer Prevas att utöka sin när-

i form av kända och bra plattformar. Effekten blir

varo och även satsa på att ta hem större utvecklings-

lägre kostnad och kortare utvecklingstid.

projekt för utförande i våra nordiska utvecklings-

Cale access är en kund som valde Prevas beprö-

center.

vade plattformserbjudande för att utveckla sin nästa
generation parkeringsterminal.

MICROSOFTS PRIORITERAD PARTNER
Microsoft har även för 2007 gett Prevas ”Gold level”

UTVECKLINGSAVDELNING

status för Windows Embedded. Prevas fick denna

MED SPETSKOMETENS

titel redan 2004 och har sedan dess behållit den som

Allt oftare förstärker Prevas kundens utvecklingsav-

Nordens enda prioriterade leverantör av tjänster

delning. Eftersom Prevas har ett stort antal kunder

inom området för Microsofts inbyggda operativ-

kan vi bära kostnader för utvecklingsverktyg och

system. Marknaden för operativsystemen Windows

säkerställa att kompetensen ligger i teknikens

Embedded CE och Windows XP Embedded ökar

framkant. En av våra större kunder under året var GE

något varje år vilket också märks för Prevas.

Healthcare-koncernen. Tillsammans med GEMS PET

Prevas har Nordens bästa specialister inom Win-

Systems tar vi fram nästa generations styrning i radio-

dows Embedded och är även certifierade att hålla

frekvenssystem för partikelacceleratorer. De används

Microsofts kurser. Med de förvärv Prevas gjort har

framförallt för effektiv diagnosticering av cancer.

även kompetensen för Windows Embedded stärkts
och Prevas står idag väl rustade inför den fortsatta
ökningen inom detta område.
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Prevas affärsområde Industrisystem

Industrins val för lönsam IT
EFFEKTIVITET OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET ÄR MANTRA I MÅNGA INDUSTRIFÖRETAG. STORA INVESTERINGAR I AUTOMATION OCH IT-SYSTEM GÖRS. MED MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET KAN PREVAS
MED FOG SÄGA ATT VI ÄR DET NATURLIGA VALET FÖR INDUSTRIFÖRETAG SOM VILL HITTA OUTNYTTJAD POTENTIAL OCH INVESTERA I PRODUKTION OCH PROCESSER.

Dagens industriföretag tävlar på en global marknad

nordiska marknaden med kunnande inom industri-

med stenhård konkurrens. Det räcker inte med en

system.

bra produkt och ett starkt varumärke. Kunderna
förväntar sig ständiga förbättringar och konkurrens-

UNIK RÅDGIVNING

kraftiga priser. Lönsamhet är viktigt för att kunna

ÖKAR KUNDENS LÖNSAMHET

möta behovet av investeringar i nästa generation av

Prevas hjälper kunder att identifiera, analysera

produkter.

och planera lönsamma IT-investeringar. Inte minst

Dessa krav tillgodoses i västvärlden nästan uteslu-

kombinationen av kunnande om verksamhet och

tande genom investeringar inom automation, logistik

olika system gör att vi ger de rätta råden. En av

och spårbarhet. Det innebär att efterfrågan på intel-

anledningarna till att ta in en av Prevas verksamhets-

ligent informationsteknik ökar hela tiden. Prevas er-

utvecklare är att det ofta är lättare att som utomstå-

bjuder verksamhetsutveckling, nyckelfärdiga system

ende se vad som behövs göras. En annan anledning

och specialisttjänster inom automation, logistik och

är förstås att Prevas verksamhetskonsulter kan spara

spårbarhet. Genom innovativ användning av IT, ett

mycket pengar åt kunden. Prevas fungerar även som

gediget bransch- och teknikkunnande samt återan-

verksamhetsstöd i upphandlingar, projektledning

vändning av komponenter och produkter levereras

och uppföljning. En av våra nya kunder inom detta

kostnadseffektiva lösningar till kunden.

område är NCC, där vi tillhandahåller upphandlings-

På Prevas märker vi av ett ökat tryck på våra tjänster. Orderingången för affärsområdet Industrisystem

och projektstöd till deras nya produktionsanläggning
i Hallstahammar.

ökade under 2006 med 27 procent jämfört med 2005.
Vi räknar med att i framtiden växa med tvåsiffriga
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KOMPLETTA SYSTEMLEVERANSER

tal. En viktig del av vår tillväxtstrategi är att bredda

Bästa sättet att få mer uppdrag är genom nöjda kun-

oss geografiskt. Ambitionen är att täcka hela den

der. Prevas bygger system som är anpassade för kun-

Prevas affärsområde Industrisystem

DEL AV OMSÄTTNING 2006
34 % affärsområde Industrisystem
66 % affärsområde Produktutveckling

NÅGRA AV PREVAS KUNDER
ABB, Arvin Meritor, AstraZeneca, Cambrex, Diab, DN/EX,
Duni, Ericsson, Familjen Dafgård, Findus, GE Healthcare,
GETRAG All Wheel Drive, Haldex, ICA, Kanthal, NCC, Phadia, Sandvik, Scania, SSAB, Stacke Hydraulik, Sydsvenskan
Tryck, Volvo, Westinghouse Atom/Toshiba

den men där standardkomponenter i form av egna

är världsledande inom programvara för industriell

produkter eller marknadsledande partners produkter

IT, där Prevas nu är certifierad partner. Tillsammans

ingår. Prevas systemutvecklare är mycket erfarna och

levererar vi ett produktionssystem åt DIAB, som är

vår kompetens inom systemutveckling är det som

en av världens främsta tillverkare av plastmaterial för

garanterar prisvärda och säkra leveranser. Ett exem-

vindkraft, flygindustri, transport och rymdindustri.

pel under året är Cambrex i Karlskoga där Prevas har
leverat ett komplett validerat etiketteringssystem.

PRODUKTER VÄXER INTERNATIONELLT
Prevas produkter inom spårbarhet har under 2006

KOMPETENS SOM BYGGER FÖRTROENDE

skördat internationella framgångar genom affärer

Med expertkompetens inom projektledning, system-

med flera internationella producenter av medicinsk

utveckling och automation erbjuds kunder förstärk-

utrustning och läkemedelsbolag som Invitrogen

ning i sina projekt. Prevas är duktiga på att utveckla

Dynal i Oslo och Cambrex med anläggningar i flera

system. Prevas konsulter bemästrar alla de vanligaste

europeiska länder samt USA. Med Prevas spårbar-

systemmiljöerna som finns inom industrin och kan

hetslösningar kan dessa kunder svara upp mot allt

även bistå med specialkompetens i form av t.ex.

högre kvalitetskrav från konsumenter och myndighe-

testledning och validering. Till exempel har Prevas

ter och uppnå effektiviseringsvinster eftersom antal

under året levererat specialistkompetens kring ABBs

fel och därmed kostnader för kassation minskar.

automationssystem till den norska olja- och gasindustrin.

UTVECKLING MED NYA PRODUKTER
Prevas söker ständigt nya produktidéer att utveckla

METODIK GARANTERAR PRIS OCH KVALITET

eller förvärva. De flesta är unika och löser specifika

Prevas projektmetodik används för att garantera

problem som finns hos ett flertal industriföretag. Ett

leveransprecision, kvalitet och kostnad till kunden.

exempel är ett system för driftuppföljning i produk-

Lönsam projekthantering handlar om att skapa

tion, som vi under 2006 förvärvade från företaget

win-win situationer för kunden och Prevas. Kundens

B4Industry.

behov tillfredsställs till en garanterad kostnad. Ett
exempel under året är SSAB Oxelösund, som fick

MORGONDAGENS KOMPETENS

Prevas system för logistikhantering installerat - i tid,

För att möta våra kunders behov av kompetens

till rätt kvalitet och till överenskommet pris.

utvecklar vi ständigt vår expertkompetens inom

I mer än 20 år har Prevas levererat lönsamma IT-

verksamhets- och systemutveckling. Våra konsul-

investeringar till kunder. Att vara det naturliga valet

ter bedöms ofta som de allra bästa i branschen. Vi

handlar inte bara om att vi hanterar kombinationen

är aktiva i flera forskningsprojekt som syftar till att

av verksamhetskunnande och teknik, utan även om

utveckla industrin och processer. Till exempel, som

våra grundläggande värderingar vad gäller leve-

enda svenska privata IT-företag deltar Prevas tillsam-

ranskvalitet.

mans med 40 forskare (forskningsinstitut), leverantörer och intressenter i EU-projektet Biotracer. Målet

SAMARBETE GER NYA AFFÄRER

är att förbättra spårbarheten av biologiska prover i

Efterfrågan på nya lösningar med standardprodukter

livsmedelkedjan.

ökar. Prevas har därför inlett tätare samarbete med
partnerföretag som till exempel Wonderware som
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Prevas kundsupport

Supporttjänster ger kunder trygghet
IDAG ANVÄNDER ÖVER 150 KUNDER PREVAS TJÄNSTER FRÅN HELP-DESK TILL DRIFTSSTÖD OCH
SYSTEMFÖRVALTNING. PREVAS FORTSÄTTER ATT UTVECKLA SUPPORTERBJUDANDET FÖR ATT
YTTERLIGARE KUNNA HJÄLPA VÅRA KUNDER.

Prevas kunders systeminvestering säkras över hela

met. I det ingår daglig kontroll av databas och serv-

livscykeln genom leverans av support på produkter

rar, help-desk support, förvaltning av produkten och

och system.

implementation hos Ericsson samt expertsupport där
Prevas deltar i analyser av Ericssons verksamhet för

ERICSSON EFFEKTIVISERAR SINA TESTER

att föreslå förbättringar. Tillsammans tar vi lösningen

Ett bra exempel på hur samarbete och ett komplett

till högre höjder och säkrar kundens investering.

supportåtagande kan se ut är den tjänst vi levererar
till Ericsson. Prevas utvecklade för ett par år sedan

NÖJDA KUNDER

produkten Snitcher Asset Management. Det är

Prevas arbetar målmedvetet för att ge kunderna

ett system för spårbarhet av geografiskt utspridda

bästa möjliga support. Förmågan att förstå kundens

eletronikkomponenter och system. Ericsson Test

problem och att lösa ärenden inom överenskommen

Environments, som är en affärsenhet inom Ericsson-

tid har ingjutit stort förtroende hos Prevas kunder.

koncernen, köpte programvaran. Idag används den
globalt på cirka 120 orter. Genom att hålla reda på

NÅGRA AV PREVAS KUNDER

all testutrustning över hela världen ökades utnyttjan-

AstraZeneca, Cambrex, DN/EX, Domstein-Enghav,

degraden på utrustningen och nya investeringar i dyr

Ericsson, Elcoteq, Flextronics, Getrag All Wheel

testutrustning kunde undvikas. Dessutom kan Erics-

Drive, Gunnar Dafgård, ICA, Invitrogen, Sanmina-SCI,

son lättare och snabbare genomföra uppgraderingar

Scania, Solectron, Phadia, Proctor&Gamble, Unilever

och utbytesprogram.

Volvo, Westinghouse Atom/Toshiba, Whirlpool

Snitcher Asset Management är en distribuerad
handdatorlösning med lokala PC-klienter där den
samlade databasen ligger centralt på en enda server.
Prevas har ett komplett supportansvar för hela syste-
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Marknad, kunder och konkurrenter

Het marknad ger god tillväxt
VI ÄR MITT INNE I EN HÖGKONJUNKTUR. I VÅR BRANSCH MÄRKS DET BÅDE BLAND KUNDER OCH
NÄR VI REKRYTERAR NYA MEDARBETARE. PRISNIVÅN HAR BÖRJAT STIGA OCH LÄR FORTSÄTTA ATT
GÖRA SÅ DE NÄRMASTE ÅREN.

Utvecklingen inom Prevas båda affärsområden går i

KUNDER

något olika faser. Produktutveckling stod under 2006

Geografiskt finns huvuddelen av kunderna i Sverige

för den klart snabbaste tillväxten. Under 2007 räknar

och Danmark. Eftersom många av kunderna har en

vi även med att Industrisystems tillväxt ökar.

internationell verksamhet utförs även projekt i andra

Kunderna har investerat intensivt i produktutveck-

länder, några exempel är:

ling, vilket resulterat i ett ökat antal uppdrag och
projekt för Prevas. Trenden har varit tydlig under hela

USA – elektronik för räddningsutrustning

året för såväl större kundföretag som mindre innova-

Kina – process- resp. spårbarhetssystem

tionsföretag och inom flertalet branscher.

Korea – bluetooth utrustning

Inom försvarsindustrin har Prevas blivit en av de

Tyskland – cellstyrning i produktion

ledande leverantörerna av inbyggda system. Föregå-

Frankrike – medicinteknisk utrustning

ende års avtal med Saabkoncernen som s.k. prefer-

Schweiz – kärnkraftsapplikation

red supplier har lett till en markant stärkt marknads-

Finland – telekom

position.

Norge – medicinteknisk utrustning

Marknaden inom Life Science förbättras kontinuerligt. Prevas har bl.a. tagit flera större order mot GE

Under 2007 står Prevas inför en ökad internationalise-

Healthcare. Marknaden är fortsatt god och Prevas

ring. Inom området Produktutveckling bidrar förvär-

förväntas stärka sin position under 2007, bl.a. genom

vet av två Telecaverksamheter med en internationell

de vid årsskiftet gjorda företagsförvärven från Teleca.

kundbas. Inom Industrisystem breddas marknaden

För Prevas affärsområde Industrisystem har Ericssonkoncernens produktionsverksamhet länge varit en

och samarbeten med partners, speciellt i Norge,
Storbritannien, Tyskland och Kina.

viktig kund. Förvärven från Teleca stärker även Prevas
position inom telekomindustrin inför 2007.
Inom fordonsindustrin och tillverkningsindustrin

KONKURRENTER
Prevas marknad för affärsområdena Produktutveck-

har Prevas ett starkt fäste hos många kunder, ABB:s

ling och Industrisystem karaktäriseras av många

robotverksamhet, Atlas Copco Tools, Sandvik Coro-

mindre aktörer. Även större konkurrerande företag

mant, Scania m.fl. Dessa marknader har haft en god

är relativt små inom Prevas verksamhetsområden.

efterfrågan med ett visst undantag för de verksam-

Det finns därför en möjlighet att omstrukturera

heter som är beroende av den amerikanska person-

marknaden. Prevas har valt en strategi för förvärv och

bilsindustrin som har en konjunktursvacka. Prevas

organisk tillväxt.

verksamhet har inte påverkats av detta.

Några av konkurrenterna inom affärsområdet Produktutveckling är Combitech, DataRespons, ENEA
och HiQ. Inom affärsområdet Industrisystem är konkurrenterna bl.a. Novotek, Semcon och ÅF-Benima.

BRANSCHER

5 STÖRSTA KUNDER 2006

Affärsområde Produktutveckling:
Fordon, Försvar, Life Science, Telekom, Verkstadsindustrin

Saab 			
ABB			
Atlas Copco Tools		
Ericsson			
Stoneridge Electronics

Affärsområde Industrisystem:
Fordon, Life Science, Livsmedel, Telekom,
Verkstadsindustrin

16 %
8%
8%
6%
3%
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Prevas medarbetare

Prevas United - vår företagskultur
DET LÅTER NÄSTAN SOM ETT FOTBOLLSLAG. OCH DET STÄMMER TILL VISSA DELAR. PREVAS UNITED
ÄR EN SAMMANHÅLLANDE KRAFT PÅ FÖRETAGET OCH EN VIKTIG PUSSELBIT I PREVAS LAGANDA.

En trevlig miljö med skratt skapar i sin tur en öppen-

Business Driven

het för nya lösningar. Det gör att Prevas kan erbjuda

Genom att vara väl insatt i kundens verksamhet, högt

sina uppdragsgivare ett helt team medarbetare

engagemang och lyhördhet för nya möjligheter, ska-

som tar ansvar och svarar för prestationer i absolut

par Prevas kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga

världsklass.

lösningar för våra kunder.

GEMENSAMMA VÄRDERINGAR

Open Minded

Under 2006 var hundratals medarbetare och före-

Med innovativa lösningar hjälper Prevas företag att

tagsledning engagerade i att införa en ny företags-

utveckla sin verksamhet och stärka sin konkurrens-

kultur som stärker Prevas inriktning mot att bli lika

kraft. Nyfikenheten på ny teknik och nya lösningar

bra på försäljning och marknadsföring som vi är på

ingår i vardagen. Våra kunder ska uppleva oss som

att leverera framgångsrika projekt. En del av detta

lyhörda och okomplicerade att jobba med.

projekt var att ta fram gemensamma värderingar
kring affärsmässighet med kunden i centrum.

Accountability

Gemensamt för Prevas medarbetare är ett stort

Prevas projektgenomförande håller världsklass. Varje

teknikintresse, arbetsglädje och kundnytta i fokus.

medarbetare tar fullt ansvar för sin del av jobbet och

Det är viktigt att alla trivs. För att kunna beskriva

att föreslå större kundnytta i varje projekt.

Prevas företagskultur har fyra nya grundvärden tagits
fram; business driven, open minded, accountability

Team Spirit

och team spirit. Ur ett kundperspektiv innebär dessa

Prevas medarbetare är stolta över att tillhöra laget

ord:

och arbetar mot gemensamma mål. Inom Prevas ger
vi både beröm och konstruktiv kritik. Vi delar med
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Prevas medarbetare

oss av våra kunskaper och erfarenheter för att nå våra

Dessa initieras av respektive ledare, våra medarbe-

mål.

tare med utgångspunkt från individuella behov samt
utifrån speciella kundbehov.

FRÅN 220 TILL 440 MEDARBETARE
Nya medarbetare kommer till Prevas mer eller

PREVAS ACADEMY

mindre varje vecka. I slutet av 2005 var Prevas ca 220

För att samla kompetensutvecklingen under ett och

medarbetare och i början av 2007 ca 440 medar-

samma tak och för att säkra att medarbetarna har rätt

betare. Viktigare än någonsin är att Prevas på ett

och aktuell kompetens har Prevas Academy bildats.

bra sätt förmedlar företagskulturen vidare till nya

Här görs den övergripande planeringen av kompe-

medarbetare. Direkt efter att anställningskontraktet

tensutvecklingen inom Prevas med utgångspunkt

är påskrivet skickas ett välkomstpaket ut. När den

från verksamhetsplaner. Prevas Academy ansvarar

nya medarbetaren därefter kliver in på kontoret på

även för planering och genomförande av gemen-

sin första arbetsdag finns en klar arbetsplats och ett

samma utvecklingsprogram.

introduktionsprogram initieras. Som nyanställd på

Prevas Academys roll är dessutom att samordna

Prevas ska man känna sig välkommen.

och följa upp utvecklingsinsatserna som genomförs
regionalt och på individuell nivå.

KOMPETENSUTVECKLING
En väl fungerande kompetensutveckling ser Prevas

PREVAS FUTURE STARS

som en av grundförutsättningarna för att kunna

Prevas erbjuder de bästa nyutexaminerade studen-

möta kunders krav på lönsamma och framtidssäkra

terna från tekniska högskolor ett utvecklingsprogram

lösningar.

med namnet Future Stars. Som uttagen till Future
Stars får man under en 2-års period möjlighet till en

En stor del av kompetensutvecklingen får medarbetarna på Prevas genom att delta i projekt dels

individanpassad utveckling med arbete i konkreta

hemma på kontoret och dels ute hos kunder i flerta-

projekt ute hos kund eller på något av våra kontor. En

let branscher. För att löpande kunna möta uppkomna

erfaren konsult fungerar som mentor.

behov initieras även utvecklingsinsatser internt.

ANSTÄLLNINGSÅR
31 DEC 2006

ANTAL MEDARBETARE
31 DEC 2006

ÅLDERSFÖRDELNING
31 DEC 2006
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Prevasaktien

Prevasaktien
AKTIEKAPITAL

OPTIONSPROGRAM

Det registrerade aktiekapitalet uppgick per den 31

På bolagsstämman den 20 mars 2002 godkändes ett

december 2006 till 21 796 875 kronor fördelat på

optionsprogram om sammanlagt 500 000 personal-

8 718 750 aktier, varav 820 160 aktier av serie A och

optioner riktat till samtliga medarbetare inom Prevas.

7 898 590 aktier av serie B.
Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och

Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en nyemitterad aktie av serie B i Prevas under

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

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

stämma och aktier av serie B berättigar till en röst på

ningskursen uppgår till 15 kronor per aktie, baserat

årsstämma.

på genomsnittlig betalkurs den 6–19 mars 2002.

Styrelsen i Prevas bemyndigades på årsstämma
den 6 april 2006, liksom vid föregående årsstämma,

Under 2006 har teckning skett motsvarande 35 940
st personaloptioner.

att besluta om nyemission med avvikelse från be-

Syftet med programmet är att skapa bred del-

fintliga aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet

aktighet i företagets resultatutveckling och därmed

gällde högst 750 000 aktier av serie B och var avsett

lättare kunna behålla kompetenta medarbetare.

att användas i samband med bolagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller

UTDELNING

flera ägare av strategisk betydelse. Styrelsen har

För räkenskapsåret 2006 föreslår styrelsen att utdel-

under 2006 respektive första kvartalet 2007 utnytt-

ning lämnas med 1,00 kronor per aktie. Styrelsens

jat bemyndigandet från årsstämman 2006 vid tre

förslag grundar sig på Prevas utdelningspolicy, vilken

förvärv. I samband med förvärvet av Avantel AB i juli

bygger på att cirka hälften av vinsten efter skatt ska

2006 utnyttjade styrelsen bemyndigandet genom att

delas ut till aktieägarna och utifrån genomgång av

emittera 100 000 aktier av serie B. Vid förvärvet av IO

fritt eget kapital samt likvida medel.

Technologies A/S i februari 2007 utnyttjade styrelsen
serie B. Vid förvärvet av RealFast Hardware Consulting AB i mars 2007 utnyttjade styrelsen bemyndigandet genom att emittera 30 000 aktier av serie B.

P reva s

Afv G enera lindex

Afv IT & Internetkons ulter

Oms a tt a nta l a ktier
i 1000-ta l per vecka

40

© E covision

bemyndigandet genom att emittera 568 182 aktier av
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Prevasaktiens utveckling
1 januari 2006 – 28 februari 2007

Antal aktier och röster, Aktieslag

18

400
200

10

0

ja n

feb mar a pr ma j

Antal aktier

jun

jul

a ug sep okt nov dec

Antal röster

Innehav, %

ja n

feb

Röster, %

A fria

820 160

8 201 600

9,41

B fria

7 898 590

7 898 590

90,59

50,94
49,06

Totalt

8 718 750

16 100 190

100,00

100,00

Prevasaktien

Aktieägarstruktur

Antal
aktieägare

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Innehav, %

Röster, %

A K T I E I N N E H AV 2 0 0 6 - 1 2 - 3 1
1 – 500

1 944

–

383 796

4,40

2,38

501 – 1 000

517

–

447 319

5,13

2,78

1 001 – 2000

208

–

368 027

4,22

2,29

2 001 – 5 000

193

–

693 292

7,95

4,31

5 001 – 10 000

61

19 200

471 943

5,63

4,12

10 001 – 20 000

18

17 280

232 078

2,86

2,51

20 001 – 50 000

19

54 400

581 240

7,29

6,99

50 001 – 90 000

4

65 280

231 270

3,40

5,49

90 001 –
Totalt

11

664 000

4 489 625

59,11

69,13

2 975

820 160

7 898 590

100,00

100,00

Antal
B-aktier

Totalt
antal aktier

Aktieägare 2006-12-31

Antal
A-aktier

Göran Lundin med familj

150 000

2 551 740

2 701 740

30,99

25,17

Länsförsäkringar Bergslagen

250 000

1 044 100

1 294 100

14,84

22,01

Per Lysholt

100 000

226 800

326 800

3,75

7,62

Björn Andersson

100 000

208 000

308 000

3,53

7,50

Stieg Westin

64 000

49 000

113 000

1,30

4,28

Mats Björkelund

65 280

24 000

89 280

1,02

4,20

Kerstin Danielsson

32 000

–

32 000

0,37

1,99

Anders Hallqvist

22 400

3 200

25 600

0,29

1,41

–

201 000

201 000

2,31

1,25

Skogby & Åberg AB

Innehav, %

Röster, %

Lars Sjöström

10 880

–

10 880

0,12

0,68

Övriga aktieägare

25 600

3 590 750

3 616 350

41,48

23,89

820 160

7 898 590

8 718 750

100,00

100,00

Totalt

Börsrelaterad data
Börskurs vid årets slut i kr
Genomsnittligt antal omsatta aktier per dag

Aktiedata

2006

2005

2004

2003

2002

28,40

23,40

21,60

8,50

9,50

21 329

15 083

10 285

2 747

6 937

2006

2005

2004

2003

2002

2,17

1,24

1,66

–1,97

–1,19

10,60

8,11

7,09

4,85

6,81

0,50

0,50

–

–

N Y C K E LTA L
Vinst per aktie före utspädning i kr
Eget kapital per aktie före utspädning i kr
Utdelning per aktie i kr

1,00 *

* Föreslagen utdelning
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Mkr

2006

2005

2003*

2004

2002 *

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
Rörelsens intäkter

278,4

198,3

173,0

176,7

184,9

–260,6

–189,5

–156,8

–196,3

–196,6

Rörelseresultat

17,8

8,8

16,2

–19,6

–11,7

Finansnetto

–0,1

2,5

–

0,2

0,6

Resultat före skatt

17,7

11,3

16,2

–19,4

–11,1

Skatt

–4,1

–2,8

–3,0

4,1

2,1

Resultat kvarvarande verksamhet

13,6

8,5

13,2

–15,3

–9,0

13,2

–15,3

–9,0

Rörelsens kostnader

Resultat från avvecklade verksamheter **
Årets resultat

5,1

1,5

18,7

10,0

* 2002 och 2003 är inte omräknade enligt IFRS.
** Resultat från avvecklade verksamheter har inte omräknats för jämförelseåren 2002-2004.

Mkr

2006

2005

2004

2003

2002

Immateriella anläggningstillgångar

47,2

29,7

16,4

10,6

13,4

Materiella anläggningstillgångar

11,2

24,4

24,3

26,2

29,9

Finansiella anläggningstillgångar

1,8

1,5

4,8

0,3

0,3

74,6

49,7

44,0

34,9

41,9

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

17,1

3,4

7,3

5,0

5,9

151,9

108,7

96,7

77,1

91,4

Eget kapital

92,4

66,7

56,6

37,7

53,0

Avsättningar

3,3

6,8

6,3

4,5

8,6

Räntebärande skulder

5,9

5,1

4,5

0,0

0,0

50,3

30,0

29,3

34,8

29,8

151,9

108,7

96,7

77,1

91,4

Summa tillgångar

Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

Resultaträkning per kvartal
Mkr
Rörelsens inräkter
Aktiverat arbete

2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

Kv 4

Kv 3

Kv 2

Kv 1

Kv 4

Kv 3

Kv 2

Kv 1

79,6

61,1

70,5

67,1

58,6

42,8

50,9

46,0

1,1

2,3

2,6

1,4

1,2

1,0

1,6

1,0

Övriga externa kostnader

–17,0

–12,6

–15,4

–12,0

–10,1

–7,1

–13,6

–10,6

Personalkostnader

–57,3

–44,2

–51,5

–48,9

–42,9

–32,3

–36,7

–33,8

–2,5

–2,5

–2,0

–2,3

–2,1

–1,8

–1,6

–1,6

Rörelseresultat

4,0

4,1

4,2

5,4

4,7

2,7

0,5

0,9

Rörelsemarginal, %

5,0

6,8

6,0

8,0

8,0

6,2

1,0

2,0

Avskrivningar
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2006

Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal
FINANSIELL ÖVERSIKT
Mkr

2006

2005

2004

2003

2002

MARGINALER
Bruttomarginal, %

9,7

8,1

12,0

–6,2

–2,8

Rörelsemarginal, %

6,4

4,4

9,4

–11,1

–6,3

Vinstmarginal, %

6,4

5,7

9,4

–11,0

–6,0

Räntabilitet på operativt kapital, %

23,8

14,4

37,3

–48,8

–23,0

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

21,5

17,0

30,7

–37,3

–16,8

Räntabilitet på eget kapital, %

17,1

13,8

26,6

–33,7

–19,9

Eget kapital, Mkr

92,4

66,7

56,6

37,7

53,0

Soliditet, %

60,9

61,4

58,5

49,0

58,0

Andel riskbärande kapital, %

62,9

67,5

64,7

54,3

67,5

Antal medarbetare vid årets slut

306

222

186

190

237

Medelantal anställda

273

204

169

204

216

1 020

982

1 024

866

856

Genomsnittligt antal aktier före utspädning i tusental

8 638

8 105

7 958

7 783

7 626

Antal aktier vid årets slut före utspädning i tusental

8 719

8 223

7 983

7 783

7 783

Vinst per aktie före utspädning i kr

2,17

1,24

1,66

–1,97

–1,19

Vinst per aktie efter utspädning i kr

2,15

1,23

1,65

–1,97

–1,19

Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet i kr

1,58

1,05

AV K A S T N I N G S M Å T T

K A P I TA L S T R U K T U R

M E D A R B E TA R E

Omsättning per anställd, Tkr

D ATA P E R A K T I E

Vinst per aktie från kvarv. verksamhet i kr efter utspädning

1,56

1,04

Eget kapital per aktie före utspädning i kr

10,60

8,11

7,09

4,85

6,81

Eget kapital per aktie efter utspädning i kr

10,49

8,01

7,01

5,46

7,31

DEFINITIONER

Bruttomarginal
Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen.
Rörelsemarginal
Resultat efter avskrivningar (exkl. resultat från intressebolag) i procent av
nettoomsättningen.
Vinstmarginal/Resultatmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättningen.
Räntabilitet på operativt kapital
Resultat efter avskrivningar i procent av genomsnittligt operativt kapital.
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat före finansiella poster plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Räntabilitet 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.
Operativt kapital
Balansomslutning minskad med likvida medel samt icke räntebärande
skulder inklusive uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver.
Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder.
Eget kapital
Eget kapital inklusive 72 procent av obeskattade reserver.

Soliditet
Eget kapital beräknat enligt ovan i procent av balansomslutningen.
Andel riskbärande kapital
Eget kapital beräknat enligt ovan plus uppskjutna skatteskulder 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 året.
Vinst per aktier före utspädning
Resultat efter finansnetto minskat med full skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Eget kapital per aktie före utspädning
Eget kapital beräknat enligt ovan dividerat med antal aktier vid årets slut.
Debiteringsgrad
Debiteringsgraden mäts som antalet fakturerbara timmar genom totalt
använda timmar inom företaget. Samtliga medarbetare i konsultverksamheten inklusive ledning och administration ingår i nyckeltalet.
Orderingång
Orderingång bokas upp när en bindande beställning för leverans av
produkter eller tjänster har erhållits från kunden.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Styrelsen och verkställande direktören för Prevas AB
(publ), organisationsnummer 556252-1384 med säte i
Västerås, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen under räkenskapsåret 2006.
Moderbolaget Prevas AB är ett innovativt IT-företag
med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass. Prevas erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter
med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Genom att
utveckla intelligens i våra kunders produkter och industrisystem skapar vi förutsättningar för lönsamma produkter,
produktion och logistik.
Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, Produktutveckling och Industrisystem.
Prevas är verksam på sju orter i Sverige; Göteborg,
Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och
Västerås samt på två orter i Danmark; Köpenhamn och
Ålborg.
Efter verksamhetsårets utgång finns Prevas även i Århus i
Danmark via förvärvet av IO Technologies A/S.
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
SOM INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Framgångsrik tillväxt
På drygt ett år har vi fördubblat medarbetarantalet, genom organiskt tillväxt men också via ett antal strategiska
förvärv. Vi var i slutet på februari 2007 440 medarbetare
som arbetade med innovativ IT jämfört med 220 i slutet
av 2005. 2006 blev orderingången 46 procent högre än
2005 och omsättningen ökade med 40 procent. Tillväxttakten var mer än dubbelt så hög som genomsnittet
för IT-branschen vilken låg mellan 8 – 12 procent under
2006. Samtidigt ökade rörelseresultatet från 9 Mkr 2005
till 18 Mkr 2006. Under 2006 avyttrades rörelsegrenen
förvaltningsfastigheter samt intresseföretaget FlexPack
Robotics AB. Resultatet av dessa avyttringar redovisas
under resultat för avvecklade verksamheter. För 2006 var
effekten av dessa avyttringar 5,1 Mkr (1,5).
Bidragande faktorer till årets framgångar är den goda
efterfrågan på våra tjänster och produkter samt att de
strategiska förvärven har utvecklats väl.
Större order har under året tecknats med bl.a. ABB,
AstraZeneca, Atlas Copco Tools, Cambrex, DIAB,
Ericsson, GE Healthcare, Invitrogen Dynal, Phadia, Saab
och Stoneridge Electronics.
Prevas har under 2006 tecknat ramavtal/samarbetsavtal med bl.a. Atlas Copco Tools, Ericsson, GE Healthcare,
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Saab, Sandvik Coromant och Scania.
Uppgifter om förvärv och överlåtelser
Glaze
I januari 2006 förvärvade Prevas Glaze Holding AB samt
tillhörande dotterbolag. Glaze levererar konsulttjänster inom produktutveckling av intelligenta produkter.
Förutom kompletta projektleveranser erbjuder Glazes
konsulter spetskompetens inom mjukvara, hårdvara och
mekanik. Glaze finns i Malmö, Köpenhamn och Ålborg.
Avantel
I juli 2006 förvärvade Prevas Avantel AB. Avantel har stor
erfarenhet av branscher med mycket högt ställda krav,
som medicinteknik, rymd, flyg och konsumentprodukter.
Exempel på kunder är PacketFront, SciBase och Electrolux där man bl.a. utvecklat elektroniken till den första
dammsugarroboten för konsumentbruk, Trilobite®.
Avantel finns i Stockholm.
Avyttring av rörelsegrenen Rörelsefastigheter
Under 2006 avyttrades Prevas förvaltningsfastigheter
vilket medförde en reavinst efter skatt om 3,5 Mkr, se
även not 9.
Avyttring av intresseföretag
Under 2006 avyttrades intresseföretaget FlexPack
Robotics AB vilket medförde en reavinst efter skatt om
0,6 Mkr, se även not 9.
RIKTAD EMISSIONER M.M.
Ett avtal träffades under 2005 om förvärv av 100 procent av aktierna i Glaze Holding AB 556620-6404, med
tillträde 2006-01-03. Enligt avtalet erhöll aktieägarna i
Glaze sammanlagt 350 000 nyemitterade aktier av serie
B i Prevas.
Ett avtal träffades under 2006 om förvärv av 100 procent av aktierna i Avantel AB 556238-7786, med tillträde
2006-07-03. Enligt avtalet erhöll aktieägarna i Avantel
sammanlagt 100 000 nyemitterade aktier av serie B i
Prevas.
HÄNDELSER AV VÄSENTIG BETYDELSE
SOM INTRÄFFAT EFTER RÄKENSKAPSÅRET
Prevas storsatsar på produktutveckling inom
inbyggda system - förvärvar specialistkompetens
från Teleca
Prevas förvärvade den 1 januari 2007 affärsrelationer och
99 konsulter från enheterna Teleca Life Science och Teleca Embedded Solutions. Köpeskillingen var 32 Mkr och
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säljaren är auSystems Sweden East AB, ett dotterbolag
till Teleca AB. De förvärvade Telecaverksamheterna
förväntas 2007 omsätta ca 115 Mkr samt ge en positiv
resultateffekt på 9 Mkr före skatt.
Förvärvet av IO Technologies A/S gör Prevas ledande inom inbyggda system i Danmark
Den 1 februari 2007 förvärvade Prevas det danska bolaget IO Technologies A/S. Sammanslagningen med Prevas nuvarande verksamhet i Danmark ger ett dotterbolag
med 60 medarbetare och en omsättning på 50 Mkr.
FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING
Finansiella risker
Prevaskoncernens finansiella risker är 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 av i allt
väsentligt 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.
De enda räntebärande skulderna inom Prevaskoncernen är finansiella leasingskulder. I koncernen finns en
beviljad checkkredit på 15 Mkr som kan utnyttjas för att
täcka tillfälliga kapitalbehov. Det internationella kreditvärderingsinstitutet D&B (Dun & Bradstreet) ger Prevaskoncernen ratingen AAA vilket innebär att Prevas har
högsta kreditvärdighet.
Ränterisk
Då inga placeringar förekommer utgörs koncernens
ränterisk i förändringar av in- och utlåningsränta på
koncernens checkkonto. Indirekt påverkas Prevas dock
av att förändringar i räntenivån kan påverka kundernas
investeringsvilja.
De skulder som finns består av finansiella leasingskulder som löper med rörlig ränta. Förfallostrukturen för de
finansiella leasingskulderna specificeras i not 20.
Kreditrisk
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 föreligger. Under 2006 har Prevaskoncernen inte haft några
kreditförluster.
Valutarisk
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.
Valutariskfluktuationer återfinns 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 respektive DKK
utgör mindre än 1 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.
ÖVRIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
(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.
Konjunktur och marknad
2006 präglades av en stark ekonomi och en god industriell tillväxt både i Sverige och i utlandet. IT- och konsultbranschen gjorde en definitiv vändning och de flesta
branschbolagen visade ökade positiva rörelseresultat.
Timtaxenivåerna har inte följt med i samma takt som
efterfrågan men de har synbart börjat att stiga.
Prevas har under året aktivt agerat för att hitta lämpliga uppköpskandidater som kan stärka verksamheten
och bidra till expansion.
Konkurrensen från lågprisländer, så kallade off-shoring, har på senare tid blivit en realitet. Prevas har utvecklat ett eget koncept, Prevas Smart Shoring, för utveckling
i lågprisländer.
Projektrisker
Prevas levererar en stor del av sina projekt till fast pris.
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Genom Prevas ISO-certifierade projektmodell som detaljerat reglerar ledning och styrning av projekt hanteras
de risker som är förknippade med fastprisprojekt. Prevas
framgångsrika hantering av fastprisprojekt syns dels i
väldokumenterade mätetal beträffande hög leveranssäkerhet, dels i låga garantikostnader.
Rekrytering och kompetensförsörjning
Konjunkturläget påverkar Prevas möjligheter att rekrytera
nya medarbetare och att säkerställa kompetensförsörjningen. I Prevas utgör medarbetarna tillsammans med
våra kunder vår viktigaste tillgång. I dagsläget medför
arbetsmarknadsläget möjligheter att rekrytera nya
kompetenta medarbetare. Inom vissa kompetenser och
geografiska områden börjar det bli svårare att rekrytera
kvalificerade medarbetare. Prevas arbetar målmedvetet
med att skapa en företagskultur för att hålla medarbetaromsättningen på en låg nivå och för att kunna attrahera
de bästa medarbetarna inom Prevas verksamhetsområden.
INFORMATION OM
ICKE-FINANSIELLA RESULTATINDIKATIONER
Prevas bedriver ur miljöaspekt ingen miljöpåverkande
verksamhet. Den påverkan som verksamheten inom
Prevas har på miljön styrs av Prevas Miljö-, Rese- och
tjänstebilspolicy.
Miljöhänsyn enligt rese- och tjänstebilspolicyn är bl.a.
inriktat på att minska resandet. Syftet med dessa riktlinjer
är att genom god planering och uppföljning styra Prevas
tjänsteresor mot en så effektiv, ekonomisk, miljö- och
säkerhetsmässig riktning som möjligt.
Prevas Miljöpolicy innefattar förutom rena miljöfrågor
även arbetsmiljöfrågor, vilket innefattar såväl den fysiska
som den psykosociala arbetsmiljön.
REDOGÖRELSE FÖR STYRELSEARBETET
UNDER ÅRET SAMT BOLAGSSTYRNING
Under verksamhetsåret 2006 har 9 protokollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen arbetar efter en arbetsordning
där styrelsens uppgifter regleras, bl.a. antal ordinarie
styrelsemöten och vilka ärenden som obligatoriskt ska
behandlas på dessa möten. En särskild instruktion reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande
direktören.
Styrelsen har också fastlagt en instruktion för ekonomisk
rapportering. Minst en gång per år ska bolagets revisorer
rapportera om utförd granskning.
Vidare finns en ersättningskommitté, med uppdrag
att godkänna och övervaka incitamentssystemen inom
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bolaget. Kommittén består av Stieg Westin, Bernt Ericson och Göran Lundin. Den har styrelsens uppdrag att
gå igenom och godkänna lön och ersättning till VD och
ersättningskonstruktioner för övriga i ledningsgruppen.
Årsstämman utser en valberedning. Inför 2007 års årsstämma består denna av Jan Karlsson (Länsförsäkringar
Bergslagen, extern), Claes Dinkelspiel, Anders Hallqvist
och Göran Lundin.
Börsvärdet på Prevas understiger 3 Mdr SEK, vilket
innebär att Prevas inte omfattas av Svensk Kod för bolagsstyrning.
FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE
DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
IT-marknaden i Norden förutses växa med 5 – 6 procent
per år under 2007 och 2008. Den fortsatt goda efterfrågan leder till kompetensbrist hos både kunder och
konsultbolag. Bristsituationen innebär fortsatt ”offshoring av IT-tjänster”, dvs utflyttning av verksamhet till
lågkostnadsländer, och ett ökat tryck på att effektivisera
affärsprocesser, produktion och produktutveckling.
Prevas erbjudande inom Produktutveckling och Industrisystem bidrar till våra kunders möjlighet att möta dessa
utmaningar och därigenom stärks deras konkurrenskraft.
Konsolideringen av IT-marknaden fortsätter och Prevas
letar aktivt efter strategiska förvärv som kompletterar och
utvecklar bolaget. Prevas ambition är att etablera sig i
ytterligare ett land under 2007. För 2007 spår Prevas en
fortsatt god efterfrågan och stark tillväxt. Genomförda
rekryteringar och förvärv innebär en stark omsättningsökning 2007.
FÖRSLAG TILL DISPOSITION
BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till
förfogande stående vinstmedel 33 630 889 kronor disponeras enligt följande:
Lämnas i utdelning
(8 750 450 aktier * 1,00 kr per aktie)
Föres i ny räkning			
Summa				

8 750 450 kr
24 880 439 kr
33 630 889 kr

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt,
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande bokslutskommentarer.
Styrelsens yttrande till utdelningsförslaget kommer att
återfinnas på bolagets hemsida och finnas tillgängligt på
årsstämman.

Koncernens räkenskaper

Resultaträkning koncernen
1 JANUARI - 31 DECEMBER
Tkr
Nettoomsättning

Not

2006

2005

2

278 389

198 304

10

7 362

4 819

Rörelsens kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga externa kostnader

5

–56 941

–41 320

Personalkostnader

4

–201 814

–145 740

Avskrivningar

10, 11

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

6

Resultat före skatt
Skatt

8

Årets resultat kvarvarande verksamhet
Resultat från avvecklade verksamheter

9

ÅRETS RESULTAT

–9 194

–7 277

–260 587

–189 518

17 802

8 786

448

2 658

–517

–169

–69

2 489

17 733

11 275

–4 101

–2 750

13 632

8 525

5 096

1 515

18 728

10 040

Vinst per aktie före utspädning i kr

19

2,17

1,24

Vinst per aktie efter utspädning i kr

19

2,15

1,23

25

Koncernens räkenskaper

Balansräkning koncernen
PER DEN 31 DECEMBER
Tkr

Not

2006

2005

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

10

47 227

29 708

Materiella anläggningstillgångar

11

11 187

8 379

Förvaltningsfastigheter

12

–

16 000

Andelar i intresseföretag

13

–

859

Andra långfristiga fordringar

15

1 005

664

8

796

–

60 215

55 610

54 537

31 504

19 257

17 927

Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

Övriga fordringar

834

242

17 053

3 368

91 681

53 041

151 896

108 651

Aktiekapital

21 801

20 556

Övrigt tillskjutet kapital

26 061

16 174

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

44 588

29 965

92 450

66 695

5 910

5 078

Likvida medel

17, 25

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

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

18

Summa eget kapital
SKULDER
Långfristiga räntebärande skulder

20

Övriga avsättningar

22

200

200

8

3 065

6 637

Summa långfristiga skulder

9 175

11 915

Leverantörsskulder

12 873

6 560

5 245

2 493

Uppskjutna skatteskulder

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 25.

26

23

11 897

7 938

20 256

13 050

50 271

30 041

151 896

108 651

Koncernens räkenskaper

Kassaflödesanalys koncernen
PER DEN 31 DECEMBER
Tkr

Not

2006

2005

17 802

8 786

- av- och nedskrivningar

9 194

7 277

- avsättningar m.m.

–271

–149

Rörelseresultat
Poster som ej ingår i kassaflödet

Erlagd ränta
Återbetald/betald skatt
Kassaflöde från avvecklade verksamheter

9

–213

–40

–3 934

–2 605

786

1 515

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital

23 364

14 784

Förändring av kortfristiga fordringar

–17 938

–4 176

11 005

–3 314

16 431

7 294

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHET
Förvärv av dotterbolag

29

–1 799

2 503

Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar

10

–8 151

–5 919

Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar

11

–5 807

–4 399

9

18 419

–

2 662

–7 815

832

568

–2 846

–

Kassaflöde från avvecklade verksamheter
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Upptagna lån finansiella leasingavtal
Amortering av förvärvade lån
Personaloptionsprogram

717

–

–4 111

–3 991

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–5 408

–3 423

ÅRETS KASSAFLÖDE

13 685

–3 944

3 368

7 312

Utbetald utdelning

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

S A M M A N D R A G F Ö R Ä N D R I N G E G E T K A P I TA L

Tkr
Ingående eget kapital 2005-01-01

Aktiekapital
19 956

Övrigt
tillskjutet
kapital
12 039

Effekt av byte redovisningsprincip IAS 39
Justerat eget kapital 2005-01-01 IFRS
Nyemission

19 956

12 039

600

3 480

Utgivning av egna teckningsoptioner

Ingående eget kapital 2006-01-01
Personaloptionsprogram

Balanserat
resultat

Summa

24 571

56 566

–655

–655

23 916

55 911
4 080
655
–3 991

10 040

10 040

20 556

16 174

29 965

66 695

20 556

16 174

29 965

66 695

1 125

9 060

10 185

120

597

717

Utgivande av egna teckningsoptioner

230

Omräkningsdifferens
Utdelning
Årets resultat
Utgående eget kapital 2006-12-31

–3 944

–3 991

Årets resultat

Nyemission

3 368

13 685

655

Utdelning
Utgående eget kapital 2005-12-31

17 053

21 801

26 061

230
6

6

–4 111

–4 111

18 728

18 728

44 588

92 450
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Moderbolagets räkenskaper

Resultaträkning moderbolaget
1 JANUARI - 31 DECEMBER
Tkr
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Not

2006

2005

2

235 180

198 304

10

7 362

4 819

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5

–56 423

–51 066

Personalkostnader

4

–166 459

–138 497

Avskrivningar

10, 11

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

–5 884
–195 447

13 809

7 676

Resultat från andelar i koncernföretag

6

–551

–1 774

Resultat från andelar i intresseföretag

6

610

–

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

339

2 768

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

–128

–32

14 079

8 638

8 368

2 531

22 447

11 169

–6 631

–3 131

15 816

8 038

Rörelsemarginal i procent

5,9

3,9

Vinstmarginal i procent

6,0

4,4

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

7

Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT

28

–5 851
–228 733

8

Moderbolagets räkenskaper

Balansräkning moderbolaget
PER DEN 31 DECEMBER
Tkr

Not

2006

2005

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

10

15 075

10 845

Materiella anläggningstillgångar

11

4 362

3 168

27

28 587

25 087

–

650

1 005

664

49 029

40 414

45 387

31 295

7 491

5 802

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Långfristiga fordringar

15

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR, KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

14

Övriga fordringar

596

165

15 002

17 808

68 476

55 070

11 426

1 949

79 902

57 019

128 931

97 433

Aktiekapital

21 801

20 556

Reservfond

16 981

16 981

9 657

–

8 158

4 231

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

17, 25

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

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

18

FRITT EGET KAPITAL
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

15 816

8 038

72 413

49 806

Obeskattade reserver

28

1 810

10 178

Avsättningar

22

200

200

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder

11 675

6 014

Skulder till koncernföretag

12 836

10 628

Aktuella skatteskulder

5 056

1 839

Övriga skulder

9 293

6 574

15 648

12 194

54 508

37 249

128 931

97 433

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter

25

25 003

24 931

Eventualförpliktelser

25

5 301

1 506
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Moderbolagets räkenskaper

Kassaflödesanalys moderbolaget
PER DEN 31 DECEMBER
Tkr

Not

2006

2005

13 809

7 676

- av- och nedskrivningar

5 851

5 705

- avsättningar m.m.

–495

–113

Rörelseresultat
Poster som ej ingår i kassaflödet

Erhållen ränta

211

207

–3 413

–3 131

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital

15 963

10 344

Förändring av kortfristiga fordringar

–13 406

–4 508

15 386

1 327

17 943

7 163

Försäljning av intresseföretag

1 260

–

Försäljning av dotterbolag

8 689

–

–11 896

–5 919

–3 125

–2 590

–5 072

–8 509

Återbetald/betald skatt

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering immateriella anläggningstillgångar
Investering materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Personaloptionsprogram
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början

–
–3 991

–3 394

–3 991

9 477

–5 337

1 949

7 286

Likvida medel vid årets slut

11 426

1 949

Förändring

9 477

–5 337

SAMMANDRAG
F Ö R Ä N D R I N G E G E T K A P I TA L

Bundet eget kapital

Tkr

Aktiekapital

Reservfond

Ingående eget kapital 2005-01-01

19 956

3 507

Justerat eget kapital 2005-01-01

Överkursfond

Överkursfond

9 339

Balanserat
resultat

Årets
resultat

–

8 877

41 679

–655

8 877

41 024

8 877

–8 877

–655
19 956

3 507

9 339

Disposition av föregående års resultat
Nyemission

600

655

Årets resultat
13 474

–13 474

20 556

16 981

0

20 556

16 981

0

8 038

8 038

49 806

4 231

8 038

49 806

8 038

–8 038

0

0

1 125

9 060

120

597

Utdelning
Personaloptionsprogram

8 038
4 231

Disposition av föregående års resultat
Nyemission

–4 111

21 801

16 981

0

9 657

0
10 185
–4 111
717

Årets resultat
Utgående eget kapital 2006-12-31

–3 991

655

Omföring av överkursfond till reservfond

0
4 080

–3 991

Utgivning egna teckningsoptioner

Ingående eget kapital 2006-01-01

–655

3 480

Utdelning

Utgående eget kapital 2005-12-31

Totalt
eget kapital

Fritt eget kapital

Effekt av byte redovisningsprincip

30

717
–4 111

8 158

15 816

15 816

15 816

72 413

Noter

Noter
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
(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 de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR
30:05 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 27 februari 2007. Koncernens resultatoch balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning
blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28 mars 2007.
(b) Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av
moderbolagets och koncernens finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder samt
förvaltningsfastigheter som värderas till verkligt värde. Finansiella
tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella tillgångar klassificerade som finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller
finansiella tillgångar som kan säljas.
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för
försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.
(c) 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, dotterföretag och
intresseföretag. Inga av de IAS, IFRS och IFRIC regler som trätt
ikraft under 2006 har inverkat på de finansiella rapporterna.
Vissa jämförelsetal har omklassificerats för att överensstämma
med presentationen i innevarande års finansiella rapporter, se
vidare under not 9 Avvecklad verksamhet.
(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. Då verksamheten i Danmark under året
stod för mindre än 10 procent av koncernens omsättning och

rörelseresultat särredovisas inga sekundära segment.
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) Intresseföretag
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande, men inte ett bestämmande inflytande, över
den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom
andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från
och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls
redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden
i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i
koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt
koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden
på koncernmässiga över- och undervärden. Koncernens andel i
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Noter
forts. not 1
intresseföretag har avvecklats under 2006. Resultat från ”andel i
intresseföretag” ingår i resultatposten avvecklade verksamheter.
(iii) 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 vinster som uppkommer från transaktioner med
intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i
den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. 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 utlandsverksam-heter 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.
(ii) Hyresintäkter
Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i
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resultaträkningen baserat på villkoren i leasingavtalet. Den sammanlagda kostnaden för lämnade förmåner redovisas som en
minskning av hyresintäkterna linjärt över leasingperioden.
(i) Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader
(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.
(ii) 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.
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.
Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgångars
anskaffningsvärden.
(j) Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, kundfordringar
samt derivat. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder 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.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde
motsvarande instrumentets verkliga värde. Verkligt värde på deri-
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vat i form av optioner fastställs genom beaktande av tidsvärde.
(i) 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 och svenska kronor är
relativt stabil. Kursvinster respektive kursförluster redovisas direkt i
resultaträkningen.
(ii) 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.
(iii) Derivatinstrument
Derivatinstrument utgörs dels av utgivna teckningsoptioner på
egna aktier, dels av avtalsvillkor som är inbäddade i andra avtal.
Inbäddade derivat särredovisas om det inte är nära relaterade till
värdekontrakten. Värdeförändringar på derivatinstrument, fristående såväl som inbäddade, redovisas i resultaträkningen inom
finansnettot.
(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 finansiell leasing.  De
redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Lånen redovisas därefter löpande till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetod.
(vi) Leverantörsskulder och andra rörelseskulder
Leverantörsskulder och andra rörelseskulder 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 2006 eller 2005.
Valutakursdifferenser avseende rörelserelaterade tillgångar och
skulder redovisas i rörelseresultatet medan valutakursdifferenser

avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas i finansnettot.
(k) Materiella anläggningstillgångar
(i) Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar, bestående av inventarier, datorer och bilar redovisas till historiskt anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade planenliga avskrivningar.
(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.
(l) 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 skrivs inte längre av utan testas årligen för nedskrivningsbehov (se redovisningsprinciper n). Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas i det redovisade
värdet för andelar i intresseföretag.
Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden understiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen.
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(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 n).
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 år
- kundrelationer			
6 år
(m) Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att
erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av
dessa båda syften. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara
utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till
verkligt värde. Verkliga värdet baseras till 100 % på värderingar av
utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med adekvata kunskaper i värdering av fastigheter av
den typ och med de lägen som är aktuella. Denna värdering sker
normalt årligen. Om det under löpande år föreligger indikationer
på väsentliga värdeförändringar sker omvärdering i samband med
kvartalsrapporteringen.
Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas
i resultaträkningen. Hyresintäkter och intäkter från fastighetsför-
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säljningar redovisas i enlighet med de principer som beskrivs
under avsnittet intäktsredovisning.
(n) 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, förvaltningsfastigheter 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).
Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar
livslängd nedskrivningsprövades per den 1 januari 2004 (övergångsdatum till IFRS) även om det då inte förelåg någon indikation på nedskrivningsbehov.
(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
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värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte
hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha
gjorts.
(o) Aktiekapital
(i) Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.
(p) 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 anställda.
Resultatet per aktie anges totalt, för kvarvarande verksamheter
respektive för avvecklade verksamheter.
(q) Ersättningar till anställda
(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 familjepension genom ITP-planen främst via Alecta. Enligt ett uttalande från
Redovisningsrådets Akutgrupp 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. Årets
avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår
till ca 7,5 Mkr.
Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller
de försäkrade. Vid utgången av 2006 uppgick Alectas överskott i
form av den kollektiva konsolideringsnivån till 143 procent.
(iii) Aktierelaterade ersättningar
Ett optionsprogram möjliggör för de anställda 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 tilldeltas före 7 november 2002 redovisas ingen personalkostnad i enligthet med IFRS 1 och IFRS 2. Under år 2006 har ett
mindre antal optioner från samma program tilldelats. För dessa
har det verkliga värdet på tilldelade optioner redovisats som en
personalkostnad med en motsvarande ökning av eget kapital.
Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda 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 beräknas 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.
(r) 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.
(s) Inkomstskatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
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 om
det är sannolikt att avdraget kan utnyttjas inom en snar framtid.
(t) 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.
(u) Avvecklad verksamhet
Under år 2006 har bolagets förvaltningsfastigheter avyttrats.
Dessa har i tidigare finansiella rapporter redovisats som eget segment. Vid avyttringstidpunkten för det väsentligaste fastighetsinnehavet omklassificerades resultatet till avvecklad verksamhet
och redovisas under separat rubrik, se not 9. Jämförelseårets
resultaträkning och kassaflödesanalys har justerats.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendation
RR 32:05 Redovisning för juridisk person. RR 32:05 innebär att
moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen
skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så
långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall
göras från IFRS.
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.
Dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moder-

35

Noter
forts. not 1
bolaget 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.
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.
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 10 år.
Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i
enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp.
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.

NOT 2 SEGMENTRAPPORTERING
Koncernens interna redovisningssystem är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens produkter och tjänster varför
rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. Information för rörelsegrenar lämnas enigt ny indelning. Genom att slå samman affärsområdena Industrisystem (ingick tidigare i rörelsegrenen Konsulttjänster) och Spårbarhetsprodukter i ett nytt sammanslaget affärsområde,
Industrisystem, stärker Prevas sitt erbjudande av produkter och tjänster för automation, logistik och spårbarhet. Jämförelseåren har räknats
om jämfört med tidigare avlämnade rapporter. Då verksamhet i Danmark under året stod för mindre än 10 procent av koncernens omsättning och rörelseresultat särredovisas inga sekundära segment. Internpris mellan koncernens olika segment är satta utifrån principen om
”armslängds avstånd”.
Koncernen

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

184 953

111 963

141 744

111 963

93 436

86 341

93 436

86 341

278 389

198 304

235 180

198 304

15 241

8 875

11 476

7 765

2 561

–89

2 333

–89

17 802

8 786

13 809

7 676

Nettoomsättning, Tkr
Produktutveckling
Industrisystem
Totalt
Rörelsens resultat, Tkr
Produktutveckling
Industrisystem
Totalt
Rörelsemarginal, %
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Produktutveckling

8,2

7,9

8,1

6,9

Industrisystem

2,7

–0,1

2,5

–0,1

Totalt

6,4

4,4

5,9

3,9

Noter
forts. not 2

Ö V R I G A U P P LY S N I N G A R , T k r

Produktutveckling

Industrisystem

80 254

52 788

Avvecklad
verksamhet

Totalt

Koncernen 2006
Fördelade tillgångar

0

Finansiella anläggningstillgångar

133 042
1 801

Likvida medel

17 053

Summa tillgångar 2006-12-31

151 896

Fördelade skulder

35 130

15 341

0

Uppskjutna skatteskulder

50 471
3 065

Långfristiga räntebärande skulder

5 910

Eget kapital

92 450

Summa skulder och eget kapital 2006-12-31

151 896

Investeringar

5 690

10 067

0

15 757

Avskrivningar

4 261

4 933

0

9 194

54 606

32 923

16 231

103 760

Koncernen 2005
Fördelade tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

1 523

Likvida medel

3 368

Summa tillgångar 2005-12-31

108 651

Fördelade skulder

18 608

10 430

355

Uppskjutna skatteskulder

29 393
7 485

Långfristiga räntebärande skulder

5 078

Eget kapital

66 695

Summa skulder och eget kapital 2005-12-31

108 651

Investeringar

1 494

6 321

0

7 815

Avskrivningar

3 393

3 884

0

7 277

NOT 3 FÖRVÄRV AV RÖRELSE
Glaze
Den 3 januari 2006 förvärvade Prevas 100 procent av Glaze Holding AB samt tillhörande dotterbolag. Glaze levererar konsulttjänster inom
produktutveckling av intelligenta produkter. Förutom kompletta projektleveranser erbjuder Glazes konsulter spetskompetens inom mjukvara, hårdvara och mekanik.
Förvärvet har finansierats genom riktad nyemission av 350 000 egna B-aktier. Förutom den initiala köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling som är relaterad till Glaze resultatutveckling 2006 och 2007 komma att utgå. Tilläggsköpeskillingen kan idag med säkerhet inte
beräknas. Prevas har rätten att välja att betala ut en eventuell tilläggsköpeskilling i aktier eller kontanter. Den totala köpeskillingen inklusive
tilläggsköpeskilling kan maximalt uppgå till 20,0 Mkr.
Anskaffningsvärdet uppgick till 10,0 Mkr som huvudsakligen finansierats genom emission av egna aktier värderade till börskurs vid
förvärvstidpunkten. Förvärvade tillgångar och skulder utgjordes av immateriella anläggningstillgångar; kundrelationer 4,6 Mkr och goodwill
7,7 Mkr, materiella anläggningstillgångar 1,0 Mkr, kortfristiga fordringar 5,3 Mkr, kortfristiga skulder 4,9 Mkr, långfristiga skulder 2,8 Mkr samt
uppskjuten skatteskuld 0,9 Mkr. Redovisad goodwill avser synergieffekter samt värdet av personalens tekniska kunskaper. Glaze verksamhet
har integrerats som en del i Prevasgruppen och ingår i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med första kvartalet 2006. Avskrivning av
de kundrelaterade immateriella tillgångarna beräknas ske under 6 år och belastar rörelseresultatet med cirka 0,8 Mkr per år.
Glaze har under 2006 bidragit till koncernens omsättning med 37,9 Mkr och till rörelseresultatet med 3,0 Mkr.

Tkr

Redovisat
värde i Glaze
före förvärv

Verkligt värde
justering

Verkligt
värde redovisat
i koncernen

1 626
–
5 899
13
–7 491
–
47

–637
4 600
–597
–
–160
–898
2 308

989
4 600
5 302
13
–7 651
–898
2 355

Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar
Likvida medel
Leverantörsskulder och övriga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Netto identifierbara tillgångar och skulder
Koncerngoodwill
Erlagd köpeskilling, kontant (*)
Kassa (förvärvad)
Netto kassaflöde

7 666
–1 748
13
–1 735

(*) Inklusive arvoden för köpta tjänster uppgående till 1 748 Tkr.
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Noter
forts. not 3
Avantel
Den 3 juli 2006 förvärvade Prevas 100 % av Avantel AB. Avantel har stor erfarenhet av branscher med mycket högt ställda krav, som medicinteknik, rymd, flyg och konsumentprodukter. Exempel på kunder är PacketFront, SciBase och Electrolux där man bl.a. utvecklat elektroniken
till den första dammsugarroboten för konsumentbruk, Trilobite®.
Förvärvet har finansierats genom riktad nyemission av 100 000 egna B-aktier. Förutom den initiala köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling som är relaterad till Avantels resultatutveckling 2006, 2007 och 2008 komma att utgå. Tilläggsköpeskillingen kan idag med säkerhet inte
beräknas. Prevas har rätten att välja att betala ut en eventuell tilläggsköpeskilling i aktier eller kontanter. Den totala köpeskillingen inklusive
tilläggsköpeskilling kan maximalt uppgå till 5,0 Mkr.
Anskaffningsvärdet uppgick till 3,4 Mkr som huvudsakligen finansierats genom emission av egna aktier värderade till börskurs vid förvärvstidpunkten. Förvärvade tillgångar och skulder utgjordes av immateriella anläggningstillgångar; kundrelationer 1,0 Mkr och goodwill 1,5
Mkr, materiella anläggningstillgångar 0,1 Mkr, kortfristiga fordringar 1,4 Mkr, kortfristiga skulder 1,6 Mkr samt uppskjuten skatteskuld 0,3 Mkr.
Redovisad goodwill avser främst värdet av personalens tekniska kunskaper. Avantels verksamhet har integrerats som en del i Prevasgruppen
och ingår i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med tredje kvartalet 2006. Avskrivning av de kundrelaterade immateriella tillgångarna
beräknas ske under 6 år och belastar rörelseresultatet med cirka 0,2 Mkr per år.
Avantel har under 2006 bidragit till koncernens omsättning med 5,1 Mkr och till rörelseresultatet med 0,6 Mkr.

Tkr
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar
Likvida medel
Leverantörsskulder och övriga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Netto identifierbara tillgångar och skulder

Redovisat värde i Avantel
före förvärv

Verkligt värde
justering

64
–
1 369
1 325
–1 566
–
1 192

–
1 000
–
–
–
–280
720

Verkligt
värde redovisat
i koncernen
64
1 000
1 369
1 325
–1 566
–280
1 912

Koncerngoodwill
Erlagd köpeskilling, kontant (*)

1 507
–1 389

Kassa (förvärvad)
Netto kassaflöde

1 325
–64

*) Inklusive arvoden för köpta tjänster uppgående till 198 Tkr

NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
2006

M E D E L A N TA L A N S T Ä L L D A

Kvinnor

Män

2005
Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Moderbolag
Sverige

40

190

230

32

154

186

Totalt i moderbolaget

40

190

230

32

154

186

Sverige

4

20

24

2

16

18

Danmark

0

19

19

0

0

0

Totalt i dotterbolag

4

39

43

2

16

18

44

229

273

34

170

204

Dotterbolag

Koncernen totalt

Koncernen

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

Andel kvinnor i styrelsen

5%

16 %

20 %

20 %

Andel kvinnor av övriga ledande befattningshavare

0%

8%

0%

8%

133 753

96 095

106 854

91 257

59 132

46 318

52 014

44 189

19 657

13 073

17 181

12 600

Tkr

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

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader inkl. pension
varav pensionskostnad

LÖNER SAMT ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE
MELLAN STYRELSE, VD OCH ÖVRIGA
Styrelse och VD
Övriga medarbetare
Totalt

38

6 449

2 215

2 213

2 215

127 304

93 880

104 641

89 042

133 753

96 095

106 854

91 257

Noter
forts. not 4
Det har under 2006 utgått löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter avseende koncernbolag i Sverige med 179 566 Tkr (142
413) och Danmark med 13 319 Tkr (0).

Tkr

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Finansiella
instrument

Övriga
för måner

Pensionskostnad

Ersättningar till moderbolagets styrelse, VD och
andra ledande befattningshavare under 2006
fördelar sig enligt följande
Styrelsens ordförande
Externa styrelseledamöter
Verkställande direktören
Andra ledande befattningshavare
Summa

720
400
1 093
3 332
5 545

118

0

85
85

84
234
318

311
949
1 378

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 fastställs av en av styrelsen utsedd ersättningskommitté. Med andra ledande befattningshavare avses de 4 personer som tillsammans med verkställande direktören utgör bolagets
ledning. För sammansättningen av bolagets ledning, se sid 53.
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande
direktören baserades den rörliga delen för 2006 på Prevas AB:s rörelseresultat.
För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 17 procent av grundlönen och baserades för 2006 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 tolv månader för bolaget. Övriga ledande befattningshavare i moderbolaget och koncernen har marknadsmässiga anställningsvillkor och det finns inga avtal avseende avgångsvederlag eller uppsägningslöner
uppgående till mer än en årslön. 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.
Aktierelaterade ersättningar
På bolagsstämman den 20 mars 2002 godkändes ett optionsprogram om sammanlagt 500 000 personaloptioner riktat till samtliga medarbetare inom Prevas. Tilldelningen är en del av respektive medarbetares totala ersättning och sker utan vederlag. Varje personaloption 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.
Syftet med programmet är att skapa bred delaktighet i företagets resultatutveckling och därmed lättare kunna behålla kompetenta medarbetare.
Vid ingången av 2006 fanns totalt 212 940 optioner tilldelade personalen, av vilka optionsinnehavarna hade rätt att utnyttja 75 procent.
Under 2006 har 7 100 optioner återlämnats i samband med att optionsinnehavarnas anställning upphört och ny tilldelning har skett med 30
000 optioner. Vid utgången av 2006 uppgår utestående optioner till 207 000 st varav optionsinnehavarna har rätt att utnyttja 100 procent.
Under 2006 har personalen tecknat 35 940 st aktier.
För information om ledande befattningshavares innehav, se sid 53.
Koncernen

S J U K F R Å N VA R O

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

1,5

1,3

1,8

1,3

sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer, %

0,6

4,7

0,8

5,2

– sjukfrånvaro för män, %

1,1

1,1

1,2

1,1

– sjukfrånvaro för kvinnor, %

3,8

1,8

4,6

1,8

– anställda under 30 år, %

1,3

1,8

1,6

1,7

– anställda 30-49 år, %

1,7

1,1

1,9

1,1

– anställda över 50 år, %

1,0

1,7

1,0

1,7

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid, %
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande
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NOT 5 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
Koncernen

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

Arvoden för revision

503

275

348

243

Övriga arvoden

218

207

192

207

40

–

–

–

164

–

71

–

Tkr
KPMG

Övriga revisionsbyråer
Revision
Övriga arvoden

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som den 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.

NOT 6 FINANSNETTO
Koncernen
Tkr
Värdeförändring vid omvärdering av finansiell tillgång

2006

2005

–

2 529

Räntor, övriga

448

129

Finansiella intäkter

448

2 658

Kursförluster

–122

–

Räntekostnader

–395

–169

Finansiella kostnader

–517

–169

–69

2 489

Finansnetto

Moderbolaget
Tkr

Resultat från andelar
i koncernföretag
2006

2005

Utdelning från aktier dotterbolag

1 345

20 794

Vinst vid försäljning av dotterbolag

8 689

–

–

–189

Nedskrivning av fordringar på dotterbolag
Reversering av nedskrivning fordringar dotterbolag
Nedskrivning av aktier i dotterbolag

2 187

–

–12 772

–22 379

–551

–1 774

Vinst vid försäljning av intresseföretag
Summa

Resultat från andelar i
intresseföretag
2006

2005

610

–

610

0

Moderbolaget
Tkr

Värdeförändring vid omvärdering av optioner
Ränteintäkter koncernföretag
Ränteintäkter övriga
Summa

Ränteintäkter och
liknande resultatposter
2006

2005

–

2 529

293

126

46

113

339

2 768

Moderbolaget
Tkr

Räntekostnader och
liknande resultatposter
2006

40

2005

Räntekostnader

–128

–32

Summa

–128

–32

Noter

NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Moderbolaget
Tkr

2006

2005

Periodiseringfond, årets återföring

8 368

2 531

NOT 8 SKATTER
Koncernen

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

–7 090

–1 977

–6 631

–3 131

2 989

–773

–

–

–4 101

–2 750

–6 631

–3 131

Aktuell skatt avvecklade verksamheter

–308

–644

–

–

Uppskjuten skatt avvecklade verksamheter

2 314

138

–

–

–2 095

–3 256

Resultat före skatt

17 733

11 275

22 447

11 169

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 28 %

Tkr

R E D O V I S A D I R E S U LTAT R Ä K N I N G E N
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skattekostnad kvarvarande verksamheter

Totalt
AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

–4 965

–3 157

–6 285

–3 127

Nedskrivning av aktier i dotterbolag

–

–

–3 576

–6 266

Upp/nedskrivning av fodringar dotterbolag

–

–

612

–53

–156

–137

–295

–112

Ej skattepliktiga intäkter

–

706

2 980

6 528

Resultat vid försäljning av dotterbolag

–

–6

–

–

–67

–105

–67

–101

1 087

–

–

–

Andra icke avdragsgilla kostnader

Schablonränta på periodiseringsfond
Underskottsavdrag som tidigare ej beaktats
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Redovisad skatt

–

–51

–

–

–4 101

–2 750

–6 631

–3 131
Koncernen

Tkr

REDOVISAD I BALANSRÄKNING

Uppskjuten
skattefordran
2006

2005

Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Periodiseringfonder

Uppskjuten
skatteskuld
2006

2005

Netto
2006

2005

–

2 314

–

2 314

2 558

1 476

2 558

1 476

507

2 850

507

2 850

Underskottsavdrag

796

3

–

–

–796

–3

Totalt

796

3

3 065

6 640

2 269

6 637

Underskottsavdrag avseende den danska verksamheten, vilket tidigare ej beaktats, har i och med förvärv av verksamhet i Danmark
aktiverats.

NOT 9 ANLÄGGNINGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING OCH AVVECKLADE VERKSAMHETER
Avvecklad verksamhet
Under 2006, sålde koncernen sina två förvaltningsfastigheter, som var en självständig rörelsegren, se not 2. Under 2006 avyttrades även intresseföretaget FlexPack Robotics AB. Kriterierna för presentation som avvecklad verksamhet var inte uppnådda den 31 december 2005 och
jämförelsetalen har därför omarbetats för att visa den avvecklade verksamheten skild från den fortsatta verksamheten.
Köpeskillingen för intresseföretaget uppgick till 1 260 Tkr. En vinst redovisades på 597 Tkr. Den redovisade vinsten är ej skattepliktig.
Köpeskillingen för förvaltningsfastigheterna var 16 843 Tkr. Vinsten vid avvecklingen blev 3 507 Tkr inklusive upplösning av uppskjuten skatt.
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forts. not 9
Koncernen
2006

2005

Hyresintäker

2 008

2 004

Externa kostnader

–512

–242

Tkr

R E S U LTAT F R Å N A V V E C K L A D E V E R K S A M H E T E R

Avskrivningar
Resultat från andelar i intresseföretag
Reavinst för förvaltningsfastigheter

–

–3

401

262

1 193

–

3 090

2 021

Aktuell skatt

–308

–644

Uppskjuten skatt

2 314

138

5 096

1 515

- före utspädning, kr

0,59

0,19

- efter utspådning, kr

0,58

0,19

786

1 515

Resultat före skatt

Resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt

V I N S T P E R A K T I E F R Å N AV V E C K L A D E V E R K S A M H E T E R

Nettokassaflöde från avvecklade verksamheter
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

18 419

–

Netto kassaflöde från avvecklade verksamheter

19 205

1 515

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
Tkr

Goodwill

Utvecklingsutgifter

Övrigt
immateriella

Totalt

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående balans 2005-01-01

9 727

Rörelseförvärv

6 100

5 709

Övriga investeringar

16 936

5 235

11 335

50

Internt utvecklade tillgångar
Utgående balans 2005-12-31

1 500

4 818
15 827

50
4 818

10 527

6 785

33 139

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 2005-01-01

0

–443

–125

–568

Årets avskrivningar

–

–1 918

–945

–2 863

Utgående balans 2005-12-31

0

–2 361

–1 070

–3 431

15 827

8 166

5 715

29 708

15 827

10 527

6 785

33 139

6 389

15 563

Redovisade värden 2005-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående balans 2006-01-01
Rörelseförvärv

9 174

Utrangeringar

–

Internt utvecklande tillgångar
Utgående balans 2006-12-31

–173

–

7 362

–173
7 362

25 001

17 716

13 174

55 891

Ingående balans 2006-01-01

0

–2 361

–1 070

–3 431

Utrangeringar

–

173

–

173

Årets avskrivningar

–

–2 923

–2 483

–5 406

Utgående balans 2006-12-31

0

–5 111

–3 553

–8 664

25 001

12 605

9 621

47 227

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

Redovisade värden 2006-12-31

Nedskrivningsprövning för immateriella anläggningstillgångar
Av koncernens goodwill avser 19 941 Tkr primärsegmentet Produktutveckling samt 5 060 Tkr primärsegmentet Industrisystem. Nedskrivningsprövningen baserades på beräkning av nyttjandevärde och sker på primärsegmentsnivå vilket är den lägsta kassagenererande nivån.
Detta värde bygger på kassaflödesprognoser för totalt 10 år baserade på affärsplaner omfattande 3 år framåt samt därefter en årlig tillväxt-
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Noter
forts. not 10
takt på 2 procent. De prognostiserade kassaflödet har nuvärdeberäknats med en diskonteringsränta på 10 procent före skatt.
Värdet på utvecklingskostnader prövas genom nuvärdesberäknad kassaflödesprognos omfattande tre år, vilka bygger på upprättade affärsplaner.

Tkr

Goodwill

Utvecklingsutgifter

Moderbolaget
Övrigt
immateriella
Totalt

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående balans 2005-01-01

2 380

5 709

Rörelseförvärv
Övriga investeringar

9 589

1 050

1 050

50

Internt utvecklade tillgångar
Utgående balans 2005-12-31

1 500

50

4 818
2 380

4 818

10 527

2 600

15 507

–1 430

–443

–125

–1 998

–238

–1 918

–508

–2 664

–1 668

–2 361

–633

–4 662

712

8 166

1 967

10 845

2 380

10 527

2 600

15 507

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 2005-01-01
Årets avskrivningar
Utgående balans 2005-12-31
Redovisade värden 2005-12-31

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående balans 2006-01-01
Investeringar

789

Utrangeringar
Internt utvecklande tillgångar
Utgående balans 2006-12-31

789

–173

–173

7 362

7 362

2 380

17 716

3 389

23 485

–1 668

–2 361

–633

–4 662

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 2006-01-01
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående balans 2006-12-31
Redovisade värden 2006-12-31

173

173

–238

–2 923

–760

–3921

–1 906

–5 111

–1 393

–8 410

474

12 605

1 996

15 075

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

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
Tkr

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

22 888

20 795

14 038

13 828

4 720

134

–

–

–

–

–

–

5 807

4 399

3 125

2 650

Inventarier

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående balans
Förvärvat via rörelseförvärv
Omklassificering leasade anläggningstillgångar
Årets anskaffningar
Årets försäljning/utrangeringar

–7 184

–2 440

–7 184

–2 440

Utgående balans

26 231

22 888

9 979

14 038

–14 509

–12 513

–10 870

–10 031

–3 931

–22

–

–

7 184

2 440

7 184

2 208

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
Ackumulerade avskrivningar hänförliga till företagsförvärv
Korrigering för försäljning/utrangering
Årets avskrivningar

–3 788

–4 414

–1 931

–3 047

Utgående balans

–15 044

–14 509

–5 617

–10 870

Redovisade värden

11 187

8 379

4 362

3 168
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NOT 12 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Koncernen
Tkr

Avgående/sålda
verksamheter

Förvaltningsfastigheter
ägda hela året

Ingående verkligt värde 2005-01-01

16 000

Investeringar i fastigheterna

25

Orealiserad värdeförändring

–25

Utgående verkligt värde 2005-12-31

16 000

Ingående verkligt värde 2006-01-01

16 000

Avyttring fastigheter

–16 000

Utgående verkligt värde 2006-12-31

0

Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde och värdeförändringarna på dessa fastigheter redovisas i
resultaträkningen. Värderingen till verkligt värde sker huvudsakligen av externa oberoende värderare, se vidare beskrivning under
redovisningsprinciper ovan.
Koncernen
2006

2005

Hyresintäkter

2 008

2 004

Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden
(drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld)

–512

–222

–

–6

Tkr

F Ö R V A LT N I N G S F A S T I G H E T E R , P Å V E R K A N P Å P E R I O D E N S R E S U LTAT

Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter under perioden

Intäkter och kostnader från förvaltningsfastighet ingår i resultaträkningen i posten verksamheter under avveckling för både 2006 och
jämförelseåret 2005.

NOT 13 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Under 2006 har andelar i intresseföretag avvecklats. Resultatet redovisas under verksamheter under avveckling se not 9.
Koncernen
2006

Tkr
Redovisat värde vid årets ingång
Omföring till andelar i koncernföretag, Precon AB
Avyttring

2005

859

4 757

–

–4 160

–859

–

Andel i intresseföretags resultat 1)

–

262

Redovisat värde vid årets utgång

0

859

1) Andel i intresseföretagets resultat efter skatt och minoritet i intresseföretag.

NOT 14 FORDRINGAR PÅ KONCERNFÖRETAG OCH INTRESSEFÖRETAG
Moderbolaget
Tkr

Fordringar på
koncernföretag
2006

2005

Fordringar på
intresseföretag
2006

2005

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Vid årets början

7 871

7 977

–

–

–

189

–

–

Omklassificeringar

–380

–295

–

–

Utgående balans 31 december

7 491

7 871

0

0

–2 069

–1 880

–

–

–

–189

–

–

2 069

–

–

–

0

–2 069

0

0

Inköp

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Reversering av tidigare nedskrivning
Utgående balans 31 december
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NOT 15 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR
Koncernen
Tkr

2006

2005

Moderbolaget
2006

2005

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Derivat som innehas för säkring

1 005

664

1 005

664

NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen
Tkr
Pågående fastprisprojekt, faktureringsvärde
Avgår fakturering
Upplupna intäkter från arbete på löpande räkning

2006

2005

Moderbolaget
2006

2005

39 629

30 455

39 629

30 455

–41 735

–26 626

–41 735

–26 626

16 445

11 753

13 106

11 753

Förutbetalda hyror

1 571

1 220

1 189

1 220

Övriga poster

3 347

1 125

2 813

1 006

19 257

17 927

15 002

17 808

Totalt

NOT 17 LIKVIDA MEDEL
Koncernen
Tkr
Outnyttjad checkräkningskredit, vilka ej ingår i likvida medel

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

15 000

15 000

15 000

15 000

NOT 18 EGET KAPITAL
Aktiekapitalet är fördelat på 820 160 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 7 898 590 aktier av serie B (1 röst per aktie). Det totala antalet
aktier uppgår till 8 718 750 st aktier per 31 december. Inbetalning för 1 650 st B-aktier, motsvarande 4 125 kr, bokfördes under 2006 men
registrerades hos Bolagsverket januari 2007.
Utdelning
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit utdelning på 1,00 kr per aktie (0,50 kr). Utdelningen har inte blivit fastställd ännu och det finns inga
inkomstskattekonsekvenser.
Under 2006 har bolaget redovisat utdelning till aktieägarna med 0,50 kr per aktie, totalt 4 111 Tkr.

KONCERNEN
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framöver redovisas också som tillskjutet kapital.
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag, intresseföretag och joint
venture företag. 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 är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust.
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.
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
339 060 Personaloptioner, teckningskurs 15 kr, löptid 15 maj 2003 till 31 maj 2009.
113 140 Övriga optioner, teckningskurs 15 kr, löptid 15 maj 2003 till 31 maj 2009.
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NOT 19 RESULTAT PER AKTIE
Koncernen
2006

Tkr

2005

VINST PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING
Periodens resultat

18 728

10 040

Genomsnittligt antal aktier före utspädning i tusental

8 638

8 105

Vinst per aktie före utspädning, kr

2,17

1,24

VINST PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING
Periodens resultat

18 728

10 040

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning i tusental

8 712

8 172

Vinst per aktie efter utspädning, kr

2,15

1,23

V I N S T P E R A K T I E F R Å N K VA R VA R A N D E V E R K S A M H E T F Ö R E U T S P Ä D N I N G
Periodens resultat

13 632

8 525

Genomsnittligt antal aktier före utspädning i tusental

8 638

8 105

Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet före utspädning, kr

1,58

1,05

V I N S T P E R A K T I E F R Å N K VA R VA R A N D E V E R K S A M H E T E F T E R U T S P Ä D N I N G
Periodens resultat

13 632

8 525

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning i tusental

8 712

8 172

Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet efter utspädning, kr

1,56

1,04

NOT 20 RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Koncernen
2006

Tkr

2005

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Finansiella leasingskulder, förfallodag 1-3 år

5 910

5 078

NOT 21 OPERATIONELL LEASING
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
Koncernens operationella leasing avser i huvudsak lokaler. Framtida betalningar avseende ej uppsägningsbara leasingavtal uppgår till:
Koncernen
Tkr

2006

2005

Moderbolaget
2006

2005

Inom ett år

7 406

5 610

5 368

5 610

Mellan ett och fem år

8 873

10 345

4 270

10 345

16 279

15 955

9 638

15 955

Totalt

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 G I VA R E
I och med att koncernen har sålt sina förvaltningsfastigheter återstår inga leasingavtal där företaget är leasegivare.

NOT 22 AVSÄTTNINGAR
Koncernen
Tkr

Moderbolaget

2006

2005

2006

200

200

200

2005

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

200

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
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200

312

200

312

Belopp som tagits i anspråk under perioden

0

–112

0

–112

Redovisat värde vid periodens utgång

200

200

200

200

Noter
forts. not 22
Avsättningen för garantier hänför sig huvudsakligen till utfärdade dokument under räkenskapsåren 2005 och 2006.
Avsättningen bygger på beräkningar gjorda på grundval av historiska data för garantier knutna till liknande produkter och tjänster.

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen

Moderbolaget

Tkr

2006

2005

2006

2005

Upplupna löner och semesterlöneskulder

9 050

6 105

6 074

5 813

Upplupna sociala avgifter

4 774

3 389

4 127

3 089

Övriga poster

6 432

3 556

5 447

3 292

20 256

13 050

15 648

12 194

Totalt

NOT 24 FINANSIELLA RISKER OCH FINANSPOLICIES
FINANSIELLA RISKER
Prevaskoncernens finansiella risker är låga. De finansiella transaktioner som förekommer utgör endast stöd för den löpande verksamheten
och inga transaktioner sker i spekulationssyfte.
Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings och kreditrisker. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer
och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras
centralt av moderbolagets finansavdelning. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv
finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat genom marknadsfluktuationer.

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. De enda räntebärande skulderna inom Prevaskoncernen är finansiella leasingskulder. I koncernen finns en beviljad checkkredit på 15 Mkr som kan utnyttjas för att täcka tillfälliga kapitalbehov.
Det internationella kreditvärderingsinstitutet D&B (Dun & Bradstreet) ger Prevaskoncernen ratingen AAA vilket innebär att Prevas har högsta
kreditvärdighet.

RÄNTERISK
Då inga placeringar förekommer utgörs koncernens ränterisk i förändringar av in- och utlåningsränta på koncernens checkkonto. Indirekt
påverkas Prevas dock av att förändringar i räntenivån kan påverka kundernas investeringsvilja.
De skulder som finns består av finansiella leasingskulder som löper med rörlig ränta. Förfallostrukturen för de finansiella leasingskulderna
specificeras i not 20.

KREDITRISK
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 föreligger. Under 2006 har Prevaskoncernen inte haft några 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 finansiella instrument, kund- eller leverantörsfakturan, dels valutarisken i förväntade eller kontrakterade
betalningsflöden benämnd transaktionsexponering.
Valutariskfluktuationer återfinns 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 respektive DKK utgör mindre än 1 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.
I koncernens resultaträkning ingår valutakursdifferenser med 3 Tkr (2) i rörelseresultatet och med –122 Tkr (0) i finansnettot.
(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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NOT 25 STÄLLDA SÄKERHETER, EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR
Koncernen
2006

2005

Företagsinteckningar

15 000

Spärrkonto

10 003

Fastighetsinteckningar
Aktier i dotterbolag

Tkr

Moderbolaget
2006

2005

15 000

15 000

15 000

–

10 003

–

–

10 000

–

–

–

12 467

–

9 931

25 003

37 467

25 003

24 931

STÄLLDA SÄKERHETER
- i form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Totalt

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Borgensförbindelser för förskottgarantier
Totalt

5 301

1 506

5 301

1 506

5 301

1 506

5 301

1 506

NOT 26 NÄRSTÅENDE
Sammanställning över närståendetransaktoner:

Tkr

År

Försäljning av
tjänster till
närstående

Inköp av
tjänster från
närstående

Skuld till
närstående per
31 december

Fordran på
närstående per
31 december

KONCERNEN
Intresseföretag

2006

169

–

–

–

Intresseföretag

2005

1 454

8 526

–

–

Andra närstående

2006

–

50

–

–

Andra närstående

2005

–

50

–

–

Dotterföretag

2006

300

8 443

12 836

7 491

Dotterföretag

2005

60

10 260

10 628

5 802

Intresseföretag

2006

169

–

–

–

Intresseföretag

2005

1 454

8 526

–

–

Andra närstående

2006

–

50

–

–

Andra närstående

2005

–

50

–

–

MODERBOLAGET

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 30 procent av rösterna i företaget. Inga lån finns till närstående
per 2006-12-31. Storleken på arvodet till styrelseledamöterna beslutas på årsstämman. De ledande befattningshavarnas lön och incitamentsystem utarbetas av en av styrelsen utsedd ersättningskommitté samt beslutas om på årsstämman, se vidare not 4.
De ledande befattningshavarna deltar också i koncernens aktieoptionsprogram, se not 4.

NOT 27 KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget
Tkr
Vid årets början
Nedskrivning aktier i dotterbolag
Förvärv/nyteckningar
Bokfört värde vid årets slut

2006

2005

25 087

36 766

–12 772

–22 379

16 272

10 700

28 587

25 087

Årets återförda nedskrivningar samt årets nedskrivningar redovisas i resultaträkningen på raden ”Resultat från andelar i koncernföretag”.
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Noter
forts. not 27
Antal
andelar

Andel i %

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

5 000

100

607

0

Trinova Software Systems AB, 556376-3910, Göteborg

8 000

100

5 332

6 600

Prevas Engineering AB, 556380-1132, Västerås

5 000

100

1 000

1 000

Prevas Inhold AB, 556350-5758, Västerås

5 000

100

600

600

Prevas Fastighets i Västerås AB, 556238-7331, Västerås

1 000

100

912

2 731

Pharmaline AB, 556266-3210, Västerås

3 000

100

620

620

International Consultancy and Engineering Sweden AB, Västerås

1 000

100

2 695

2 836

Precon AB, 556655-3326, Stockholm

1 000

100

3 498

10 700

Glaze AB, 556620-6404, Malmö

3 261

100

9 904

–

10 000

100

3 419

–

28 587

25 087

Tkr

Avantel AB, 556238-7786, Stockholm

2006-12-31
Redovisat värde

2005-12-31
Redovisat värde

NOT 28 OBESKATTADE RESERVER
Moderbolaget
2006

2005

Avsatt vid taxering 2001

–

8 368

Avsatt vid taxering 2005

1 810

1 810

1 810

10 178

Tkr

PERIODISERINGSFONDER

Totalt

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 2006 har två företag förvärvats. 3 januari förvärvades Glaze AB och 3 juli Avantel AB. Tabellen nedan visar värdet av övertagna
tillgångar och skulder.
Koncernen
Tkr

2006

2005

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
Materiella anläggningstillgångar

1 053

112

Rörelsefordringar

6 420

1 545

Likvida medel
Summa tillgångar
Kortfristiga rörelseskulder
Summa avsättningar och skulder
Direkta kostnader vid förvärvet
Likvida medel i förvärvade dotterbolag
Påverkan på likvida medel

1 338

2 503

8 811

4 160

–7 374

2 217

–7 374

2 217

–3 137

0

1 338

2 503

–1 799

2 503

NOT 30 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Prevas storsatsar på produktutveckling inom inbyggda system - förvärvar specialistkompetens från Teleca
Prevas tog den 1 januari 2007 över affärsrelationer och 99 konsulter från enheterna Teleca Life Science och Teleca Embedded Solutions.
Köpeskillingen var 32 Mkr och säljaren är auSystems Sweden East AB, ett dotterbolag till Teleca AB. De förvärvade Teleca verksamheterna
förväntas 2007 omsätta ca 115 Mkr, samt ge en positiv resultateffekt på 9 Mkr före skatt.
Teleca Life Science är ett utvecklingshus för medicinteknisk utrustning och analytiska instrument, verksamt internationellt och regionalt.
Teleca Life Science har totalt 58 anställda, varav 40 i Stockholm och 18 i Uppsala. Exempel på kunder är Siemens Medical Solutions, AxisShield, Aerocrine, Elekta, Maquet och GE Healthcare.
Teleca Embedded Solutions är ett utvecklingshus fokuserat på utveckling och integration av mobila och inbyggda system. Teleca Embedded Solutions har 41 medarbetare i Stockholm. Exempel på kunder är SAAB, Ericsson, Nanoradio och Cale Access.
Inkråmsavtalet tecknades med tillträdesdag den 1 januari 2007. Köpeskillingen uppgår till 32 Mkr för immateriella tillgångar. Därutöver
tillkommer värdet av övriga övertagna tillgångar och skulder. Förvärvet finansieras genom upptagande av lån. De förvärvade enheterna
kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och en rörelsemarginal på 10 procent förväntas nås under första halvåret 2008. Enheterna kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med första kvartalet 2007. En Purchase Price Allocation har ännu inte färdigställts.
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Noter
forts. not 30
Förvärvet av IO Technologies A/S gör Prevas ledande inom inbyggda system i Danmark
Prevas förvärvar det danska bolaget IO Technologies A/S. Sammanslagningen med Prevas nuvarande verksamhet i Danmark ger ett dotterbolag med 60 medarbetare och en omsättning på 50 MSEK. Det innebär att Prevas nu är Danmarks ledande leverantör av inbyggda system
och ytterligare befäster positionen som ledande i Norden inom inbyggda system.
IO Technologies är ett tekniskt ledande utvecklingshus för kundanpassad elektronik och programvara. Bolaget erbjuder hela kedjan
i produktutveckling, från idé till produktion. Bolaget har utvecklat en portfölj med färdiga elektronik- och programvarumoduler som effektiviserar kundens utveckling och minimerar utvecklingstider. IO Technologies har levererat inbyggda system till kunder som används till
allt från trådlösa personliga sportinstrument till forskningsprojekt för avancerad signalbehandling av ultraljud. Exempel på kunder är Brüel &
Kjaer, Radiometer, Danfoss, Grundfos och Vestas. IO Technologies expanderar snabbt och har 35 medarbetare i Köpenhamn och Århus samt
omsatte 27 MSEK under 2006.
Ett förvärvsavtal tecknades med tillträdesdag den 1 februari 2007. Den fasta köpeskillingen utgörs av 568 182 nyemitterade Prevas
B-aktier, vilka vid tillträdesdagen beräknas motsvara 18 Mkr. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till IO Technologies
resultatutveckling 2007, 2008 och 2009, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå
till 24,5 MSEK. IO Technologies verksamhet kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och den förväntade positiva resultateffekten före
skatt beräknas bli i storleksordningen 5-7 MSEK per år, och kommer att få full effekt under första halvåret 2008. IO Technologies kommer att
ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med första kvartalet 2007. En Purchase Price Allocation har ännu inte färdigställts.
Prevas tecknar LOI om förvärv av energikontroll för stålindustrin
Prevas har tecknat ett Letter-of-Intent (LoI) om förvärv av verksamheten i APC Advanced Process Control AB. Verksamheten består av specialistkompetens inom ugnsstyrning och energikontroll för stålindustrin.
Effektiv styrning av värmningsugnar kräver optimering av produktivitet, kvalitet och energiförbrukning. APC Advanced Process Control
har tillsammans med branschorganisationerna Jernkontoret och Metallurgical Research Institute AB tagit fram en programvara som utför
denna optimering. Energibesparingar på upp till 20 procent kan uppnås. APC Advanced Process Control erbjuder även specialistkompetens inom ugnsstyrning. Verksamheten omsatte 2,7 Mkr under 2006 och bland kunderna finns bland andra Outokumpu Stainless, SSAB och
Ovako Steel.
Prevas tecknar LOI om förvärv av specialistkompetens inom elektronikutveckling
Prevas har tecknat ett Letter-of-Intent (LoI) om förvärv av bolaget Realfast Hardware Consulting AB.
Realfast är ett konsultbolag inom elektronikutveckling och är även en av de ledande specialistföretagen i Norden inom programmerbara
elektronikkretsar och färdiga byggblock för elektronikkonstruktion. Bolaget har fyra anställda i Västerås. Realfast levererar elektronikutveckling till högteknologiska företag som ABB, Bombardier, Ericsson m.fl. Utöver specialistkompetens och utvecklingsuppdrag erbjuder Realfast
standardiserade byggblock för elektronikkonstruktion som levererats till bl.a. företag i Tyskland, Italien, USA och Canada.

Not 31 UPPGIFTER OM MODERBOLAGET
Prevas AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Västerås. Moderbolagets aktier är registrerade på Stockholmsbörsen.
Adressen till huvudkontoret är Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås, org.nr. 556252-1384.
Koncernredovisningen för år 2006 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen. I koncernen
ingår även ägd andel av innehaven i intresseföretag.

Styrelse och VD försäkrar härmed att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig betydelse har
utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen och moderbolaget som skapats av årsredovisningen.
Stockholm den 27 februari 2007

Göran Lundin, Ordförande		

Claes Dinkelspiel		

Anders Englund, VD		

Bernt Ericson

Lisbeth Gustafsson			

Erik Hallberg		

Christina Liffner			

Stieg Westin

Jan-Olof Carlsson			
Medarbetarrepresentant			

Fredrik Klintåker
Medarbetarrepresentant

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 27 februari 2007.
Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman
den 28 mars 2007.
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
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 2006. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 22-50. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att
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
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 ansvars-frihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 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
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 5 mars 2007
KPMG Bohlins AB

Helena Arvidsson Älgne
Auktoriserad revisor
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Prevas styrelse

Styrelsen

Göran Lundin

Claes Dinkelspiel

Anders Englund

Bernt Ericson

Lisbeth Gustafsson

Erik Hallberg

Christina Liffner

Stieg Westin

Jan-Olof Carlsson

Fredrik Klintåker

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 Baltic Countries,

Övriga uppdrag: Ordförande i Småföretagsinvest och MPA Måleri-

TeliaSonera.

produktion. Ledamot i IVA, Västmanlands FoU-råd, Samsari, Halda

Styrelseledamot sedan 1999.

m.fl. Innehav i Prevas AB (inkl. familj): 150 000 A-aktier och

Övriga uppdrag: Ordförande i Confidence International, AS Eesti

2 551 740 B-aktier.

Telekom (Estland), SIA Latvijas Mobilais Telefons (Lettland) och TEO
LT, AB (Litauen). Ledamot i Drutt Corporation, SIA Lattelekom (Lett-

Claes Dinkelspiel, Stockholm, född 1941.

land), Xfera Moviles S.A. (Spanien), AS EMT och Elion Enterprises

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

Ltd (Estland).

Övriga uppdrag: Ordförande i Nordnet, Emric, MPS Holding,
Stockholms Köpmanklubb m.fl. Ledamot i FBN Sweden, Intellecta,

Christina Liffner, Västerås, född 1950.

Småföretagsinvest, Stiftelsen Silviahemmet m.fl.

Styrelseledamot sedan 2005.

Innehav i Prevas AB: 8 500 B-aktier.

Övriga uppdrag: Ordförande i Svensk Adressändring och Svenska
Endometriosföreningen. Vice ordförande i Svensk Exportkredit.

Anders Englund, Stockholm, född 1960.

Ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen, SJR in Scandinavia,

VD Prevas AB. Styrelseledamot sedan 2003.

Sveaskog, Vasakronan m.fl.

Övriga uppdrag: Ledamot i Almega IT-företagens arbetsgivare-

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

organisation och Östsvenska IT-föreningen.
Innehav i Prevas AB: 8 200 B-aktier och 10 000 personaloptioner.

Stieg Westin, Skövde, född 1938.
Tidigare direktör Volvo Lastvagnar AB.

Bernt Ericson, Stockholm, född 1945.

Styrelseledamot sedan 1986.

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

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

Styrelseledamot sedan 2000.
Övriga uppdrag: Ordförande Innovation Impact AB, World Internet

Jan-Olof Carlsson, Västerås, född 1954.

Institute och Stiftelsen Chester Carlsson fonder.

Medarbetarrepresentant sedan 2005.

Ledamot i strange_ways AB och IVA.

Innehav i Prevas AB: 3 200 B-aktier och 1 500 personaloptioner.

Innehav i Prevas AB: 1 600 B-aktier.

Fredrik Klintåker, Linköping, född 1972.
Lisbeth Gustafsson, Stockholm, född 1947.

Medarbetarrepresentant sedan 2005.

Styrelseledamot sedan 2000.

Innehav i Prevas AB: 3 762 B-aktier.

Övriga uppdrag: Ledamot i Karolinska Universitetssjukhuset, Nocom,
Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och Axel Johnson International.
Innehav i Prevas AB: 800 B-aktier.
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Prevas ledningsgrupp

Koncernledning

Prevas ledningsgrupp: Mats Lundberg, Peter Jansson, Anders Englund, Björn Andersson, Tom Hollowell

Björn Andersson

Peter Jansson

Västerås, född 1957. Vice Verkställande direktör Prevas AB
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd sedan 1985.
Innehav i Prevas AB: 100 000 A-aktier, 208 000 B-aktier samt
9 000 personaloptioner.

Västerås, född 1965. Ekonomi-/Administrativ chef Prevas AB.
Utbildning: Civilekonom.
Anställd sedan 2005.
Innehav i Prevas AB: 9 000 personaloptioner.

Mats Lundberg
Anders Englund
Stockholm, född 1960. Verkställande direktör Prevas AB
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd sedan 1998.
Innehav i Prevas AB: 8 200 B-aktier och 10 000 personaloptioner.

Stockholm, född 1961.
Affärsområdeschef Produktutveckling
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd sedan 2005.
Innehav i Prevas AB: 70 200 B-aktier.

Tom Hollowell
Karlstad, född 1961.
Affärsområdeschef Industrisystem.
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd sedan 2001.
Innehav i Prevas AB: 5 000 personaloptioner.

Revisor
KPMG Bohlins AB
Helena Arvidsson Älgne
Huvudansvarig revisor
Stockholm, född 1962.
Auktoriserad revisor KPMG.
Revisor hos Prevas AB sedan 2006.
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Investerar- och aktieägarinformation

Information till aktieägare
ÅRSSTÄMMA

RÄTT ATT DELTA

Årsstämma äger rum onsdag den 28 mars 2007

För att få deltaga och äga rösträtt måste aktieägaren:

klockan 17.30 på Aros Congress Center, Hörsalen,

Dels vara införd i den av Värdepapperscentralen

Munkgatan 7, Västerås.

VPC AB (VPC) förda aktieboken torsdag den 22 mars
2007. Dels anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till:
• Prevas AB, Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås
• per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29
• via e-mail arsstamma@prevas.se
Vid anmälan uppges aktieägarens namn, per-

fredag den 23 mars 2007.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier,
måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Sådan registrering ska vara verkställd senast den 22
mars 2007.
UTDELNING

sonnummer (organisationsnr.), adress och telefon-

För räkenskapsåret 2006 föreslår styrelsen en utdel-

nummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt,

ning med 1,00 kr per aktie (föregående år 0,50 kr).

registreringsbevis eller annan behörighetshandling,

Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndag

bör denna sändas in i god tid före årsstämman. De

den 2 april 2007. Utdelning genom VPC beräknas ske

uppgifter som lämnas kommer enbart att användas

tisdag den 5 april 2007.

för årsstämman.

EKONOMISK RAPPORTERING
För verksamhetsåret 2007 är följande ekonomiska rapportering planerad:
• Delårsrapport jan-mars, 27 april 2007
• Delårsrapport jan-juni, 29 augusti 2007
• Delårsrapport jan-sept, 25 oktober 2007
• Bokslutskommuniké, 6 februari 2008
• Årsstämma, mars 2008
Prevas finansiella rapporter kan laddas ner från www.prevas.se eller beställas från Prevas AB, Informationsavdelningen, Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås, e-mail: info@prevas.se.
KONTAKTPERSON
Helena Lundin
Informationschef Prevas AB
Tel. 021-360 19 20
E-mail: helena.lundin@prevas.se
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Adresser

Adresser
GÖTEBORG

STOCKHOLM

Stora Åvägen 19 B

Kapellgränd 3, Box 4617

436 34 Askim

116 91 Stockholm

Tel. 031-725 18 00, Fax 031-725 18 28

Tel. 08-644 14 00, Fax 08-644 25 25

KARLSTAD

UPPSALA

Regementsgatan 21 B, Box 1909

Kungsgatan 64

651 19 Karlstad

753 18 Uppsala

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

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

LINKÖPING

VÄSTERÅS (huvudkontor)

Wallenbergs gata 4

Klockartorpsgatan 14

583 35 Linköping

723 44 Västerås

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

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

MALMÖ

KÖPENHAMN

Djäknegatan 23

Frederikskaj 6

211 35 Malmö

DK-2450 København SV

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

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

MALMÖ

ÅLBORG

Krossverksgatan 7B, Box 600 76,

Lindholm Brygge 31

216 10 Limhamn

DK-9400 Nørresundby

Tel. 040-36 38 80, Fax 040-36 38 89

Tel. +45 98 16 80 90, Fax +45 98 16 80 94

STOCKHOLM

ÅRHUS

Banvaktsvägen 12

Gåseagervej 6

171 48 Solna

DK-8250 Egå

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

Tel. +45 87 43 80 70, Fax +45 87 43 80 79
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Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384
Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås
Tel. 021-360 19 00, info@prevas.se

Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass.
I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar.
Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet,
vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass.
www.prevas.se

