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JANUARI - DECEMBER
•  Omsättning 513,2 Mkr (615,7)

•  Resultat före avskrivningar –6,2 Mkr (83,1)

•  Resultatmarginal före avskrivningar  
      –1,2 procent (13,5)
•  Rörelseresultat –19,3 Mkr (70,3)

•  Rörelseresultat exkl. åtgärdsprogram –2,9 Mkr (70,3)

•  Rörelsemarginal –3,8 procent (11,4)

•  Resultat efter skatt –15,4 Mkr (50,1)

•  Resultat per aktie –1,52 kr (5,11)

•  Likvida medel 11,8 Mkr (16,7)

•  Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning  
     med  0 kr per aktie (1,50).

VD-kommentar 
En fortsatt osäkerhet hos våra industriella kunder har haft en negativ effekt på framförallt konsultverksam-
heten. Under hösten genomfördes ett antal åtgärder för att få en bättre balans i verksamheten vilket har 
påverkat rörelseresultatet negativt andra halvåret 2009. 

Trots den svaga marknaden fortsätter affärsområdet Industrisystem att leverera med en god rörelsemargi-
nal om 13,4 procent.

Prevas position som ett starkt nischat marknadsledande företag inom produktutveckling och Industriell IT 
har kraftigt stärkts. Kvittensen på detta är bl.a. ett flertal utmärkelser som till exempel Swedish Embedded 
Award 2009 och Guldmobilen för årets innovation. Vi har även fått förnyat förtroende från våra strategiska 
partners som exempelvis Microsoft, National Instruments och Insys.

Vi har under året utvecklat ett koncept för ökad flexibilitet i verksamheten vilket bland annat  kommer att 
ge ett större inslag av internationell verksamhet. Ett första steg in på nya tillväxtmarknader internationellt 
kommer även att stärka Prevas konkurrenskraft i Skandinavien. Effekten av denna satsning kommer att ge 
resultat under 2010.

Marknaden har stabiliserats men vi vidhåller en relativt försiktig gradvis förbättring under 2010.

2010 är året då Prevas fyller 25. Dessa år i IT-branschen har gett Prevas en bred och gedigen kompetens 
med över 3 000 genomförda projekt. Prevas har under åren följt ett stort antal kunder från idé till succé på 
världsmarknaden. Nu lägger vi grunderna för kommande 25 års framgång med en ökad globalisering i en 
konstant uppkopplad värld.

Sett ur en något kortare horisont, än 25 år, anser vi att Prevas position som ett nischat kvalitetsbolag har en 
stor potential och vi kommer att återgå till lönsam tillväxt.

Mats Lundberg, CEO Prevas AB

OKTOBER - DECEMBER
•  Omsättning 123,5 Mkr (159,9)

•  Resultat före avskrivningar –15,7 Mkr (17,9)

•  Resultatmarginal före avskrivningar 
      –12,7 procent (11,2)
•  Rörelseresultat –19,4 Mkr (14,8)

•  Rörelseresultat exkl. åtgärdsprogram –6,9 Mkr (14,8)

•  Rörelsemarginal –15,7 procent (9,2)

•  Resultat efter skatt –14,5 Mkr (10,8)

•  Resultat per aktie –1,43 kr (1,10)

•  Likvida medel 11,8 Mkr (16,7)
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Omsättning 
JANUARI - DECEMBER
Omsättningen uppgick till 513,2 Mkr (615,7), en minskning 
med 17 procent. Omsättning per medarbetare uppgick till  
1 087 Tkr (1 191). Antal arbetsdagar uppgick till 250 st (252).

OKTOBER - DECEMBER
Omsättningen uppgick till 123,5 Mkr (159,9), en minskning
med 23 procent. Omsättning per medarbetare uppgick till
271 Tkr (309). Antal arbetsdagar uppgick till 63 st (62).
 

Resultat
JANUARI - DECEMBER
Rörelseresultatet uppgick till –19,3 Mkr (70,3) vilket ger en rö-
relsemarginal på –3,8 procent (11,4). Resultatet före avskriv-
ningar uppgick till –6,2 Mkr (83,1) vilket ger en resultatmar-
ginal före avskrivningar på –1,2 procent (13,5). Resultat före 
skatt uppgick till –20,0 Mkr (68,9) vilket ger en resultatmargi-
nal på –3,9 procent (11,2).

Resultatförsämringen beror till största delen på det åtgärds-
program som Prevas startade under kvartal 2 och 4, där 43 
medarbetare i Sverige och 9 medarbetare i Danmark berörts, 
vilket belastar resultatet med 16,5 Mkr samt delvis på en 
försämrad debiteringsgrad inom affärsområdet Produktut-
veckling.

Prevas har även haft kundförluster under året vilket påverkat 
resultatet negativt med 1,6 Mkr.

OKTOBER – DECEMBER
Rörelseresultatet uppgick till –19,4 Mkr (14,8) vilket ger en rö-
relsemarginal på –15,7 procent (9,2). Resultatet före avskriv-
ningar uppgick till –15,7 Mkr (17,9) vilket ger en resultatmar-
ginal före avskrivningar på –12,7 procent (11,2).

Resultat före skatt uppgick till –19,2 Mkr (14,4). 

I resultatet ingår åtgärdprogrammet som belastade kvartal 4 
med 12,5 Mkr.

Kassaflöde och likvida medel
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under
året till 9,0 Mkr (57,4). Likvida medel uppgick vid årets slut till 
11,8 Mkr (16,7) exklusive checkkredit. Under året har 2,2 Mkr 
amorterats och checkkrediten utnyttjats med 10,4 Mkr. Det 
totala kassaflödet har påverkats av utbetalningar av tilläggs-
köpeskilling för tidigare gjorda förvärv på 4,6 Mkr, omstruktu-
reringskostnader på 3,3 Mkr samt aktieutdelning på 15,1 Mkr.

Kassaflödet var i kvartal 4 negativt till följd av den låga debi-
teringsgraden. 
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Finansiella nyckeltal per kvartal

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick vid årets slut till 152,5 Mkr (181,2), vilket ger en soliditet om 53 procent (57). Eget kapital per 
aktie uppgick till 15,09 kr (18,20).

Viktiga händelser under året
Prevas vinnare av 2009 års Swedish Embedded Award och Guldmobilen för årets innovation
Den avancerade rökdykarmasken utvecklad av Prevas och Interspiro vann två priser, Swedish Embedded Award 
och Guldmobilen för årets innovation. Rökdykarmasken innehåller ett nytt trådlöst kommunikationssystem som 
underlättar rökdykarnas arbete. Brandmän, speciellt i USA, skadas och förolyckas för att de inte har tillräckligt bra 
kommunikation mellan varandra. Masken är extremt lätt att använda och kommunikationen mellan brandmännen 
ger en kraftigt ökad säkerhet. 

Åtgärder och verksamhetsanpassning
En fortsatt osäkerhet hos våra produktutvecklande kunder medförde en kraftigt negativ effekt på omsättning 
och resultat. Beläggningsgraden på den svenska och danska marknaden inom affärsområdet Produktutveckling 
försämrades i början av året samtidigt som prispressen ökade. Vår bedöming är att marknaden för inbyggda 
system påverkades kraftigare än den generella IT-markanden vilket givetvis förstärkte effekten på Prevas som 
har en stor del av omsättningen inom inbyggda system. Huvudkunderna inom inbyggda system är produktut-
vecklade industriella företag med stort beroende av export. Fortsatta svårigheter under andra halvåret inom 
konsultverksamheten ledde även till fler verksamhetsanpassningar. 

Åtgärderna beräknas ge en årlig kostnadsbesparing om 40 Mkr med full effekt under 2010. I Sverige har 43 
medarbetare blivit uppsagda och 9 medarbetare i Danmark har sagts upp. Neddragningen berör främst konsul-
ter. Utöver detta sker en kontinuerlig genomsyn av kostnadsstrukturen i företaget.
 
Select Alliance Partner till National Instruments 
Prevas har som enda företag i Skandinavien utsetts till prioriterad samarbetspartner, Select Alliance Partner, av 
det amerikanska företaget National Instruments (NI). Med lång erfarenhet av inbyggd teknik och NI:s produkter, 
har Prevas en unik möjlighet att förutse och möta framtida behov av nyckelfärdiga lösningar av hög kvalitet.  

Spännande och innovativa uppdrag 
Prevas har sedan 1985 varit med och tagit fram produkter som bl.a. vunnit priser och skapat en mängd olika 
patenterbara lösningar. Exempel på projekt under året där Prevas är en strategisk samarbetspartner:  

Energi. Utvecklingsprojekt till • Electroengine.  
Electroengine har utvecklat ett komplett system för eldrift som enkelt kan installeras i de flesta bilar som idag 
drivs med förbränningsmotor, både fabriksnya och i nästa steg även begagnade. Systemet innefattar ett helt 
nytt sätt att styra och kontrollera fordonets batterier som ökar energiuttaget och livslängden på batteripake-
tet väsentligt. Tekniskt samarbetar Electroengine med Prevas. 

Fordon. Test• system till Volvo Construction Equipment.  
Volvo utvecklar ständigt sina datorstyrda last- och arbetsmaskiner. När maskinerna utvecklas måste elektroni- 
ken följa med, och när den följer med, måste testutrustningen som ser till att kunden får en felsäker maskin, 

2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007

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

Rörelsens intäkter, Mkr 123,5 109,9 127,7 152,1 159,9 134,3 167,8 153,7 138,8 97,6 117,9 116,6

Rörelseresultat, Mkr –19,4 2,0 –9,1 7,1 14,8 14,0 24,7 16,8 2,0 1,3 3,1 12,6

Rörelsemarginal i % –15,7 1,9 –7,2 4,7 9,2 10,4 14,7 11,0 1,5 1,3 2,7 10,8

Antal arbetsdagar 63 66 59 62 62 66 62 62 62 65 59 64
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också vidareutvecklas. Testavdelningen vid Volvo CE hade växt ur sitt gamla testsystem och behövde ett nytt, 
snabbare, säkrare och mer skalbart. Volvo vände sig till Prevas som erbjuder ett testsystem baserat på stan-
dardkomponenter av hög kvalitet. 

Försvar. Produktionssystem till • Saab Microwave Systems. 
Industriella IT-system är en stark konkurrensfaktor för svensk industri. Att ha kontroll på produktionen i 
kombination med ständiga förbättringar är mycket viktigt. Saab Microwave Systems är en affärsenhet inom 
försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Prevas vidareutvecklar ett befintligt produktionssystem för att få ett 
flexiblare system som lättare kan anpassas efter rådande produktionsbehov. 

Life Science. Utvecklingsprojekt•  till Axis-Shield PoC AS i Norge.  
Prevas är med och utvecklar en ny testkassett till Axis-Shield PoC:s test- och analysinstrument Afinion. Afinion 
är ett avancerat multitestinstrument för Point-of-Care analys av blod och urin utvecklat av Axis-Shield PoC i 
samarbete med Prevas. Instrumentet har vunnit Guld i Medical Design Excellence Award, ett prestigefyllt 
designpris för medicintekniska instrument.  

Oil & Gas. Effektivare produktionsrapporter till • Lundin Petroleum.   
Lundin Petroleum har skapat en strategisk produktportfölj av sina tillgångar på den norska kontinentalsock-
eln. Utmaningen för Lundin var att göra informationen tillgänglig för hela organisationen. Prevas har fått i 
uppdrag att få bort den manuella hanteringen av de produktionsrapporter som kommer från operatörerna 
samt att effektivisera bearbetningen av information vid försäljning av gas. Prevasprodukten Mikon Enterprise 
Asset Reporting implementeras. 

Verkstadsindustrin. Effektivare och kvalitetssäkrad produktion till • Westinghouse.  
Extrema krav på säkerhet, spårbarhet och kvalitet gjorde det till en grannlaga uppgift för Westinghouse 
Electric Sweden att modernisera hela sin produktion med stödsystem. Prevas var en del i projektet. Utma-
ningen möttes med spetskompetens och programvara från Wonderware för att bygga ett MES, Manufac-
turing Execution System, lagret mellan affärssystem och produktion. 

Ramavtal
Kombinationen ramavtal, storkunder och unik spetskompetens skapar stabilitet för Prevas. Viktiga ramavtal för 
fortsatta samarbeten finns bl.a. med följande kunder; ABB, Atlas Copco, Bombardier, Ericsson, FMV, GE Health-
care, Luftfartsverket, Maquet, Saab AB, SMHI, Stoneridge, Sveriges Radio och Volvo. 

Viktiga händelser efter årets slut
25-års jubileum 2010 
Prevas firar i år 25-årsjubileum. Firandet kommer att fortgå under hela året, med en lång rad 
olika evenemang riktade mot både kunder och medarbetare. Sammanfattningsvis är nycklarna 
till Prevas framgång; innovation, kompetens och kvalitet. Om man är intresserad och nyfiken 
på att följa Prevas historia, har tidsresan publicerats på företagets externa webbsida.  

Startar nytt spetskonsultbolag i Göteborg 
Prevas startar ett nytt dotterbolag, Prevas Technology West AB. Bolaget erbjuder spetskompetens inom system-
utveckling till produkt- och systemutvecklingsintensiva organisationer i Västsverige. Specialistförsträkning inom 
teknisk IT och inbyggda system som saknas i kundens projekt, erbjuds på plats hos kunden.
För att möta de lokala konsultköparnas allt ökande krav på individuell kompetens, responstid, flexibilitet och inte 
minst konkurrenskraftiga priser även på de mest seniora rollerna krävs nya grepp i konsultbolagen. Prevas har valt 
att möta kraven genom ett helt nystartat bolag specifikt utformat för att erbjuda de mest eftertraktade specialis-
terna. Satsningen på Prevas Technology West AB är en del i företagets långsiktiga strategi och utgör tillsammans 
med den övriga verksamheten i Västsverige en unik partner.  

Prevas satsar internationellt
Under första halvåret 2010 öppnar Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och Dubai, Förenade Arabemiraten. 
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Utlandskontoren är ett första steg in på nya tillväxtmarknader och kommer även att stärka Prevas konkurrenskraft i 
Skandinavien. 

Indien har en av världens snabbaste växande ekonomier där IT är den sektor som hittills har vuxit bäst. Att öppna 
ett nytt kontor där är ett strategiskt och viktigt steg för Prevas. Dels för att möta ökad efterfrågan på ingenjörs-
kompetens och dels för att kunna erbjuda kostnadseffektiva utvecklingstjänster. I Indien finns även en egen starkt 
expanderande marknad för Prevas tjänster inom produktutveckling och industrisystem.

För marknaden i Mellanöstern har Prevas funnit en stor potential för sitt erbjudande inom industrisystem. Prevas 
kompetens och konkurrenskraftiga lösningar är intressant för kunder i regionen, framförallt inom branscherna olja 
& gas, stål & aluminium och tillverkning. Dubai är en bra plats att utgå ifrån för att nå omkringliggande länder i 
Mellanöstern.

Lokalt baserade samarbetspartners kommer att hjälpa till med rekrytering av nya medarbetare till de nya konto-
ren. Just nu pågår arbetet med att internrekrytera chefer till kontoren. Målet är att på tre års sikt vara fler än 50 
medarbetare i Indien och att omsätta 50 MSEK i Mellanöstern.

Marknadstrender 
Ledarskap inom industriell IT
Under slutet av 2009 har affärsområdet Industrisystem sett en svag marknad, där större investeringar i produktivi-
tetsförbättringar lyst med sin frånvaro. Kunderna planerar dock för investeringar och man verkar vänta med att gå 
vidare med investeringarna först när man ser en tydlig återhämtning i sina respektive marknader. Vi kan se intresse 
inom vissa områden, och då gäller det i första hand mindre initiativ där en tydlig återbetalning eller förbättrings-
potential kan identifieras. Just vägen framåt när det gäller Industriell IT är viktiga frågor för företagen, som vill 
effektivisera sin produktion. Så kallade TAK/OEE-mätningar (effektivitetsmätningar för högre produktivitet) är 
relativt enkla investeringar för att ta reda på hur maskinparken fungerar i en tillverkningsanläggning. Här är Prevas 
mycket aktiva för att hjälpa nordisk industri att bli effektivare. 

Tack vare att Prevas har varit snabba att ställa om från högkonjunktur till lågkonjunktur, så har resultatmargina-
len inom Industrisystem bibehållits på en hög nivå. Omställningen från en projektdriven till en uppdragsdriven 
organisation har genomförts, hela tiden med ett tydligt kundfokus. Här deltar vi i våra kunders planering för de 
investeringar som kommer när man ser en tydlig vändning i marknaden. Prevas affärsområde Industrisystem har 
således fokuserat på att behålla marginalerna och har inte prioriterat tillväxten under 2009.

Marknadsutsikterna för investeringar i produktionsnära IT-lösningar, industriell IT, bedöms som mycket goda. När 
tydliga tecken kan ses på återhämtning kommer investeringarna att ta fart igen. Kunderna vill möta marknads-
uppgången med effektiva interna IT-processer. Manufacturing Excecution Systems (MES) och Enterprise Manu-
facturing Intelligence (EMI) är de områden som kommer att utvecklas bäst. Det är kundernas egna produktivitet i 
kombination med kundernas krav på spårbarhet och kvalitetssäkring som är de pådrivande faktorerna för investe-
ringarna. Inom vissa branscher kommer myndighetskrav också in, exempelvis inom rapportering och övervakning 
av miljöutsläpp. Energibesparingar är också ett område som visar ökat intresse. 

Prevas arbetar med flera världsledande företag, t.ex. ABB, AstraZeneca, Ericsson, Findus, Fresenius Kabi, ICA, 
Outokumpu Stainless, Rautaruukki, Sandvik, SSAB och Volvo.

Ledande i Norden inom inbyggda system
Under 2009 påverkades marknaden för inbyggda system kraftigare än den generella IT-marknaden och omsätt-
ningen från konsultverksamheten minskade under året. Det ackumulerade behovet av utveckling av nya produkter 
är dock stor. När den tillverkande industrin börjar att investera kommer produktutveckling att vara prioriterad.

Prevas har under 2009 gjort en översyn av organisationen för att anpassa den till rådande marknadsläge och ser 
med tillförsikt på framtiden. 

Det som skiljer Prevas från övriga IT-konsultföretag är att Prevas kan vara med i hela produktlivscykeln, från idé till 
support och underhåll. Det som ger Prevas ett försprång gentemot konkurrenterna är att vi kan erbjuda semifär-
diga plattformar och moduler med tillhörande byggblock för snabb anpassning till våra kunders behov. ”Time 
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to market” blir allt viktigare. Där kommer Prevas att spela en viktig roll för våra kunders möjligheter att ta viktiga 
marknadsandelar och vara förberedda när konjunkturen vänder.

Prevas sätter ett stort värde på sitt nätverk av världsledande teknikpartners. Nätverket säkrar företagets tillgång till 
teknologier i utvecklingens framkant. Exempel på ledande teknikpartners är Microsoft och National Instruments. 
Prevas har under 2009 stärkt samarbetet med samtliga ramavtalskunder, bl.a. genom satsningar på att utbilda och 
stärka upp våra medarbetare för att visa våra kunder att vi satsar på dem.

Prevas arbetar med flera världsledande företag, t.ex. ABB, Atlas Copco, Bombardier, Danfoss, Ericsson, Maquet, 
Novo Nordisk, Saab, Vestas och Volvo.

Medarbetare
Medelantalet medarbetare uppgick under året till 472 (517), varav 349 medarbetare (388) inom affärsområde
Produktutveckling och 104 medarbetare (111) inom affärsområde Industrisystem samt 19 medarbetare (18) inom
ledning och administration. Antalet medarbetare vid årets slut uppgick till 497 (548), varav andelen kvinnliga
medarbetare var 12 procent.

Personaloptioner
Optionsprogrammet från 2002 har avslutats under året. Per den 31 december 2009 finns inga utestående
personaloptioner.

Investeringar
Under året uppgick koncernens investeringar i anläggningstillgångar till 7,4 Mkr (9,8) varav 5,3 Mkr (5,2) avsåg 
maskiner och inventarier samt 2,1 Mkr (4,6) produktutveckling och immateriella tillgångar. Utöver ovanstående 
har goodwill ökat med 4,6 Mkr avseende tilläggsköpeskilling, resterande förändring i goodwill avser valutaomräk-
ningar på tidigare gjorda förvärv.

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under kvartal 4 till 1,5 Mkr (2,8) varav hela investerings-
beloppet avsåg av maskiner och inventarier. Ingen förändring av goodwill har skett.

Moderbolaget
JANUARI-DECEMBER
Omsättningen uppgick till 418,5 Mkr (502,3) och resultatet efter finansiella poster uppgick till –24,7 Mkr (41,9). I
detta resultat ligger en engångspost för omstrukturering på –16,5 Mkr.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Prevas arbetar med ett antal grundläggande principer för hantering av risker i olika delar av verksamheten. En
effektiv riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och utgör
ett naturligt led i den löpande uppföljningen av verksamheten. Exempel på verksamhets- och marknadsrelaterade
risker är; konkurrens och prispress, våra kunders utveckling, kundförluster, konjunkturrisker samt valuta och
ränterisker.

Prevas har under kvartal fyra startat ett samarbete med en finansieringsaktör för att stödja kunder med ansträngd
likviditet för att underlätta start av projekt samt minimera risken ur ett Prevas perspektiv.

Den rådande ekonomiska konjunkturnedgången har påverkat våra affärsområden olika, där affärsområde 
Produktutvecklings efterfrågan har sjunkit kraftigt medan affärsområde Industrisystem fortsatt har en relativt god 
efterfrågan på en svag marknad.

Prevas arbetar aktivt med uppföljningar av kundernas betalningsförmåga men har under perioden påverkats av 
ett fåtal kundförluster.
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Publicerad 2010-02-05, 8:30 CET. 
Informationen är sådan som Prevas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument.

Redovisningsprinciper
Rapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Vidare har tillämpliga bestäm-
melser i årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden tillämpats. Rapporten för moderbolaget har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med 
bestämmelserna i RFR 2.2 Redovisning för juridisk person.

De standards som trätt i kraft från och med 1 januari 2009 och berör Prevas har haft följande inverkan: Föränd-
ringarna i IAS 1 har inverkat på presentationen i rapporten men inte på hur de belopp som redovisas fastställs. De 
primärsegment som redovisats tidigare överensstämmer med de operativa segmenten så som de beskrivs i IFRS 
8. Ändringar i IAS 23 innebär att lånekostnader from 2009 ingår i investeringar, effekten på de finansiella rappor-
terna är försumbar. Ändringar i IAS 27 kan komma att inverka på redovisning av utdelningar från dotterföretag.

Utöver ovan nämnda ändringar har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den 
senaste årsredovisningen.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 0 kr per aktie (1,50). 

Stockholm den 5 februari 2010, Prevas AB (publ)
Mats Lundberg, CEO Prevas AB

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Prevas huvudkontor, Legeringsgatan 18 i Västerås, cirka två 
veckor innan årsstämma 2010. Årsredovisningen går även att beställa från huvudkontoret, tfn. 021-360 19 00 eller 
info@prevas.se.

ÅRSSTÄMMA

Prevas AB:s årsstämma äger rum 2010-03-30, kl 17:30 i Västerås Science Park (Linslagargränd 1).

KOMMANDE RAPPORTER

• Delårsrapport jan-mars, 30 april 2010 
• Delårsrapport jan-juni, 16 juli 2010 
• Delårsrapport jan-sept, 22 oktober 2010 
• Bokslutskommuniké 2010, 4 februari 2011

INFORMATION

För ytterligare information kontakta: 
Mats Lundberg, CEO, tfn. 08-726 40 02, 0733-37 75 40 
Mats Åström, CFO, tfn. 021-360 19 34, 070-191 31 65
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Koncernens räkenskaper

Resultat per aktie före utspädning –1,52 kr 5,11 kr –1,43 kr 1,10 kr

Resultat per aktie efter utspädning –1,52 kr 5,04 kr –1,43 kr 1,09 kr

2009 2008 2009 2008
RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr Helår Helår Kv 4 Kv 4

Nettoomsättning 513 235 615 687 123 523 159 949

Aktiverat arbete 1 654 3 158 – 1 652

Övriga externa kostnader –118 276 –132 251 –29 463 –37 828

Personalkostnader –402 838 –403 491 –109 756 –105 904

Resultat före avskrivningar –6 225 83 103 –15 696 17 869

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar –7 185 –6 527 –2 229 –1 518

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar –5 925 –6 255 –1 428 –1 558

Rörelseresultat –19 335 70 321 –19 353 14 793

Finansnetto –641 –1 433 190 –386

Resultat före skatt –19 976 68 888 –19 163 14 407

Skatt 4 626 –18 818 4 710 –3 611

Periodens resultat –15 350 50 070 –14 453 10 796

2009 2008 2009 2008
UTFALL PER RÖRELSEGREN Helår Helår Kv 4 Kv 4

Rörelsens intäkter, Tkr

Produktutveckling 369 977 463 868 94 295 121 874

Industrisystem 143 258 151 819 29 228 38 075

Totalt 513 235 615 687 123 523 159 949

Rörelseresultat, Tkr

Produktutveckling –38 580 43 256 –20 221 6 332

Industrisystem 19 245 27 065 868 8 461

Totalt –19 335 70 321 –19 353 14 793

Rörelsemarginal, %

Produktutveckling –10,4 % 9,3 % –21,4 % 5,2 %

Industrisystem 13,4 % 17,8 % 3,0 % 22,2 %

Totalt –3,8 % 11,4 % –15,7 % 9,2 %

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 2009 2008 2009 2008

i sammandrag, Tkr Helår Helår Kv 4 Kv 4

Periodens resultat –15 350 50 070 –14 453 10 796

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser –440 5 399 814 3 974

Periodens summa totalresultat –15 790 55 469 –13 639 14 770

1) 2)

1) Inkluderar åtgärdspaket kvartal 2 och 4 med beloppet 16 456 Tkr.

2) Inkluderar åtgärdspaket kvartal 4 med beloppet 12 480 Tkr.

3) Inkluderar åtgärdspaket kvartal 2 och 4 med beloppet 13 696 Tkr.

4) Inkluderar åtgärdspaket kvartal 4 med beloppet 10 522 Tkr.

5) Inkluderar åtgärdspaket kvartal 2 och 4 med beloppet 2 760 Tkr.

6) Inkluderar åtgärdspaket kvartal 4 med beloppet 1 958 Tkr.

3) 4)

5) 6)
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Koncernens räkenskaper (forts.)
2009 2008

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING i sammandrag, Tkr 31 dec 31 dec

Goodwill 110 117 105 942

Övriga immateriella anläggningstillgångar 19 804 24 861

Materiella anläggningstillgångar 14 519 15 108

Långfristiga fordringar – 240

Uppskjuten skattefordran 5 023 646

Kortfristiga fordringar 128 452 156 368

Kassa och bank 11 765 16 745

Summa tillgångar 289 680 319 910

Eget kapital 152 492 181 248

Långfristiga avsättningar 813 2 850

Uppskjuten skatteskuld 8 743 10 735

Långfristiga räntebärande skulder 31 800 21 931

Kortfristiga räntebärande skulder 3 987 3 882

Övriga kortfristiga skulder 91 845 99 264

Summa skulder och eget kapital 289 680 319 910

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR 2009 2008
I EGET KAPITAL i sammandrag, Tkr 31 dec 31 dec

Ingående balans 181 248 126 925

Periodens summa totalresultat –15 790 55 469

Nyemission – 2 485

Personaloptionsprogram 2 150 1 735

Utgivande av teckningsoptioner – 477

Utdelning –15 116 –5 843

Utgående balans 152 492 181 248

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 2009 2008 2009 2008
i sammandrag, Tkr Helår Helår Kv 4 Kv 4

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt –19 976 68 888 –19 163 14 407

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 13 526 16 113 5 438 5 559

Betald inkomstskatt –5 097 –7 850 3 018 –1 437

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

–11 547 77 151 –10 707 18 529

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 27 916 –23 820 –8 427 3 653

Förändring av rörelseskulder –7 419 4 045 8 864 4 305

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 950 57 376 –10 270 26 487

Investeringsverksamheten

Förvärv av verksamhet och aktier exkl. likvida medel –4 592 –17 535 – –5 690

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –2 113 –4 647 –26 –2 828

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –5 335 –5 165 –1 501 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –12 040 –27 347 –1 527 –8 518

Finansieringsverksamheten

Förändring av räntebärande skulder 9 974 –16 932 10 072 –9 178

Personaloptionsprogram 2 150 1 736 – 15

Utbetald utdelning –15 116 –5 843 – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –2 992 –21 039 10 072 –9 163

Periodens kassaflöde –6 082 8 990 –1 725 8 806

Likvida medel vid årets början 16 745 7 415 12 644 7 616

Kursdifferens i likvida medel 1 102 340 846 323

Likvida medel vid periodens slut 11 765 16 745 11 765 16 745

Periodens kassaflöde –6 082 8 990 –1 725 8 806
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Koncernens räkenskaper (forts.)
2009 2008 2009 2008

NYCKELTAL Helår Helår Kv 4 Kv 4

Resultatmarginal före avskrivningar/EBITDA –1,2 % 13,5 % –12,7 % 11,2 %

Rörelsemarginal/EBIT –3,8 % 11,4 % –15,7 % 9,2 %

Resultatmarginal –3,9 % 11,2 % –15,5 % 9,0 %

Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång

    före utspädning 10 102 9 959 10 102 9 959

    efter utspädning 10 102 10 149 10 102 10 149

Genomsnittligt antal utestående aktier

    före utspädning 10 072 9 808 10 102 9 884

    efter utspädning 10 072 9 934 10 102 9 927

Resultat per aktie före utspädning –1,52 kr 5,11 kr –1,43 kr 1,10 kr

Resultat per aktie efter utspädning –1,52 kr 5,04 kr –1,43 kr 1,09 kr

Eget kapital per aktie före utspädning 15,09 kr 18,20 kr

Eget kapital per aktie efter utspädning 15,09 kr 18,14 kr

Soliditet 53 % 57 %

Avkastning på sysselsatt kapital, % –9,3 % 37,3 %

Avkastning på eget kapital, % –9,1 % 33,1 %

Medelantal medarbetare 472 517 456 518

Antal arbetsdagar 250 252 63 62

Omsättning per medarbetare i Tkr 1 087 1 191 271 309
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Moderbolagets räkenskaper
2009 2008 2009 2008

RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr Helår Helår Kv 4 Kv 4

Nettoomsättning 418 476 502 308 97 871 135 963

Aktiverat arbete 1 296 1 879 – 1 299

Övriga externa kostnader –105 730 –118 014 –25 226 –34 476

Personalkostnader –322 064 –319 737 –89 779 –83 780

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar –11 680 –11 104 –3 356 –2 654

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar –3 417 –3 859 –787 –1 014

Rörelseresultat –23 119 51 473 –21 277 15 338

Resultat från andelar i koncernföretag –988 –8 116 – –8 140

Ränteintäkter och liknande resultatposter 772 518 159 333

Räntekostnader och liknande resultatposter –1 320 –2 009 –238 –767

Resultat efter finansiella poster –24 655 41 866 –21 356 6 764

Bokslutsdispositioner 12 750 –12 750 12 750 –12 750

Skatt 2 528 –10 755 2 070 –708

Periodens resultat –9 377 18 361 –6 536 –6 694

2009 2008

BALANSRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr 31 dec 31 dec

Immateriella anläggningstillgångar 24 259 34 266

Materiella anläggningstillgångar 4 968 6 890

Finansiella anläggningstillgångar 41 677 43 497

Kortfristiga fordringar 98 039 122 025

Kassa och bank 5 843 3 663

Summa tillgångar 174 786 210 341

Eget kapital 71 307 93 650

Obeskattade reserver – 12 750

Avsättningar 813 2 752

Långfristiga räntebärande skulder 25 146 17 050

Kortfristiga räntebärande skulder 2 200 2 200

Övriga kortfristiga skulder 75 320 81 939

Summa skulder och eget kapital 174 786 210 341

Prevas AB (publ) Org nr 556252-1384

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

info@prevas.se, www.prevas.se



2010 fi rar Prevas 25-årsjubileum och är idag ledande i Norden inom inbyggda 

system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till 

ledande företagen inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, en-

ergi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i 

produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas 

lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. 

Kontor fi nns i Sverige, Danmark och Norge med drygt 500 medarbetare. Prevas är 

börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. 

www.prevas.se


