Årsredovisning 2012

vi ser människan i
innovationen. och
innovationskraften
i människan.

Sedan tidernas begynnelse är det innovativa idéer
som utvecklat världen. I ett globalt samhälle krävs
en innovationstakt snabbare än någonsin för att
säkra tillväxten. Sedan starten 1985 har Prevas
uppgift varit att med hög teknisk kompetens och
innovativa lösningar skapa tillväxt för sina kunder.
På Prevas arbetar 600 medarbetare och tillsammans är vi huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som
energi, fordon, försvar, life science, telekom och
verkstadsindustrin.
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innovationstempot
ökar med rasande fart

ORDFÖRANDE har ordet

Speciellt inom områden där
tjänster kan adderas till ny
och befintlig teknik.
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IDAG HAR DET mesta någon typ av

prevas en viktig aktör på marknaden

intelligens inbyggd och det mesta
är automatiserat. Vi har uppkopplade maskiner, smarta mobiler,
appar med mera som har medfört
helt nya möjligheter att kommunicera, köpa/sälja, betala över nätet
osv. Allt detta är endast möjligt
med hjälp av bakomliggande avancerad IT-teknik.
För industrin medför det oanade
möjligheter - men det ökar också
kravet på nya och bättre produkter
och på effektiv industriautomation för fortsatt överlevnad. Miljö,
energioptimering och mycket
annat väntar på nya funktionella
lösningar. Molnlösningar kommer
sannolikt att få ännu större genomslagskraft redan 2013.
Prevas affärsområden Produktutveckling och Industrisystem
står tekniskt väl rustade för att
bli ledande i denna nödvändiga
innovativa förändringsprocess, där
vi kan hjälpa industriföretag att
överleva i en alltmer konkurrensutsatt situation.

Idag består Prevas största kundgrupp av företag som kan ITteknik men vill ha hjälp med
specialister och kompetensförsörjning till sina egna projekt, alternativt företag som vet IT-teknikens
möjligheter och vill ha hjälp med
att hitta optimala lösningar samt
genomförande av hela projekt.
Prevas ser nu både en utmaning
och en stor möjlighet i att väcka
och hjälpa framgångsrika företag
som idag inte kan IT-teknik eller
inte har insett nödvändigheten av
avancerad IT-teknik i kommande
produkter eller automatisering.
Denna grupp av kundföretag är en
mycket stor tillväxtpotential för
Prevas, och vi drar oss inte för att
säga att vi kan hjälpa dem att bli
fortsatt framgångsrika och i vissa
fall även att överleva. Detta gäller
även helt nya företag med intressanta innovativa tankar beträffande funktionella lösningar eller
nya produkter.

nytt affärsområde

Prevas har de senaste åren fått ett
flertal fina utmärkelser för lyckade
projekt. 2012 blev vi exempelvis
nominerade för femte året i rad till
priset Swedish Embedded Award,
som vi även vunnit två av åren.
Vi kan även uppvisa mycket goda
referenser beträffande kvalitet,
leveranssäkerhet, time-to-market
och inte minst kundnöjdhet.
Prevas är historiskt sett duktiga
på att sätta sig in i och förstå kundernas processer och behov. Men
vi har svårt att nå högsta ledningen
på företag där IT-kompetens inte
är core business för att diskutera
och föreslå nödvändiga framtidsprojekt. Vi måste därför bli klart
bättre på att diskutera åtgärder och
projekt utifrån kundnytta samt att
skapa förtroende för vår samlade
kompetens genom för kunden
relevanta referensprojekt. Under
2012 har Prevas därför startat ett
tredje affärsområde, Management
Consulting. Det nya affärsområdet har en tydlig inriktning att
bättre nå ledningen på företag och
diskutera framtida projekt sett
ur ett kundnyttoperspektiv, samt
att tydliggöra vad Prevas samlade kompetens kan bidra med.
Vi kan redan nu se att satsningen
på Management Consulting har
önskad effekt genom ett antal
mycket intressanta kunduppdrag.
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Göran Lundin
Ordförande Prevas AB

ny VD

Vi vill tacka vår förra VD, Mats
Lundberg som med sin kompetens,
entreprenörskap och smittande
entusiasm vidareutvecklat Prevas.
Mats Lundberg som lämnat VDrollen pga sjukdom fortsätter inom
Prevas som Senior Vice President.
När Prevas under hösten letade
efter ny VD, har prioritet ett varit
att hitta en VD som ytterligare
förstärker våra möjligheter att
nå högsta ledningen på företag.
Detta för att från ett kundnyttoperspektiv diskutera nödvändiga och
möjliga framtidssatsningar. Prevas
styrelse är mycket nöjda över att
Karl-Gustav Ramström har antagit
denna utmaning. Ramströms
erfarenhet, referenser och nätverk
kommer starkt att bidra till att vi
kan nå och hjälpa ännu fler företag
med livsviktiga framtidsfrågor.
Detta kommer självklart även att
skapa ett ännu starkare och mer
expansivt Prevas.

Prevas årsredovisning 2012
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Prevas fortsätter på den inslagna vägen
och har under många år varit en utvecklingspartner som hjälpt kunder att vinna
såväl teknikpriser som marknadsandelar.
FÖRVÄRV AV TRE FÖRETAG

Viktiga händelser 2012

Genom förvärv av Zetiq Development, Rhemispheres och Autsyde
har Prevas blivit både större och
bättre. Nya kunderbjudanden
har kompletteras och fler mycket
duktiga medarbetare inom spännande teknikområden ingår nu i
Prevaskoncernen.
Zetiq Development är ett företag som har specialistkompetens inom sensorapplikationer.
Rhemispheres bedriver rådgivande
IT-konsultverksamhet mot företag
och organisationer verksamma
inom energibranschen. Autsyde
har gedigen kompetens inom industriautomation, processanalys och
distribuerade styrsystem.
nytt affärsområde och nya kontor

Prevas tjänster har, i över 27 år,
varit ett ovärderligt erbjudande
till kunder inom inbyggda system
och industriell IT. För att lyfta
det ett steg vidare till samarbete
redan på affärsutvecklingsnivå har
Prevas från våren 2012 startat ett
nytt affärsområde, Management
Consulting. Den nya managementtjänsten syftar till att fylla
ett tomrum avseende strategisk
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rådgivning ur ett branschperspektiv och erbjuder ledningsgrupper
på större företag hjälp med bland
annat förändringsarbeten, processutveckling, konfiguration av
IT-system och kravställning.
Nya kontor har under året
öppnats i Örebro och Jönköping.
Genom nyetablering kan Prevas
stärka sina relationer till befintliga
kunder samtidigt som man får en
bättre möjlighet att bearbeta nya
kunder inom dessa regioner.
ökat förtroende från kunder

Under åren har Prevas byggt upp
en kunskap och erfarenhet som
gynnar våra kunder i form av tid
och pengar. Genom detta kan vi
avläsa ett allt större intresse
för Prevas teknikplattformar,
produkter och systemleveranser. En annan trend är att det
allt mer efterfrågas avancerad
inbyggd intelligens i produkter
som traditionellt sett inte har
intelligens. Prevas har i många
år varit en innovativ utvecklingspartner och hjälpt sina kunder
att vinna såväl teknikpriser som
marknadsandelar.
Idag kommer cirka 40 procent

av Prevas omsättning från systemåtaganden.
vinnare av swedish embedded award

Årets förstapris i Swedish
Embedded Award, inom kategorin
Enterprise, delades ut till Prevas
och Miris. Det är andra gången
Prevas står som vinnare av detta
prestigefulla pris och det är femte
året i rad som vi nominerats.
På enbart sju månader har
Prevas kunnat leverera och få ett
komplext system i produktion
samtidigt som vi bidragit till att
Miris tagit sig ut på en potentiellt
mycket het och global marknad
med sitt världsunika instrument
för analys av vätskor. Läs mer om
vårt projekt på sid 18.
Fler partnerskap

Prevas partnerstrategi bygger i
grunden på att leverera kompletta
och kostnadseffektiva lösningar.
Nya strategiska partnerskap
har tecknats med Freescale från
USA, Quintiq från Holland och
Outokumpu från Avesta under
året samtidigt som man arbetat
vidare med befintliga tecknade
partnerskap.
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finansiella nyckeltal
2012

2011

2010

2009

2008

645,6

615,2

519,4

513,2

615,7

INTÄKTER OCH RESULTAT
Rörelsens intäkter, Mkr
Rörelseresultat, Mkr

2,2

47,1

14,6

–19,3

70,3

Resultat efter skatt, Mkr

0,5

33,8

9,0

–15,4

50,1

2,7

9,3

5,3

–1,2

13,5

MARGINALER
EBITDA/Resultatmarginal före avskrivningar, %
EBIT/Rörelsemarginal, %

0,3

7,7

2,8

–3,8

11,4

Resultatmarginal, %

0,1

7,5

2,5

–3,9

11,2

1,0

25,5

8,1

–10,5

39,9

AVKASTNINGSMÅTT
Avkastning på operativt kapital, %
Avkastning på sysselsatt kapital, %

1,1

24,0

8,3

–9,3

37,3

Avkastning på eget kapital, %

0,3

13,7

5,8

–9,1

33,1

163,5

184,8

155,8

152,5

181,2

39,9

54,8

53,7

52,6

56,7

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital, Mkr
Soliditet, %
MEDARBETARE
Antal medarbetare vid årets slut

590

567

456

497

548

Medelantal anställda

531

476

421

472

517

1 216

1 292

1 234

1 087

1 191

Omsättning per anställd, Tkr
AKTIEDATA
Antalet utestående aktier vid årets slut, i tusental

10 102

10 102

10 102

10 072

9 808

Antal aktier vid årets slut före utspädning, i tusental

10 102

10 102

10 102

10 102

9 959

Resultat per aktie före utspädning i kr

0,07

3,17

0,83

–1,52

5,11

Resultat per aktie efter utspädning i kr

0,07

3,17

0,83

–1,52

5,04

Eget kapital per aktie före utspädning i kr

15,93

18,04

15,36

15,09

18,20

Eget kapital per aktie efter utspädning i kr

15,93

18,04

15,36

15,09

18,14

BRANSCHINDELNING 2012

DE STÖRSTA KUNDERNA 2012
verkstadsindustri 19 %

saab (försvar) 11 %

life science 17 %

ericsson 10 %

Övriga 17 %

volvo group 5 %

telekom 14 %

abb 4 %

fordon 12 %

axis communication 3 %

försvar 12 %

Övriga 67 %

energi 9 %

Prevas årsredovisning 2012
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utvecklingspartner
med gott rykte
Våra duktiga medarbetare och deras teknikkunskap skapar nytta för våra kunder.
resultatet för 2012 var inte tillfreds-

VD har ordet

ställande för Prevas. Detta beroende på tidsvis låg beläggning,
kostnader av engångskaraktär och
investering i ett nytt affärsområde.
Prevas gick ur året med ökad omsättning och för årets sista månader ”all time high” i orderingång.
Med vårt nya affärsområde,
Management Consulting, har
Prevas idag ett fullskaligt erbjudande med uppenbara synergieffekter. Vi har redan en mycket
stark position som utvecklingspartner på automatiserade industrigolv
och i specialiserade utvecklingslaboratorier. Nu kan Prevas med
större övertygelse ta klivet in i ledningsrummen och hjälpa kunderna
redan i planeringsskedet. Det innebär att vi kan nå kunden i ett tidigt
skede och möta marknadens behov
av verksamhetsutveckling på en
högre strategisk nivå för att därefter även kunna leverera systemlösningar och produkter. Det är vi
ganska ensamma om på marknaden. Vi blir därmed tydligare som
utvecklingspartner och systemleverantör. Vi kan både teknik- och
verksamhetsutveckla företag ur ett
branschperspektiv och detta med
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närmare tre decenniers erfarenhet
i bagaget.
engagerade teknikspecialister

Prevas har länge varit med om att
leda nordisk teknikutveckling
genom unika lösningar för våra
kunder. Som utvecklingspartner
har vi ett inarbetat och gott rykte
på marknaden. Ett rykte vi värnar
om.
Efterfrågan på smarta kostnadsbesparande och specialiserade
automationsprocesser ökar.
Efterfrågan på inbyggda system
likaså. Det är ingen tvekan om
att Sveriges grundläggande
behov av IT-kompetens kommer
att fortsätta öka trots tillfälliga
konjunktursvackor.
Några av marknadens absolut
duktigaste konsulter finns på
Prevas. Jag imponeras själv ideligen av den enorma kunskapen som
finns hos Prevas medarbetare. På
alla Prevas 27 kontor, träffar jag
visionära teknikspecialister som
med stor ödmjukhet och engagemang utvecklar unika lösningar i
nära samarbete med våra kunder.
Kundnöjdheten, i de mätningar
vi har genomfört sedan 1985, är

en spegling av våra konsulters och
specialisters kunskaper. Därtill
har vi sk expertcenter, Center of
Excellence, med ett flertal medarbetare som sedan länge är efterfrågade auktoriteter inom sina
respektive områden.
fokus på lönsamhet 2013

Prevas har starka erbjudanden där
vi med innovativa lösningar hjälper
kunder att bli framgångsrika på
sina marknader. Lösningar som
ökar kunders förutsättningar för
att ta sig välbehållna igenom konjunktursvackor. Det kan vi erbjuda
därför att vi på djupet förstår
kunders verksamhetsmål.
Under våren 2013 välkomnar vi
vår nye VD Karl-Gustav Ramström
som har en gedigen bakgrund inom
svensk industri och därmed djup
förståelse för vår marknad även ur
ett kundperspektiv.
Med vårt nya affärsområde,
starka affärserbjudanden inom
inbyggda system och industriell IT,
våra teknikplattformar och dedikerade teknikspecialister står Prevas
bra rustat för att uppnå klart bättre
lönsamhet under 2013.

Innovation for growth

Mats Åström
tf CEO och cfo Prevas AB

Prevas årsredovisning 2012
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vision, mission, mål, strategi

Det är i innovationens sken
som vi, våra medarbetare
och kunder, växer och gror.
Prevas vision, mission, mål
och strategi.
Som marknadsledare inom inbyggda

system och industriell IT bidrar
Prevas med innovationer som
skapar tillväxt. Prevas anlitas av
kunder som vill utveckla smarta
produkter med IT-innehåll, av
kunder som vill effektivisera eller
automatisera sin verksamhet och
av ledningsgrupper på större företag som står inför en utmanande
resa. Sedan 1985 har vi hunnit med
att utveckla över 4 000 produkter, varav flera har bidragit till att
göra våra kunder världsledande
inom sina områden. Och i samma
utsträckning har vi bidragit till
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förbättrad produktivitet, kvalitet
och lönsamhet i våra uppdragsgivares industrianläggningar. En
grundläggande förutsättning för att
kunna hjälpa kunder på bästa sätt
är att bygga långsiktiga relationer
och att dessutom ha djup insikt i
kunders verksamhet.
VISION

Ledarskap inom produktutveckling
och industriell IT.
MISSION

Med Prevas som partner, erhåller
industrikunder konkurrensfördelar i världsklass. Prevas levererar

kvalitetssäkrade lösningar och
tjänster för ökad produktivitet och
innovationstakt.
MÅL MED VERKSAMHETEN

• Rörelsemarginal > 11 %
• Årligt positivt kassaflöde under
hela strategiperioden
Icke finansiella strategiska
nyckeltal (KPI)
• Nöjd Kund Index (NKI) 8-9
• Leverans i tid >90 procent
• Nöjd-Medarbetar-Index (NMI)
65-75 %
STRATEGI OCH POSITIONERING

För att uppnå vår vision och våra
mål har vi valt följande övergripande strategier:
Finansiella
• Stödja företagets tjänster genom
att paketera fler erbjudanden.
• Öka omsättningen på högmarginalleveranser, t.ex. produkter
och outsourcing.

Innovation for growth

Marknad
• Prevas ska vara ledande inom
sina verksamhetsområden och
satsa på expertcentra där vi ska
vara världsledande.
• Prevas ska skapa ökad kundnytta
genom att utnyttja färdiga plattformar och moduler. Det innebär
att vi kan erbjuda våra kunder
snabbare utveckling till högre
kvalitet.
• Definiera vilka målgrupper
Prevas riktar sig emot och noggrant kartlägga vilka företag som
har ett intresse för företagets
kundnytta.
• Med kunskap om kundens
verksamhet, entreprenörsanda,
högsta servicenivå och engagemang ska Prevas skapa innovativa, kostnadseffektiva och
lönsamma lösningar.
• Kunder som anlitar Prevas ska
uppleva oss som lyhörda och
enkla att jobba med.
• Försäljning ska ske genom
direktbearbetning av kunder i
syfte att uppnå goda och långsiktiga kundrelationer.
• Understödja säljaktiviteter med
genomarbetad marknadsföring
och PR.
• Ökad internationalisering via
kunder, samarbetspartners och
egen försäljning.
• Med hjälp av starka partnersrelationer ska Prevas kunna erbjuda
kunder ett helhetsåtagande.

Prevas årsredovisning 2012

Processer
Genom ett projektgenomförande i
världsklass, dokumenterat genom
fastställda kvalitetsmått, blir
Prevas för sina kunder det konkurrenskraftiga, trygga valet vid
upphandling av projekt.
Medarbetare
• Prevas ska vara en lärande och
tekniskt utvecklande arbetsplats
och arbeta utifrån en kompetensutvecklingsprocess som sträcker
sig från strategisk nivå till individnivå. Processen säkerställer
att vår kompetens stämmer överens med vår marknadsstrategi.

• Ledarskapet ska präglas av
affärsmannaskap, ärlighet,
dialog, delaktighet och rak
kommunikation.
• Prevas ska måna om varje individs fysiska och psykiska hälsa
genom förebyggande friskvård.
• Alla medarbetare ska känna
gemenskap och delaktighet i
företagets sammanhållning.
• Kommunikationen ska vara
öppen och kunskap ska spridas
inom organisationen.
• Medarbetare ska känna trygghet
i att alla faser av en anställning
hanteras professionellt.

KÄRNVÄRDEN

Business Driven
Med kunskap om uppdragsgivarens verksamhet, entreprenörsanda, högsta servicenivå
och engagemang skapar Prevas
kostnadseffektiva och lönsamma
lösningar.
Open Minded
Prevas utvecklar innovativa
lösningar och uppmuntrar kreativiteten. De som vill anlita Prevas
ska uppleva oss som lyhörda och
okomplicerade att jobba med.

Accountability
Prevas projektgenomförande håller
världsklass. Vi tar fullt ansvar för
våra projekt, våra arbetsuppgifter
och vår egen kompetensutveckling.
Team Spirit
Prevas medarbetare visar omtanke
om varandra och delar självklart
med sig av sin kompetens och sina
erfarenheter. Genom detta kan
alla enklare kombinera arbete med
fritid och familjeliv.
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Inbyggda system
Prevas affärsområde Produktutveckling är ledande inom mjukvara,
elektronik och mekatronik för inbyggda system. Vårt uppdrag är
att bidra med lösningar som skapar tillväxt för våra produktägande
kunder.
prevas expertis och långa erfaren-

Affärsområden

het inom produktutveckling och
inbyggda system har resulterat i
många prisbelönta produkter för
våra kunder. Förstapriset i Swedish
Embedded Award 2012, inom
kategorin Enterprise, delades ut
till Prevas och Miris. Det är andra
gången Prevas står som vinnare av
detta prestigefulla pris och femte
året i rad man är nominerade.
Genom ett kundnära samarbete
har Prevas bidragit till att Miris
tagit sig ut på en potentiellt mycket
het och global marknad med sitt
världsunika instrument för analys
av vätskor. Läs mer om vårt projekt
tillsammans med Miris på sid 18.
LEDANDE KUNDER

Framgångsrik lansering av en
produkts nästa generation eller
lanseringen av en helt ny produkt
kräver intensiv fokus på produktkvalitet och kostnad. Självklart
är tidsfaktorn också viktig för
Prevas kunder, att snabbt få ut
sina produkter på marknaden.
För att kunna fokusera på sina
kärnprocesser och samtidigt
kunna reducera sina fasta kostnader väljer små och medelstora
företag i allt större utsträckning
att outsoursa utvecklingsaktiviteter. Företag som valt Prevas som
utvecklingspartner är exempelvis
Axis Communications, Maquet
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Critical Care, Dako, Megger och
Naim Audio.
Större industrikoncerner som
har forskning och utveckling som
en kärnprocess har valt att teckna
ramavtal med Prevas för att få tillgång till våra specialiserade ingenjörskonsulter. Exempel på företag
som har ramavtal med Prevas är
Ericsson, Volvo, försvarskoncernen SAAB och GE Healthcare.
SAMARBETEN

Prevas partnerstrategi bygger i
grunden på att leverera kompletta
lösningar, från idé till färdig produkt. För att erbjuda bästa möjliga
lösning har vi valt att samarbeta
med ett antal partners. Med vårt
branschkunnande ansvarar vi för
helheten och integrationen av kundens utvecklingsprojekt.
Viktiga samarbetsavtal har
tidigare tecknats med bland annat
National Instruments, Xilinx,
Kitron, Microsoft och Telia. Under
2012 tecknades även ett partnerskap med Freescale för att stödja
företag i Norden och övriga Europa
med inbyggda system som bygger
på Freescales teknikplattform.
Plattformen är optimerad för
multimedia, skärmvisning och
industriella tillämpningar och
sprider interaktivitet till en helt ny
värld av produkter.

Jonas Mann
affärsområdeschef

KOMPETENS

Vår kunskap, som inhämtats från
tidigare utförda utvecklingsprojekt, ska komma både oss själva
men självklart även våra kunder
till gagn. Därför har vi samlat
våra lösningar i maskin- och
programvara till ett brett program
av färdiga byggstenar. Tack vare
färdiga plattformar och byggstenar
kan vi kraftigt minska tiden och
utvecklingskostnaden fram till
marknadsfärdig produkt. Detta
i kombination med våra duktiga
medarbetare, expertcenter ”Center
of Excellence” och tecknade avtal
med strategiska partner gör att
Prevas kan skapa bästa förutsättningarna för att erbjuda unika och
framtidssäkra lösningar som ger
tillväxt till våra kunder.

Innovation for growth

DEL AV PREVAS TOTALA OMSÄTTNING 2012

69

%

Antal anställda inom affärsområdet

374

AFFÄRSOMRÅDETS FEM STÖRSTA KUNDER

HÄR FINNS VI

• Saab Aerosystems
• Ericsson
• Volvo CE
• Ge Healthcare
• Bombardier Transportation

• Aarhus/Danmark
• Bangalore/Indien
• Grossbettlingen/Tyskland
• Göteborg
• Jönköping
• Karlskoga
• Köpenhamn/Danmark
• Linköping
• Lund
• Malmö
• Oslo/Norge
• Stockholm
• Uppsala
• Västerås
• Örebro

några KUNDER MED RAMAVTAL
• ABB
• Atlas Copco Tools
• Axis Communications
• Maquet Critical Care
• Elekta Instrument
• Nilfisk
• Stoneridge Electronics

TILLVÄXT GENOM MER EFFEKTIV
PRODUKTUTVECKLING

Prevas årsredovisning 2012
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Industriell IT
Prevas affärsområde Industrisystem är ledande inom Manufacturing
Execution Systems (MES), Enterprise Manufacturing Intelligence
(EMI) och Automation. Vårt jobb är att öka effektiviteten i våra
kunders produktionsanläggningar.
INVESTERINGAR I produktionsnära

Affärsområden

IT-system blir allt viktigare för
industrins konkurrenskraft och
tillväxt på en global marknad.
Industriföretag behöver hjälp
med exempelvis automation,
spårbarhet, energibesparingar,
kvalitetshöjningar och effektivitetsmätningar i sin produktionsanläggning. Här arbetar Prevas nära
sina kunder för att definiera stegvisa och kostnadseffektiva vägar
fram mot högpresterande produktionsenheter. Exempel på kunder
är ABB, Arla Foods, Ericsson,
Sandvik och Volvo.

svåra att vidareutveckla och knyta
ihop med närliggande system.
Numera, i takt med den snabba
IT-utvecklingen, utvecklas standards och produkter för industriell
IT. Prevas har parallellt utvecklat
”best practices” för att anpassa och
konfigurera system samt applicera standards, så att kunderna
ska kunna dra maximal nytta av
IT-investeringarna i produktionen.
Ett exempel på detta är att Prevas
tagit fram standardlösningar för
Westinghouse kärnbränsletillverkning, där systemet baseras på en
standardplattform och ISA 95
standarden.

SAMARBETEN

Prevas ska vara en självklar
samarbetspartner till kunder med
behov inom produktionsnära IT
eller industriell IT. Som IT-konsult
och rådgivare, med lång erfarenhet
när det gäller produktivitetsfrågor,
kan vi hjälpa våra kunder att hitta
de bästa lösningarna utifrån deras
specifika behov. Under 2012 startade bland annat ett större samarbete mellan Prevas och Arla Foods
där Prevas ska leverera moderna
systemlösningar till många av
Arlas anläggningar. Som leverantör
till Arla säkerställer också Prevas
att det efter projekt och drifttagningar finns lokalt baserad expertis
som kan ge support och service.
BEST PRACTICE I BRANSCHEN

Tidigare utvecklades skräddarsydda IT-lösningar som blev

| 14 |

KUNSKAP

Industriell IT handlar inte bara
om teknik utan även om kunskap
och passion. Det viktiga är att både
användare och leverantörer ser
införandet av nya system som en
resa, där båda parter jobbar nära
varandra i en stegvis utveckling.
Inte minst förändrade arbetsprocesser är ett viktigt område. Prevas
sitter på en väl utvecklad verktygslåda innehållande både produkter
och tjänster. Exempel på lösningar
och tjänster som levereras av
Prevas duktiga medarbetare är
produktionsutveckling, projektledning, systemdesign, systemintegration och systemsupport.
Via Prevas expertcenter,

Christer Ramebäck
affärsområdeschef

sk Center of Excellence, erbjuder
vi även specialistprojektteam med
specifik domänexpertis. Under
2012 startade Prevas ett Center of
Excellence för Spårbarhet. Kraven
och efterfrågan på spårbarhet
ökar idag inom flera områden.
Spårbarhet är också en av de
viktigaste nycklarna till en effektiv och felfri produktion. Prevas
har under många år utvecklat,
levererat och supporterat spårbarhetssystem nationellt och
internationellt till globala företag. Exempel på andra Centers of
Excellens inom industriell IT är
Optimering av värmningsugnar
och Produktionsutveckling.

Innovation for growth

DEL AV PREVAS TOTALA OMSÄTTNING 2012

30
157
%

Antal anställda inom affärsområdet

AFFÄRSOMRÅDETS FEM STÖRSTA KUNDER
• Ericsson
• ABB
• Arla Foods
• Sandvik
• Siemens
Några KUNDER MED RAMAVTAL
• Arla Foods
• Ericsson
• Sandvik
• Siemens
• Westinghouse Electric

TILLVÄXT GENOM MER EFFEKTIV
produktion
HÄR FINNS VI
• Finspång
• Gävle
• Göteborg
• Helsingborg
• Kongsberg/Norge
• Jönköping
• Kalmar
• Karlstad
• Linköping
• Malmö
• Norrköping
• Oslo/Norge
• Sandviken
• Stockholm
• Västerås

Prevas årsredovisning 2012
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MANAGEMENT CONSULTING
Prevas affärsområde Management Consulting hjälper företag som
står inför en utmanande resa. Det kan röra sig om förändringsarbete, utveckling av nya affärsmodeller eller nyskapande möjligheter i gränslandet mellan IT och verksamhet.
VÅR ÖVERTYGELSE är att vägen till

Affärsområden

framgång, består i att arbeta
tillsammans med kunden. Inte
för kunden, inte åt kunden,
utan tillsammans med kunden.
Tillsammans med kunden kan
Prevas medarbetare öka värdet och
effektiviteten i kundens organisation och därigenom ge tillväxt och
ökad lönsamhet. Det görs inte med
hjälp av generella råd till företagsledningar utan med hjälp av
branschspecifik strategisk rådgivning i syfte att förändra och vitalisera invanda affärsmodeller.
Affärsområdet Management
Consulting startade under andra
kvartalet 2012 och kompletterar
våra övriga två affärsområden
genom att ytterligare förstärka
kopplingarna till våra uppdragsgivares affärsnytta i de projekt vi
genomför. Detta är en unik styrka
som Prevas har.
SAMARBETEN

Prevas hjälper företag att möta de
allt mer komplexa utmaningar som
företagen står inför. Våra specialister sätts samman i integrerade
kompetensteam som säkerställer
effektiv och innovativ utveckling
av förändringsprojekt och systemlösningar till bland annat ledande
aktörer inom energi- och infrastrukturbranschen.
Prevas medarbetare har lång och
gedigen erfarenhet från kundens
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specifika verksamhet. Detta gör att
Prevas är en attraktiv partner med
stor insikt i hur marknadsförändringar påverkar kunder. Vi arbetar
exempelvis med allt från affärsutveckling och organisationsförändring till prognosticering av väder
för inköp av el och att säkerställa
efterlevnad av säkerhetsföreskrifter inom kärnkraftsproduktion. Exempel på kunder är OKG,
Fortum, E.ON, Modity, Lunds
Energi och Forsmark.

Per Melin
affärsområdeschef

energibranschen, ett foKusområde

Prevas har valt att fokusera på
ett antal branscher. Dessa är
enligt våra bedömningar de där vi
kan göra störst nytta utifrån vår
branschkännedom och våra kompetensområden. Energibranschen
är en av dem.
Vår förmåga att producera och
konsumera energi är av avgörande
betydelse för oss människor, inte
bara för vårt välbefinnande och vår
utveckling, utan även för miljön.
Civilisationen i den industrialiserade världen, har skapat en livsstil,
som resulterat i en allvarlig konflikt mellan vårt behov av mycket
och billig energi och oförstörd
naturmiljö. Sättet energibranschen
kommer att möta ovanstående
behov ändrar inte bara affärsmodeller, utan påverkar en hel
industri i dess djupaste rötter.
Prevas kan i allra högsta grad vara

delaktig och hitta lösningar på
framtidens energifrågor via våra
specialistrådgivare.
dynamik och drivkraft

Vi verkar i en tid då konstant
utveckling och innovation är ett
grundfundament hos varje företag som vill fortleva. Branscher
ställs på ända och upphör och
affärsmodeller blir värdelösa
över en natt. Att agera rådgivare
i ett sådant klimat kräver djup
branschförståelse i kombination
med strategisk och teknisk innovationshöjd. Prevas styrka ligger i vår
branschfokus i kombination med
kompetensområden. I skärpunkten
mellan dessa uppstår sammanhang
som skapar konkurrensfördelar
och tillväxt för våra kunder.

Innovation for growth

DEL AV PREVAS TOTALA OMSÄTTNING 2012

1

%

Antal anställda inom affärsområdet

34

AFFÄRSOMRÅDETS FEM STÖRSTA KUNDER

HÄR FINNS VI

• E.ON.
• Fortum
• OKG
• Ericsson
• Posten

• Göteborg
• Malmö
• Stockholm

några KUNDER MED RAMAVTAL
• Fortum
• Lunds Energi

TILLVÄXT GENOM BRANSCHSPECIFIK RÅDGIVNING

Prevas årsredovisning 2012

| 17 |

ny inbyggd plattform

SNABB UTVECKLING MED
DEN SENASTE TEKNOLOGIN
Miris Holding har med hjälp av Prevas utvecklat ett analysinstrument som kan få stora positiva konsekvenser för den prematura
vården, såväl som för utvecklingsländer. Instrumentet vann även
förstapriset i kategorin Enterprise när Swedish Embedded Award
delades ut 2012.
MÄTMETODEN BYGGER PÅ Mid-Infraröd

Case #1

spektroskopi (Miris står för Mid
Infra Red Intelligent System).
Analysinstrumentet kan analysera
kompositionen i en mängd olika
vätskor. Fokus i dagsläget ligger
på mjölkanalyser där innehållet
av fett, protein, kolhydrater och
energi mäts.
Ett mycket viktigt användningsområde för Miris instrument ligger
inom bröstmjölksanalys, där man
kan analysera näringsinnehållet
i bröstmjölk och individuellt
anpassa eventuella tillsatser för
prematura barn. Analyserna kan
göras på plats på en neonatalavdelning och direkt anpassas till det
enskilda barnets näringsbehov.
Miris instrument är det enda
instrumentet i världen som godkänts att användas för individuell
nutrition av för tidigt födda barn
och man har redan ett nära samarbete med ledande forskare inom
neonatalområdet om att vidareutveckla metoderna för analys av
bröstmjölk.
Miris analysinstrument är
det första portabla MidIR| 18 |

instrumentet för mjölkanalys. Det
är litet, snabbt och lättskött, vilket
gör det lättanvänt direkt ute i
produktionen.
– Med Miris instrument kan
dyra och stora instrument ersättas
med små, bärbara enheter till lägre
priser utan att ge avkall på prestanda och kvalitet. Inom livsmedelsproduktionen är korrelationen
mellan prestanda och pris attraktiv
och den öppnar för en omfattande
marknad för analys av ko- och buffelmjölk, bland annat i Indien och
Kina. Syftet är att undvika utspädning och inblandning av giftiga
substanser i mjölken, säger Tony
Malmström som är en av grundarna och CEO på Miris.

Johan Bergsten, säljansvarig på
Prevas i Uppsala säger:
– Det första portabla MidIRinstrumentet för mjölkanalys på
marknaden har en helt ny modern
plattform. Plattformen är konstruerad för flexibilitet så man kan fortsätta utvecklingen av nästa generations Mirisinstrument och anpassa
det till de krav som dyker upp på
kundsidan. Det är spännande att ett
mindre svenskt företag kan slå sig in
på världsmarknaden genom en unik,
innovativ och samhällsnyttig teknologi, som de är ensamma om att ha.
Tillsammans har vi på enbart sju
månader kunnat leverera och få ett
komplext system i produktion.

Innovation for growth

Kund: Miris Holding
Produkt: Miris Liquid Analyzer, ett analysinstrument.
Projekt: Ny inbyggd plattform.
Projektet startade juli 2011 och en prototyp var
klar samma år i november. I februari 2012 sattes
mjölkanalysinstrumentet i produktion och kunde
börja säljas fyra månader senare, exakt ett år från
projektets start.

Med miris instrument kan dyra
och stora instrument ersättas
med små, bärbara enheter till
lägre priser utan att ge avkall
på prestanda och kvalitet.

Prevas årsredovisning 2012
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spårbarhetssystem

ökad säkerhet vid hantering av sprängämnen
Sprängämnen i fel händer gör världen till en allt farligare plats att
leva på. EU:s nya sprängämnesdirektiv är tillsammans med Prevas
spårbarhetslösning för sprängämnesindustrin en viktig väg framåt.
OLIKA TYPER AV sprängämnen före-

Case #2

kommer vid terroristattacker. Att
öka säkerheten vid hantering av
sprängämnen är därför en prioriterad fråga inom den Europeiska
Unionen. Det är nödvändigt att
företag som tillverkar och hanterar
explosiva varor har ett system för
spårning av varorna, så att de när
som helst kan fastställa var en vara
befinner sig och vem som var den
senaste officiella ägaren. En förutsättning för att kunna underhålla
korrekta och fullständiga register
över explosiva varor inom hela
distributionskedjan är att varje
individuell vara förses med en
identitetsmärkning, samt att varje
aktör i samtliga led har ett system
som kan hantera varorna på
individnivå. Det möjliggör att man
kan identifiera och spåra explosiva
varor från produktion fram till
slutförbrukning.
Företaget Orica i Gyttorp framställer och handlar med olika typer
av sprängmedel för civilt bruk,
såsom bulksprängämnen, tändmedel och olika typer av patronerade
sprängämnen. Köparna är främst
entreprenörer, gruvbolag och
sammansättningsfabriker i hela
| 20 |

världen.
Mats Eurén är Prevas projektledare mot Orica vid införandet
av spårbarhetssystemet.
– Orica var mycket nöjda med
vår förstudie och valde att fortsätta
sitt samarbete med oss. Utgående
från Prevas MES-plattform utvecklade vi i tätt samarbete med Orica,
och utifrån förstudien, ett koncept
med fokus på likformighet med
avseende på bilder och funktion.
Allt för att förenkla för slutanvändarna och öka flexibiliteten. Orica
har också lyckats bra med att inte
bara fokusera på teknik och funktion, utan har också varit noga
med att involvera personalen vid
genomförandet. Arbetsprocessen
har löpande utvärderats i syfte att
få maximal acceptans från slutanvändarna och därmed bättre nytta
med systemet i framtiden.
Systemet kommer successivt att
användas i hela fabriken. I dagsläget har man rullat ut systemet
till en pilotlina inom varje produktionsavsnitt, med gott resultat.
Arbetet går nu vidare med att
anpassa produktionsutrustning
samt att implementera systemet på
parallella produktionslinjer inom

varje avsnitt. Målet är att ha allt
klart till kommande årsskifte, och
därmed få några månaders marginal tills dess den nya lagstiftningen
träder i kraft. Således är systemet
i stort sett färdigställt funktionellt
sett och Orica kan jobba vidare i
sin egen takt med ombyggnad av
maskiner, utbildning av personal
samt uppdatering av arbetsinstruktioner etc.
Sprängämnesdirektivet träder i
kraft för producenter i april 2013
och 2015 för slutanvändare. Det
sistnämnda kommer att realiseras
genom att distributören får krav
på sig i sin tur, att hålla ordning på
vilken slutkund som köpte varan.
Varje steg i försäljningsprocessen
ska vara spårbar.
– Vi vill göra det enkelt för alla
och framför allt för små entreprenörer. Många små entreprenörer
använder sprängämnen vid exempelvis väg- och husbyggen. Vi avser
att erbjuda en molntjänst i form
av en mobil-app. Entreprenören
köper ett månadsabonnemang och
använder sin telefon till att rapportera hur mycket de sprängt, när
osv, avslutar Mats Eurén.

Innovation for growth

Kund: Orica Mining Services
Projekt: Spårbarhetslösning för sprängämnesindustrin.

Prevas årsredovisning 2012
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INBYGGT SYSTEM

FRAMTIDENS UGNAR
STYRS VIA MOBILGRÄNSSNITT

Case #3

När danska ugnstillverkaren Hounö planerade framtida styrningen av sina ugnar,
önskade de ett system som var enkelt att
förstå och använda. Valet föll på Android.
HOUNÖ TILLVERKAR kombi- och bakeoff ugnar för hotell, restaurang,
bakning på stormarknader, bensinstationer och liknande platser.
– Det vi gör är high-end kombiugnar och målsättningen för projektet var att skapa den mest användarvänliga ugnen på marknaden.
Samtidigt har vi tittat på vad som
är rätt teknik och rätt plattform. I
det sammanhanget har vi imponerats mycket av mobilindustrin.
Där finns mycket förståelse för
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användaren, säger Morten A
Nielsen som är VD på Hounö.
– Vid sidan av det hade vi också
en önskan att ha en mycket innovativ plattform och Android är det
som växer mest för ögonblicket. Så
vi valde att ha Android i våra nya
ugnar Visual Cooking Touch. Vi är
inte först med mobiltelefongränssnitt i en industriapplikation men
vi är tidiga, fortsätter Morten A
Nielsen.
Gränssnittet består både av
ett Android-gränssnitt på ugnen
och av en app i mobilen. Ugnens
Android-gränssnitt kan både
användas för att styra ugnen
manuellt på plats och via GSMnätet. Den som vill sova lite extra
kan alltså starta förvärmningen
av ugnen via mobilen hemma
i sängen, istället för att åka till
jobbet och göra det på plats.

Hounö levererar app och ugn
tillsammans.
– Prevas har hög kompetens
inom Linux och Android. De har
utvecklat hårdvara och mjukvara
och spelat stor roll för oss i projektet. Prevas har även hjälpt oss att
samordna hårdvaru- och mjukvarudelarna och MMI-delen, ManMachine-Interface, säger Morten A
Nielsen.

Innovation for growth

Kund: Hounö i Danmark
Produkt: Kombi- och bake-off ugnar.
Projekt: Inbyggt system, styrning av ugnar.

Prevas har hög kompetens
inom linux och android. de har
utvecklat hårvara och mjukvara
och spelat stor roll för oss i
projektet.

Prevas årsredovisning 2012
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fortsatt oro på
marknaden

marknad och försäljning

Eurokrisen stabiliserades något under 2012,
andra orosmoln dök upp i Asien och USA.
Den stora efterfrågan på IT-kompetens, ur ett
längre perspektiv, har inte förändrats.
prevas marknad har under året varit

varierande. Vissa kundsegment har
varit återhållsamma medan andra
har fortsatt att investera och i vissa
fall även ökat sina inköp.
marknadsanalys

Industrin i Skandinavien har generellt sett haft en relativt god lönsamhet. Oron på marknaden har
dock gjort att många investeringar
fördröjts eller uteblivit trots att
svenska storbolags vinster har
ökat. Branscherna energi och
life science har haft en positiv
marknad medan fordon, stål och
verkstad har haft lägre aktivitet.
Danmark har under året haft ett
något sämre konjunkturläge än
Sverige och Norge.
trender inom produktutveckling

Behovet att utveckla nya konkurrenskraftiga produkter med ett
stort inslag av intelligens i form av
elektronik och mjukvara har under
året varit generellt högt. En stark
tendens är också att kunderna i allt
| 24 |

högre grad efterfrågar kompletta
lösningar och projekt istället för
mer traditionell resurskonsulting.
Prevas breda kompetens inom
mjukvara, elektronik och mekatronik samt förmåga att leverera projekt i tid och med hög kvalitet är
här en framgångsfaktor. Prevas har
också en djupgående kompetens
inom flertalet av kundernas verksamhetsområden vilket är viktigt
för att kunna omsätta kundernas
idéer till fungerande produkter.
trender inom industrisystem

Under året har vi sett en markant
ökad frekvens i förfrågningar och
projekt med MES-system (Manufacturing Execution System).
Behov av att få en snabb överblick
över produktionsprocesser har
funnits länge men här öppnar ny
teknik också andra möjligheter.
Det blir allt vanligare att även
använda smarta mobiler för att
sprida information om produktionsutfall, kvalitet, underhållsinformation och störningar. Krav på

spårbarhet och allt tuffare miljökrav är också en pådrivande faktor
för investeringar inom området.
Prevas har spetskompetens inom
många områden som automation,
spårbarhet, miljösystem, ugnsstyrning mm. Detta är en viktig komponent för att leverera fungerande
systemlösningar och få kundernas
förtroende.
trender inom management consulting

Tanken bakom Prevas nya affärsområde är att leverera tjänster
till kundernas ledningsnivå kring
förändringsprojekt och använda
Prevas långa gedigna industrikompetens för att stärka kundernas
konkurrenskraft. Många industrier
står inför nya utmaningar och
behöver snabbt förändra alltifrån
affärsmodeller till processer och
systemstöd. Prevas har märkt en
starkt ökande efterfrågan runt
detta och med det nya affärsområdet kan kunderna få ett mer
heltäckande stöd.

Innovation for growth

kunder

framtidsutsikter

Prevas affärer är spridda mellan många olika kunder
och branscher. De största kunderna har under senaste
året köpt mer och står nu för mer än en tredjedel av
Prevas omsättning. Samtidigt har många nya mindre
kunder tillkommit. Prevas har härigenom en god
plattform för tillväxt och ökad lönsamhet.

Hur 2013 kommer att utvecklas är svårt att förutsäga.
En viss optimism över att konjunkturen ska vända
uppåt under senare hälften av året finns. Eurokrisen
har lämnat sitt akuta läge, USA:s inköpsindex är på
väg uppåt och både Kina och Indien visar efter en
svacka på uppåtgående tendenser.
Efterfrågan på IT-kompetens för att förstärka
konkurrenskraften med hjälp av nya intelligenta
produkter och effektiva processer inom produktion
och administration har ur ett längre perspektiv inte
ändrats. IT blir allt mer en ofrånkomligt viktig faktor
inom både företagsverksamhet och samhälle. Smarta
mobiler, läsplattor, Smart-TV mm är numera dagliga
verktyg som människor använder både i hemmet och
på arbetet. Företag ställs inför helt nya marknadskrav. Intelligens och kommunikationsmöjlighet är ett
måste i både produkter och processer för att upprätthålla konkurrenskraften på den snabbt föränderliga
marknaden. Den i Skandinavien fortgående låga
utexamineringstakten av ingenjörer, i kombination
med växande pensionsavgångar, är en flaskhals för
både Prevas och kunder. Behovet av IT-kompetens
fortsätter att växa. Prevas förmåga att attrahera kompetenta medarbetare och samtidigt hitta nya leveransmodeller, i form av effektiv projektmetodik och
smart-shoring från Indien mm, är nyckelkomponenter
i framgångskonceptet.

konkurrenter

Prevas är inom affärsområdet Produktutveckling med
inbyggda system fortsatt den ledande och största aktören bland konsultföretagen i Norden. Samma gäller
inom Industrisystem där Prevas med ett extra fokus
på fabrikssystem (MES) också är en av de ledande i
branschen. Inom det nya affärsområdet Management
Consulting räknar vi oss mer som industrispecialister
och jämför oss inte med bolag som McKinsey mfl.
Här konkurrerar vi mer med motsvarande enheter
som finns inom traditionella IT-konsultbolag såsom
Tieto mfl.
Inom affärsområdet Produktutveckling återfinns
konkurrenter som Combitech, Cybercom, HiQ,
Semcon och Tieto.
Inom affärsområdet Industrisystem finns konkurrenter som GoodTech, Logica, Midroc, Tieto och ÅF.

Prevas årsredovisning 2012
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marknad & försäljning

Branscher
och kunder
verkstadsindustri

telekom

Automatisering, mätning av maskineffektivitet, förbättrad uppföljning och styrning med hjälp av MESsystem (Manufacturing Execution Systems) är starka
tendenser inom denna bransch. Investeringsviljan
har dock varierat hos kunderna beroende på rådande
marknadsosäkerhet. Inom denna bransch har Prevas
sedan länge många starka kunder och här förväntas
hända mycket inom de närmsta åren.
Exempel på kunder: ABB, Atlas Copco, Orica
Mining Services och Sandvik.

Även inom telekomindustrin har marknaden varit
blandad. Några av de större aktörerna har varit
återhållsamma samtidigt som det tillkommit nya
spännande kunder. I ett längre perspektiv är detta en
spännande bransch där Prevas höga teknikkompetens
är uppskattad.
Exempel på kunder: Apsis, Axis Communications,
Ericsson och Intel Mobile Communications.

life science

Inom life science har marknaden varit blandad. Några
av de större företagen har hållit igen med investeringar medan en hel del nya bolag har tillkommit på
kundlistan.
Exempel på kunder: AstraZeneca, AXIS Shield,
DAKO, Gambro, GE Healthcare, Maquet Critical Care
och Nobel Biocare.

LEVERANSSÄKERHET, %

Prevas har sedan starten jobbat mycket inom fordonsindustrin. Här har investeringstakten under
året avtagit i takt med den vikande konjunkturen och
Prevas försäljning inom branschen minskade drastiskt
under 2012.
Exempel på kunder: Bombardier Transportation,
GKN Driveline, Scania, Stoneridge Electronics och
Volvo.

BRANSCHINDELNING 2012
verkstadsindustri 19 %
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fordon
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försvar

stål och mineral

Försvarsindustrin har gått fortsatt bra. Många spännande tekniska lösningar och tuffa krav på miljö och
kvalitet gör detta till en både intressant och krävande
bransch. Prevas fick under året några nya kunder och
ökade försäljningen med 9 procent från föregående år.
Exempel på kunder: BAE Systems, Bofors, GKN
Aerospace, Kongsberg och SAAB Aerosystems.

Stålindustrin har haft ett tufft år, framförallt beroende
på en vikande marknad i Europa och Kina. Prevas har
här unik kompetens inom bland annat ugnsstyrning.
Investeringsnivån var under början av året mycket
låg. Behovet att stärka konkurrenskraften genom processförbättringar har dock gjort att försäljningen tagit
bättre fart under slutet av 2012.
Exempel på kunder: Outokumpu, Ovako,
Rautaruukki, Sandvik och SSAB.

energi

Energisektorn står inför nya spännande utmaningar
och möjligheter. Här har Prevas på senare tid gjort
flera satsningar. Det nya affärsområdet Management
Consulting har detta som ett av sina fokusområden
och förvärven av Rhemispheres och Autsyde är en
del i denna satsning. Nya kunder har tillkommit och
Prevas försäljning inom energibranschen ökade med
52 procent från föregående år.
Exempel på kunder: ABB, E.ON, Forsmarks kraftgrupp, Fortum, Siemens, Vestas och Westinghouse
Electric.

DE STÖRSTA KUNDERNA 2012

KUNDBETYG, SKALA 1 TILL 10
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kunskap och passion
Prevas deltar i många spännande projekt,
inom flera branscher. Och delar gärna med
sig av sina kunskaper.
medarbetare

prevas har under 2012 genomfört
tre företagsförvärv och därmed
även vuxit i antal anställda medarbetare. Med spridning över hela
året har ca 50 nya medarbetare
valt att arbeta hos Prevas efter
genomförda förvärv. Utmaningen
Prevas ställs inför är att lyckosamt
integrera förvärv och nya medarbetare. Efter många års erfarenhet
har Prevas en plattform för detta
där företagets starka grundvärden
genomsyrar processen.
prevas united award

Prevas United Award, är det pris
du kan få genom att nomineras
av en kollega. Med stor glädje
kan vi konstatera att priset som
instiftades i samband med Prevas
25 års-jubileum 2010, numera är
ett välkänt och uppskattat pris på
företaget. För tredje året i rad har
det delats ut hedervärda diplom
och tillhörande check till flera
glada medarbetare på Prevas.
Samtliga nomineringar bygger
på att medarbetaren lever efter
| 28 |

Prevas grundvärden på ett sådant
sätt att det uppmärksammas av
kollegorna.
nya specialister utsedda

Under de senaste åren har specialistrollen formats som en karriärväg inom Prevas. Genom en noggrann urvalsprocess utses ett fåtal
medarbetare per år som specialister inom något av våra strategiska
kompetensområden.
Under 2012 utnämndes två nya
medarbetare inom kompetensområdena ”Electronic Development –
FPGA” och ”Computerized System
Validation”. Specialisterna driver
utvecklingen inom sitt område
framåt samt stödjer organisationen och medarbetarna med sina
kunskaper.
vår kompetensutveckling

Utvecklingssamtalet är en viktig
plattform för medarbetarnas
utveckling och genomförs minst en
gång per år. I samtalet diskuteras

hur tidigare mål uppfyllts och
framtida aktiviteter sätts upp.
Mycket av Prevas kompetensutveckling sker genom att vi tar
tillvara på vår interna kompetens.
Vi har expertkompetens inom en
rad områden och våra utnämnda
specialister delar gärna med sig av
sina kunskaper.
inte bara jobb

Prevas har alltid varit en arbetsplats med stark sammanhållning.
Mycket bygger på att vi har våra
grundvärden som genomsyrar vårt
arbete och skapar en stark företagskultur. ”Team Spirit” är ett av
våra grundvärden och genom olika
aktiviteter vid sidan av vårt arbete
lär vi känna varandra och har kul
tillsammans. Det kan vara att dela
med sig av sina intressen genom en
föreläsning, en fixarkväll i verkstaden eller mer fysiska aktiviteter
såsom innebandy, skidåkning eller
segling.

Innovation for growth

UTBILDNINGSNIVÅ

TOTALT 590 MEDARBETARE 2012-12-31
civilingenjörer 45 %

sverige 83 %

annan akademisk
utbildning > 120 poäng,
27 %

danmark 9 %

annan akademisk
utbildning 19 %
gymnasial utbildning 6 %
doktorer 3 %

Prevas årsredovisning 2012

norge 6 %
indien 2 %
FÖRDELNING
Män 89 %
Kvinnor 11 %
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prevasaktien
AKTIEKAPITAL

Aktien

Det registrerade aktiekapitalet uppgick till
25 255 902,50 kronor per den 31 december 2012
fördelat på 10 102 361 aktier, varav 820 160 aktier av
serie A och 9 282 201 aktier av serie B.
Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och
vinst. Aktier av serie A berättigar till tio röster på årsstämma och aktier av serie B berättigar till en röst på
årsstämma.
Styrelsen i Prevas bemyndigades på årsstämma den
26 mars 2012, liksom vid föregående årsstämma, att
besluta om nyemission med avvikelse från befintliga
aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet gällde
högst 1 010 236 aktier av serie B och var avsett att
användas i samband med bolagsförvärv.
Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B där innehavet högst får
vara tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Återköp skall ske på NASDAQ OMX. I samband med

detta bemyndigades styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelsen av egna aktier får
endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar
och förvärv och med högst det antal som bolaget vid
var tid innehar. Styrelsen har under 2012 ej utnyttjat
bemyndigandet från årsstämman 2012.
UTDELNING

Prevas utdelningspolicy bygger på att cirka hälften
av vinsten efter skatt ska delas ut till aktieägarna och
utifrån genomgång av fritt eget kapital samt likvida
medel.
För räkenskapsåret 2012 föreslår styrelsen att
utdelning lämnas med 0,30 kronor per aktie (2,00).
Utdelningsbeloppet, som motsvarar 617 procent
av bolagets resultat efter skatt, uppgår till 3,0 Mkr
(20,2).

Prevasaktiens utveckling
Prevas B-aktie

1 JANUARI 2012 – 29 FEBRUARI 2013

OMX Stockholm_PI
[ Number of shares traded in 1000s ]
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Aktieägarstruktur

Antal aktieägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Innehav, %

Röster, %

AKTIEINNEHAV 2012-12-31
1 413

–

268 227

2,66

1,53

501 – 1 000

1 – 500

364

–

299 390

2,96

1,71

1 001 – 5 000

279

–

714 481

7,07

4,09

5 001 – 10 000

50

19 200

371 879

3,87

3,23

10 001 – 15 000

17

17 280

197 308

2,12

2,12

15 001 – 20 000

12

–

218 726

2,17

1,25

20 001 –
Totalt

Aktieägare

45

783 680

7 212 190

79,15

86,07

2 180

820 160

9 282 201

100,00

100,00

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Totalt antal aktier

Innehav, %

Röster, %

DE TIO STÖRSTA ÄGARNA 2012-12-31
Göran Lundin med familj

150 000

2 517 900

2 667 900

26,41

22,98

Länsförsäkringar Bergslagen

250 000

1 044 100

1 294 100

12,81

20,27

Björn Andersson

100 000

232 000

332 000

3,29

7,05

Per Lysholt

100 000

12 965

112 965

1,12

5,79

Stieg Westin

64 000

49 000

113 000

1,12

3,94

–

471 642

471 642

4,67

2,70

Swedbank Robur fonder
Länsförsäkringar fondförvaltning

–

454 104

454 104

4,50

2,60

Ann Stillström

–

447 830

447 830

4,43

2,56

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

–

332 660

332 660

3,29

1,90

–

267 134

267 134

2,64

1,53

Övriga aktieägare

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY

156 160

3 452 866

3 609 026

35,72

28,68

Totalt

820 160

9 282 201

10 102 361

100,00

100,00

2012

2011

2010

2009

2008

Aktiedata
NYCKELTAL
Resultat per aktie före utspädning i kr
Eget kapital per aktie före utspädning i kr
Utdelning per aktie i kr
Börskurs vid årets slut i kr
Genomsnittligt antal omsatta aktier per dag
Antal aktier A fria vid årets slut

0,07

3,17

0,83

–1,52

5,11

15,93

18,04

15,36

15,09

18,20

0,30 *
17,00

2,00

0,50

0,00

1,50

23,40

20,00

19,10

19,80

6 558

10 347

7 594

15 903

26 038

820 160

820 160

820 160

820 160

820 160

Antal aktier B fria vid årets slut

9 282 201

9 282 201

9 282 201

9 282 201

9 138 850

Totalt antal aktier vid årets slut

10 102 361

10 102 361

10 102 361

10 102 361

9 959 010

*) Föreslagen utdelning

Prevas årsredovisning 2012
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Koncernledning
Björn Andersson

Jonas Mann

Per Melin

västerås, Född 1957

stockholm, Född 1969

stockholm, Född 1960

Affärsutveckling.
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd sedan 1985.
Innehav i Prevas AB: 100 000 A-aktier,
232 000 B-aktier.

Affärsområdeschef Produktutveckling.
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd sedan 2007.

Affärsområdeschef Management Consulting.
Utbildning: Gymnasieingenjör.
Anställd sedan 2012.

Christer Ramebäck

Prevas ledning

göteborg, Född 1956

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

Mats Åström
västerås, Född 1965

Revisor
Helena Arvidsson Älgne
stockholm, Född 1962

Tf CEO och CFO Prevas AB.
Utbildning: Civilekonom.
Anställd sedan 2007.
Innehav i Prevas AB: 10 094 B-aktier.
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Huvudansvarig revisor.
Auktoriserad revisor KPMG.
Revisor hos Prevas AB sedan 2006.

Innovation for growth

Styrelse
Claes Dinkelspiel

Ulrika Grönberg

Christina Liffner

Stockholm, Född 1941

västerås, Född 1972

västerås, Född 1950

Styrelseordförande Nordnet AB.
Styrelseledamot sedan 2000.
Övriga uppdrag: Ordförande Gummesson Gruppen
AB m.fl. Ledamot i Intellecta AB, Stiftelsen
Silviahemmet, Stiftelsen Gundua m.fl.
Innehav i Prevas AB: 8 500 B-aktier.

Företagsrådgivare Swedbank.
Styrelseledamot sedan 2009.
Suppleant styrelseledamot 2007 till 2009.
Innehav i Prevas AB: 397 000 B-aktier.

Styrelseledamot sedan 2005.
Övriga uppdrag: Ordförande i Västmanlands
Friidrottsförbund och Endometriosföreningen,
Sverige. Ledamot i Länsförsäkringar Bergslagen
AB, SJR in Scandinavia AB m.fl.
Innehav i Prevas AB (inkl. familj): 1 500 B-aktier.

Göran Lundin

Karl-Gustav Ramström

Stieg Westin

västerås, Född 1944

västerås, Född 1954

skövde, Född 1938

Styrelseordförande sedan 2000 och styrelseledamot sedan 1985.
Övriga uppdrag: Ordförande i MPA Måleriproduktion AB. Ledamot i IVA och Radscan AB.
Innehav i Prevas AB (inkl. familj):
150 000 A-aktier och 2 517 900 B-aktier.

Executive Vice President, och Chief Technical
Officer SSAB.
Styrelseledamot sedan 2011.
Övriga uppdrag: Ledamot i IVA, Tibnor AB,
Swerea AB och BHV-Bergshandteringens Vänner.

Tidigare direktör Volvo Lastvagnar AB.
Styrelseledamot sedan 1986.
Innehav i Prevas AB (inkl. bolag): 64 000 A-aktier
och 49 000 B-aktier.

Jan-Olof Carlsson

Karin Holmström

västerås, Född 1954

uppsala, Född 1980

Medarbetarrepresentant sedan 2005.
Innehav i Prevas AB: 1 700 B-aktier.

Medarbetarrepresentant sedan 2011.

Prevas årsredovisning 2012

| 33 |

fem år i sammandrag
Finansiell översikt
Mkr

2012

2011

2010

2009

2008

RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto

645,6

615,2

519,4

513,2

615,7

–643,4

–568,1

–504,8

–532,5

–545,4

2,2

47,1

14,6

–19,3

70,3

–1,8

–1,0

–1,8

–0,7

–1,4

Resultat före skatt

0,4

46,1

12,8

–20,0

68,9

Skatt

0,1

–12,3

–3,8

4,6

–18,8

Resultat

0,5

33,8

9,0

–15,4

50,1

2012

2011

2010

2009

2008

Mkr
BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
Immateriella anläggningstillgångar

Finansiell information

164,1

121,4

122,5

129,9

130,8

Materiella anläggningstillgångar

21,0

13,5

13,4

14,5

15,1

Finansiella anläggningstillgångar

4,1

2,8

4,1

5,0

0,9

206,8

180,4

142,5

128,5

156,4

Kortfristiga fordringar

13,7

19,3

7,5

11,8

16,7

Summa tillgångar

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar

409,7

337,4

290,0

289,7

319,9
181,2

Eget kapital

163,5

184,8

155,8

152,5

Avsättningar

39,3

12,4

10,0

9,5

13,6

Räntebärande skulder

80,3

21,3

34,0

35,8

25,8

Icke räntebärande skulder

126,6

118,9

90,2

91,9

99,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

409,7

337,4

290,0

289,7

319,9

resultaträkning per kvartal
Mkr

2012
Kv 4

Kv 3

Kv 2

Kv 1

Kv 4

Kv 3

Kv 2

Kv 1

Rörelsens intäkter

173,9

135,0

163,4

173,3

173,3

130,3

156,2

155,4

Aktiverat arbete
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Rörelseresultat
Rörelsemarginal, %
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2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

0,6

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

–

0,1

–55,6

–37,4

–43,3

–45,7

–52,7

–35,4

–38,6

–39,7

–122,8

–94,0

–117,1

–113,7

–106,5

–85,5

–102,3

–97,8

–8,4

–2,5

–2,3

–2,0

–2,4

–2,4

–2,8

–2,6

–12,3

1,3

1,0

12,1

11,9

7,2

12,5

15,4

–7,0

1,0

0,6

7,0

6,9

5,5

8,0

9,9
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Finansiella nyckeltal
Finansiell översikt
2012

2011

2010

2009

2008

MARGINALER
EBITDA/Resultatmarginal före avskrivningar, %

2,7

9,3

5,3

–1,2

13,5

EBIT/Rörelsemarginal, %

0,3

7,7

2,8

–3,8

11,4

Resultatmarginal, %

0,1

7,5

2,5

–3,9

11,2

AVKASTNINGSMÅTT
Avkastning på operativt kapital, %

1,0

25,5

8,1

–10,5

39,9

Avkastning på sysselsatt kapital, %

1,1

24,0

8,3

–9,3

37,3

Avkastning på eget kapital, %

0,3

13,7

5,8

–9,1

33,1

163,5

184,8

155,8

152,5

181,2

39,9

54,8

53,7

52,6

56,7

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital, Mkr
Soliditet, %
MEDARBETARE
Antal medarbetare vid årets slut

590

567

456

497

548

Medelantal anställda

531

476

421

472

517

1 216

1 292

1 234

1 087

1 191

Omsättning per anställd, Tkr
AKTIEDATA
Genomsnitt antal aktier före utspädning i tusental

10 102

10 102

10 102

10 072

9 808

Antal aktier vid årets slut före utspädning i tusental

10 102

10 102

10 102

10 102

9 959

Resultat per aktie före utspädning i kr

0,07

3,17

0,83

–1,52

5,11

Resultat per aktie efter utspädning i kr

0,07

3,17

0,83

–1,52

5,04

Eget kapital per aktie före utspädning i kr

15,93

18,04

15,36

15,09

18,20

Eget kapital per aktie efter utspädning i kr

15,93

18,04

15,36

15,09

18,14

DEFINITIONER
EBITDA/Resultatmarginal före
avskrivningar
Resultat före avskrivningar i procent av
nettoomsättningen.
EBIT/Rörelsemarginal
Resultat efter avskrivningar (exkl.
resultat från intressebolag) i procent av
nettoomsättningen.
Resultatmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av
nettoomsättningen.
Avkastning på operativt kapital
Resultat efter avskrivningar i procent av
genomsnittligt operativt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före finansiella poster plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt
sysselsatt kapital.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansnetto minskat
med betald skatt och uppskjuten skatt

Prevas årsredovisning 2012

hänförlig till under året gjorda bokslutsdispositioner i procent av genomsnittligt
eget kapital.

Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier under
perioden.

Operativt kapital
Balansomslutning minskad med likvida
medel samt icke räntebärande skulder
och avsättningar.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare fördelat på genomsnittligt antal aktier.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder och avsättningar.

Eget kapital per aktie före utspädning
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare dividerat med antalet utestående aktier.

Eget kapital
Eget kapital inklusive kapitaldelen av
obeskattade reserver.
Soliditet
Eget kapital inklusive minoritetsintresse i
procent av balansomslutningen.

Eget kapital per aktie efter utspädning
Justerat eget kapital, dvs egna kapitalet
med hänsyn till den ökning av eget kapital
som uppstår i samband med nyttjandet av
optioner, i relation till antalet aktier vid
fullt nyttjande av samtliga optioner.

Medelantal anställda
Av företaget betalda timmar i relation till
normal årsarbetstid.
Omsättning per anställd
Rörelsens intäkter dividerade med medelantal anställda.
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förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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 för räkenskapsåret 2012. Prevas 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.
Prevas är verksamt på 18 orter i Sverige; Finspång, Gävle, Göteborg,
Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlstad, Linköping, Lund,
Malmö, Norrköping, Sandviken, Stockholm, Sundbyberg, Uppsala,
Västerås och Örebro, på två orter i Danmark; Köpenhamn och Århus,
på två orter i Norge; Oslo och Kongsberg, Tyskland; Großbettlingen,
och Indien; Bangalore. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden,
Produktutveckling, Industrisystem och Management Consulting.
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
SOM INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Prevas förvärvade under året Zetiq Development AB och Autsyde AB.
Vidare gjordes ett inkråmsförvärv från Rhemispheres AB samt förvärv
av resterande 49 procent av aktierna i Prevas Technology West AB.
UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET,
RESULTAT OCH STÄLLNING
2012 började trevande men med en relativt god orderingång och
bra konsultbeläggning. Under första kvartalet förvärvades Zetiq
Development AB, som ingår i affärsområdet Produktutveckling. Andra
kvartalet präglades av försiktighet bland Prevas internationella industrikunder och en tillfälligt sämre konsultbeläggning. Uppbyggnaden
av det nya affärsområdet Management Consulting, som startade i
maj, har tagit resurser i anspråk. I slutet av andra kvartalet förbättrades orderingången vilket gav förutsättningar till fortsatt expansion.
Prevas verksamhet präglas av kvartalsvariationer där tredje kvartalet
påverkas omsättningsmässigt av semesterperioden. Under hösten
förvärvades Autsyde AB, som ingår i affärsområde Industrisystem, och
Rhemispheres, som ingår i satsningen inom det nya affärsområdet
Management Consulting. Hösten och vintern präglades av en låg konsultbeläggning samt av ett fåtal kundprojekt som påverkade resultatet
negativt. Orderingången under kvartal 4 var mycket bra och vi ser en
försiktig optimism hos många av våra kunder.
Prevas gjorde under året 2012 en nedskrivning av konstaterade
och befarade kundförluster samt projektförluster på sammanlagt
13,0 Mkr. Vår satsning i Dubai för affärsområde Industrisystem stängdes vilket medförde en avvecklingskostnad på 2,0 Mkr. Vidare gjordes
en nedskrivning av goodwillposten gällande vår danska verksamhet på
5,2 Mkr. Denna nedskrivning beror på att den danska verksamheten har
minskat i omfattning och vår bedömning på kort och mellanlång sikt är
att denna verksamhet inte kommer att växa i den omfattning som krävs
för att försvara goodwillvärdet.
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Prevas omsättning 2012 uppgick till 645,6 Mkr (615,2 Mkr), en
ökning med 5 procent. Omsättningen per medarbetare uppgick till
1 216 Tkr (1 292). Antal arbetsdagar uppgick till 250 (253).
Rörelseresultatet uppgick till 2,2 Mkr (47,1) vilket ger en rörelsemarginal på 0,3 procent (7,7). Under året har resultatet belastats med kostnader av engångskaraktär om 28,1 Mkr. Engångskostnaderna består
av extraordinära reservationer gällande konstaterade och befarade
kundförluster samt två projekt till ett värde av 13,0 Mkr. Vidare har en
nedskrivning gällande goodwillposten för Danmark belastat resultatet
med 5,2 Mkr. Uppstarten av nytt affärsområde samt nedläggningen
av Dubaikontoret i Förenade Arabemiraten har sammanlagt belastat
resultatet med 9,9 Mkr.
I slutet av 2012 arbetade 590 medarbetare på Prevas jämfört med
567 i slutet av 2011.
Omsättningen för moderbolaget under 2012 uppgick till 492,2 Mkr
(494,8).
Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick till 18,1 Mkr (34,4) vilket
ger en rörelsemarginal på 3,7 procent (7,0).
Prevas har under året bibehållit kundbasen och idag kommer 33
procent av omsättningen från våra 5 största kunder. Många större
ramavtal har förnyats under året.
HÄNDELSER AV VÄSENTIG BETYDELSE
SOM INTRÄFFAT EFTER RÄKENSKAPSÅRET
Prevas har under januari informerat om att Karl-Gustav Ramström
tillträder som ny CEO för Prevas senast 1 april 2013.
PREVASAKTIEN
Det registrerade aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2012 till
25 255 902,50 kronor fördelat på 10 102 361 aktier, varav 820 160
aktier av serie A och 9 282 201 aktier av serie B. Varje aktie äger lika
rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till tio
röster på bolagsstämma och aktier av serie B berättigar till en röst på
bolagsstämma.
Aktieägare med minst 10 procent
av röstetalet för samtliga aktier i bolaget
Aktieägare 2012-12-31. Göran Lundin med familj, antal A-aktier
150 000, antal B-aktier 2 517 900, totalt antal aktier 2 667 900, innehav i procent 26,41 och röster i procent 22,98.
Länsförsäkringar Bergslagen, antal A-aktier 250 000, antal B-aktier
1 044 100, totalt antal aktier 1 294 100, innehav i procent 12,81 och
röster i procent 20,27.
BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN
Styrelsen i Prevas bemyndigades på årsstämma den 26 mars 2012,
liksom vid föregående årsstämma, att besluta om nyemission med
avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet
gällde högst 1 010 236 aktier av serie B och var avsett att användas
i samband med bolagsförvärv. Styrelsen fick även bemyndigande om
förvärv av egna aktier. Inget av bemyndigandena har utnyttjats under
perioden.
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OPTIONSPROGRAM
Prevaskoncernen har för närvarande inga pågående optionsprogram.
FINANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING
Finansiella risker
Prevaskoncernens finansiella risker har varit låga. De finansiella transaktioner som förekommer utgör endast stöd för den löpande verksamheten och inga transaktioner sker i spekulationssyfte.
De finansiella instrument som finns består i allt väsentligt av lån på
31,3 Mkr, finansiella leasingskulder, en checkkredit som utnyttjades till
32 Mkr, likvida medel, kundfordringar och leverantörsskulder.
Likviditets-/kassaflödesrisk
Med likviditets- och kassaflödesrisk avses risken att kostnaden blir
högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska omsättas
samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet. Räntebärande skulder inom Prevaskoncernen består
av banklån på 31,3 Mkr samt finansiella leasingskulder. I koncernen
finns en beviljad checkkredit på 35 Mkr som kan utnyttjas för att täcka
tillfälliga kapitalbehov. Det internationella kreditvärderingsinstitutet
D&B (Dun & Bradstreet) ger Prevaskoncernen ratingen AAA vilket innebär att Prevas har högsta kreditvärdighet.
Ränterisk
Då inga placeringar förekommer utgörs koncernens ränterisk av förändringar i in- och utlåningsränta på koncernens checkkonto samt på
banklån. Indirekt påverkas Prevas dock av att förändringar i räntenivån
kan påverka kundernas investeringsvilja.
De skulder som finns består av banklån samt finansiella skulder som
löper med rörlig ränta. Förfallostrukturen för de finansiella leasingskulderna specificeras i not 17.
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 mycket låga. För att minska risken för kreditförluster sker kreditprövning av alla nya kunder och i förekommande fall
förnyad kreditprövning av befintliga kunder där indikation på förändrad
betalningsförmåga och den rådande lågkonjunkturen har ökat riskerna.
Under 2012 har Prevaskoncernen haft konstaterade samt befarade
kreditförluster om 4,0 Mkr.
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.
Valutarisker förekommer också i omräkningen av utländska
dotterföretags tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella
valuta så kallad omräkningsexponering.
Prevas årsredovisning 2012

(i) Transaktionsexponering
Fakturering utöver den som sker i SEK, DKK respektive NOK utgör mindre
än 2 procent av koncernens fakturering. Exponeringen i utländsk valuta
har vid varje enskilt tillfälle varit så liten att säkring inte bedömts
nödvändig. Inköp i utländsk valuta sker i mycket liten omfattning.
(ii) Omräkningsexponering
Koncernen har haft som policy att inte skydda omräkningsexponeringar i utländsk valuta. För hantering i redovisningen se vidare not 1
Redovisningsprinciper, utländsk valuta.
ÖVRIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Konjunktur och marknad
År 2012 präglades av en något återhållsam marknad, men där sista
kvartalet blev något bättre orderingångsmässigt. Affärsområde
Industrisystem har haft en relativt stabil efterfrågan under året men en
något för låg lönsamhet genom en låg beläggning samt projektförluster.
Affärsområde Produktutveckling har under 2012 haft en slagig verksamhet. Året började relativt bra men har från kvartal 2 haft en för låg
beläggning, projektförluster, konstaterade samt befarade kundförluster
samt en goodwillnedskrivning för Danmark. Prevas nya affärsområde
Management Consulting startade i maj 2012. Uppbyggnaden har tagit
resurser i anspråk. Marknaden inom detta affärsområde ser bra ut och
efterfrågan är god. Resultatutvecklingen har inte varit enligt plan pga
svårigheter att rekrytera medarbetare.
Projektrisker
Prevas jobbar för att ha en sund mix av både löpanderäkningsuppdrag
och fastprisprojekt. Andelen systemleveranser stod under 2012 för ca 30
procent av omsättningen vilket är enligt den strategi som Prevas fastställt. Målet inom verksamheten är att systemleveranserna skall vara
ca hälften av den totala omsättningen inom 3 år. Systemleveranserna
medför en något ökad risk om tiden för uppdragets färdigställande
missbedöms, samtidigt medför avtalsformen en ökad möjlighet att för
både kunden och Prevas ge ett ökat mervärde bl.a. genom återvinning
av erfarenhet från tidigare projekt. Prevas utför många komplicerade
uppdrag vilket kan medföra krav på kompletteringar av gjorda leveranser. Prevaskoncernen följer kontinuerligt upp respektive projekts status
och bedömer vilka garantireserver som bör bokas. Genom Prevas ISOcertifierade projektmodell, som detaljerat reglerar ledning och styrning
av projekt, hanteras de risker som är förknippade med fastprisprojekt.
Rekrytering och kompetensförsörjning
I Prevas utgör medarbetarna tillsammans med kunder vår viktigaste
tillgång. Konjunkturläget påverkar Prevas möjligheter att rekrytera
nya medarbetare och att säkerställa kompetensförsörjningen. Inom
vissa kompetenser och geografiska områden är det svårt 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.
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EKONOMISKA ARRANGEMANG
Prevas har i dagsläget inga större åtaganden. Det som finns avser konsignationslager hos leverantörer. Det totala värdet uppgår till 1,0 Mkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM ICKE-FINANSIELLA RESULTATINDIKATIONER
Prevas arbetar aktivt med att utveckla ledarskapet, organisationen och
medarbetarna. Fokus i detta arbete är att få våra medarbetare att trivas
och rekommendera Prevas som arbetsgivare. I detta arbete ingår medarbetarundersökningar som genomförs med cirka ett års mellanrum.
Prevas medarbetarundersökning under 2012 föll ännu en gång mycket
väl ut och vi kan konstatera att vårt arbete har gett resultat.
Prevas bedriver ur miljöaspekt ingen miljöpåverkande verksamhet.
Den påverkan som verksamheten inom Prevas har på miljön styrs av
Prevas Miljö-, Rese- och tjänstebilspolicy. Rese- och tjänstebilspolicyn
är bl.a. inriktad 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.
FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING
TILL LEDANDE BEFATTNINGsHAVARE
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
som i allt väsentligt överensstämmer med det som beslutades 2012.
Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande
direktören, Vice VD tillika ekonomi- och finanschefen, affärsområdescheferna samt verksamhets- och affärsutvecklingschefen. Styrelsen
föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande
av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare i koncernen. Principerna gäller för anställningsavtal som ingås
efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande
villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att bolagets
ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare
skall vara marknadsmässig.
Fast lön: Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje
individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet
i relevant befattning.
Rörlig lön: Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom
koncernen skall vara strukturerad som en variabel komponent av det
totala kontanta ersättningspaketet och kriterierna för den rörliga lönen
skall i första hand vara relaterade till finansiellt utfall med koncerngemensamma mål. Syftet med de rörliga ersättningarna är att främja
bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för denna rörliga
kompensation skall revideras årligen av styrelsen för att säkerställa
att målen står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av
den totala ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar beroende på
befattning och skall kunna utgöra mellan 8,3 och 50,0 procent av den
fasta lönen vid full måluppfyllelse. Planen skall också innehålla en
lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus
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erhålles. Mot bakgrund av att den rörliga ersättning som kan utgå är
relativt begränsad, att kriterierna för den rörliga ersättningen är tydliga,
transparenta och satta till endast finansiella utfall samt att kriterierna
revideras årligen bedömer styrelsen att det inte finns anledning att
införa några särskilda förbehåll som villkorar utbetalning av viss del av
sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats
visar sig vara hållbara över tid, eller som ger bolaget möjlighet att
återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter
som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.
Övriga förmånder: Övriga förmåner, såsom företagsbil, ersättning för
sjukvårdsförsäkring etc., skall vara av begränsat värde i förhållande till
övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt.
Pension: Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor enligt ITPplanen. Pensionsålder för VD samt övriga ledande befattningshavare är
65 år.
Uppsägningstid och avgångsvederlag: För VD gäller uppsägningstid 6 månader från VD:s sida och 12 månader för bolaget. Övriga
ledande befattningshavare i koncernen har anställningsvillkor enligt
kollektivavtalet.
Ersättningsutskottet: Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott skall
bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande
direktören och ledande befattningshavare samt förelägga styrelsen
förslag till beslut i sådana frågor.
Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse
sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas
vid närmast följande årsstämma. För redogörelse över ersättning till
ledande befattningshavare 2012, se not 4.
FORSKNING OCH UTVECKLING
Prevas bedriver ingen forskning. Utveckling av egna produkter och
koncept sker i den normala verksamheten och uppgick under 2012 till
6,9 Mkr varav 1,3 Mkr har aktiverats.
FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN
Prevas räknar med att 2013 blir ett år fyllt av utmaningar, där rekrytering och lönsamhet är i fokus. Många intressanta projekt startas
och även Prevas internationella satsning bedöms generera ökad
orderingång.
Prevas strategi, tillväxt med lönsamhet, kvarstår under 2013, men
med ett stort fokus på lönsamhet. Trenden med att kunderna efterfrågar
mer färdiga och kompletta lösningar i kombination med konsulttjänster
bedöms fortsätta. Prevas satsning på paketerade tjänster fortsätter och
sk smartshoring kommer att vara en viktig framtida konkurrensfaktor.

Innovation for growth

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Bolagsstyrningsrapport finns på sidorna 70-73.
FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder
37 696 166 kronor disponeras enligt följande:
Lämnas i utdelning
(10 102 361 * 0,3 kr per aktie)
3 030 708 kr
Föres i ny räkning 		
34 665 458 kr
varav i överkursfond 		
29 070 238 kr
Summa 			
37 696 166 kr
Som avstämningsdag föreslås den 11 april 2013. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Styrelsens
yttrande till utdelningen kommer att återfinnas på bolagets hemsida
och finnas tillgängligt på årsstämman.

Prevas årsredovisning 2012
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resultaträkning koncernen
1 januari - 31 december
Tkr
Nettoomsättning

Not

2012

2011

2

645 608

615 169

Rörelsens kostnader
Aktivierat arbete för egen räkning

9

1 290

515

5, 23

–181 956

–166 334

Personalkostnader

4

–447 554

–392 078

Av- och nedskrivningar immateriella anläggningskostnader

9

–9 966

–5 557

10

–5 248

–4 631

–643 434

–568 085

2 174

47 084

Övriga externa kostnader

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelsereslutat
Finansiella intäkter
Finanseilla kostnader
Finansnetto

6

Resultat före skatt

FINANSIELL INFORMATION

Skatt

7

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare
Årets resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie före och efter utspädning i kr

8

302

377

–2 073

–1 350

–1 771

–973

403

46 111

88

–12 344

491

33 767

679

32 048

–188

1 719

0,07

3,17

rapport över totalresultat koncernen
Tkr

2012

2011

491

33 767

–1 181

19

–690

33 786

Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare

–502

32 067

Årets totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

–188

1 719

Årets resultat
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
ÅRETS TOTALRESULTAT
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balansräkning koncernen
PER DEN 31 DECEMBER
Tkr

Not

2012

2011

Goodwill

9

141 075

112 496

Övriga immateriella anläggningstillgångar

9

23 033

8 946

10

21 012

13 502

7

4 132

2 840

189 252

137 784

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

1 317

2 409

13, 21

152 980

123 102

14

50 671

53 179

1 024

–

741

1 706

13 728

19 271

Summa omsättningstillgångar

220 461

199 667

SUMMA TILLGÅNGAR

409 713

337 451

Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Likvida medel

15

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL, moderbolagets aktieägare

16

Aktiekapital

25 256

25 256

Övrigt tillskjutet kapital

54 659

54 659

Reserver
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Moderbolagets aktieägare, totalt
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

–761

420

81 808

101 811

160 962

182 146

2 580

2 698

163 542

184 844

69 824

17 003

SKULDER
Långfristiga räntebärande skulder
Övriga avsättningar
Uppskjutna skatteskulder

17, 21
18

20 300

–

7, 18

13 200

11 048

103 324

28 051

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder

17, 21

10 463

4 316

21

32 361

30 708

39

8 137

19

34 051

28 279

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

60 131

51 731

Övriga avsättningar

18

5 802

1 385

Summa kortfristiga skulder

142 847

124 556

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

409 713

337 451

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 24.
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KASSAFLÖDESANALYS koncernen
PER DEN 31 DECEMBER
Tkr

Not

Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet och övrigt

28

Betald skatt

2011

403

46 111

14 506

11 777

–13 401

–4 427

1 508

53 461

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar

2012

1 092

–121

–19 345

–33 584

Förändring av rörelseskulder

10 715

17 698

Kassaflöde från löpande verksamhet

–6 030

37 454

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringar i verksamhet och dotterbolag, nettoeffekt på likvida medel

3

–26 046

–1 514

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

9

–2 770

–2 591

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

10

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–1 743

–4 447

–30 559

–8 552

FINANSIELL INFORMATION

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Upptagna lån

23 000

–

Amortering av lån

–4 350

–2 200

Förändring av checkkredit

32 173

–10 506

277

_

–20 205

–5 051

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

30 895

–17 757

ÅRETS KASSAFLÖDE

–5 694

11 145

Likvida medel vid årets början

19 271

7 488

Nyemission tecknad av innehav utan bestämmande inflytande
Utbetald utdelning

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

151

638

13 728

19 271

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGNA KAPITAL
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ModerInnehav
bolagets
utan beaktieägares stämmande
eget kapital inflytande

Tkr

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Ingående eget kapital 2011-01-01
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets utdelning
Förändring innehav utan bestämmande inflytande
Utgående eget kapital 2011-12-31

25 256
–
–
–
–
25 256

54 659
–
–
–
–
54 659

401
–
19
–
–
420

74 814
32 048
–
–5 051
–
101 811

155 130
32 048
19
–5 051
–
182 146

661
1 719
–
–
318
2 698

155 791
33 767
19
–5 051
318
184 844

Ingående eget kapital 2012-01-01
Årets resultat
Årets övrigt totalresultat
Årets utdelning
Förändring innehav utan bestämmande inflytande
Utgående eget kapital 2012-12-31

25 256
–
–
–
–
25 256

54 659
–
–
–
–
54 659

420
–
–1 181
–
–
–761

101 811
679
–
–20 205
–477
81 808

182 146
679
–1 181
–20 205
–477
160 962

2 698
–188
–
–
70
2 580

184 844
491
–1 181
–20 205
–407
163 542

Omräk- Balanserade
ningsreserv vinstmedel

Totalt eget
kapital
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET
1 januari - 31 december
Not

2012

2011

Nettoomsättning

Tkr

2

492 238

494 750

Aktiverat arbete för egen räkning

9

949

273

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar immateriella anläggningskostnader
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

5, 23

–159 507

–155 562

4

–311 206

–293 038

9

–2 465

–9 911

10

–1 863

–2 110

–475 041

–460 621

18 146

34 402

–6 162

–

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag

6

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

394

355

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

–1 500

–927

10 878

33 830

–2 830

–

8 048

33 830

–4 024

–9 184

4 024

24 646

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

27

Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT

7

rapport över totalresultat moderbolaget
Tkr, 1 januari - 31 december

2012

2011

Årets resultat

4 024

24 646

–

–

4 024

24 646

Övrigt totalresultat
ÅRETS TOTALRESULTAT

Prevas årsredovisning 2012
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balansräkning moderbolaget
PER DEN 31 DECEMBER
Tkr

Not

2012

2011

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

9

21 760

4 783

10

2 371

3 178

26

59 430

35 595

83 561

43 556

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar

13, 21

116 762

88 680

Fordringar hos koncernföretag

11, 25

25 421

11 172

Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

Summa kortfristiga fordringar

FINANSIELL INFORMATION

Kassa och bank

15

2 748

–

256

1 630

38 201

48 094

183 388

149 576

331

9 505

Summa omsättningstillgångar

183 719

159 081

SUMMA TILLGÅNGAR

267 280

202 637

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

16

BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital

25 256

25 256

Reservfond

16 981

16 981

29 070

29 070

FRITT EGET KAPITAL
Överkursfond
Balanserat resultat

4 602

160

Årets resultat

4 024

24 646

Summa eget kapital
OBESKATTADE RESERVER

79 933

96 113

27

2 830

–

AVSÄTTNINGAR
18

12 000

–

Uppskjutna skatteskulder

Avsättningar för tilläggsköpeskillingar

7, 18

1 782

–

Avsättningar för garantier

18

Summa avsättningar

897

1 184

14 679

1 184

56 673

10 450

56 673

10 450

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut

17, 21

Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
17, 21

6 800

2 200

Leverantörsskulder

Skulder till kreditinstitut

21

26 011

27 370

Skulder till koncernföretag

25

17 206

5 608

–

7 321

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

19

22 005

18 621

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

41 143

33 770

113 165

94 890

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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267 280

202 637

Ställda säkerheter

24

89 875

65 000

Eventualförpliktelser

24

2 295

1 961
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kassaflödesanalys MODERBOLAGET
PER DEN 31 DECEMBER
Tkr

Not

2012

Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet och övrigt

28

Betald skatt
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

2011

10 878

33 830

5 175

14 281

–12 421

–1 293

3 632

46 818

–

840

–33 812

–32 558

13 676

12 133

–16 504

27 233

INVESTERINGSVERKSAMHET
Förvärv av dotterbolag/rörelse

28

Utdelning från dotterbolag
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–21 046

–689

–

4 202

9

–1 186

–2 349

10

–1 056

–1 341

–23 288

–177

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Upptagande av nya lån

23 000

–

Amortering av lån

–4 350

–2 200

Förändring av checkkredit

32 173

–10 690

–20 205

–5 051

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

30 618

–17 941

ÅRETS KASSAFLÖDE

–9 174

9 115

9 505

390

Utbetald utdelning

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

331

9 505

–9 174

9 115

förändringar i moderbolagets egna kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Tkr

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Ingående eget kapital 2011-01-01

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt
eget kapital

25 256

16 981

29 070

–

5 211

76 518

Årets resultat

–

–

–

–

24 646

24 646

Disposition av föregående års resultat

–

–

–

5 211

–5 211

–

Utdelning

–

–

–

–5 051

–

–5 051

Utgående eget kapital 2011-12-31

25 256

16 981

29 070

160

24 646

96 113

Ingående eget kapital 2012-01-01

25 256

16 981

29 070

160

24 646

96 113

Årets resultat

–

–

–

–

4 024

4 024

Disposition av föregående års resultat

–

–

–

24 646

–24 646

–

Utdelning

–

–

–

–20 205

–

–20 205

25 256

16 981

29 070

4 602

4 024

79 933

Utgående eget kapital 2012-12-31
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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) såsom det har antagits av EU.
Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets
redovisningsprinciper”.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och tillförordnad VD den 18 mars 2013. Koncernens
rapport över resultaträkningen och rapport över totalresultat och rapport
över finansiella ställningar och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 8 april 2013.

Finansiell information / noter

(b) Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av
moderbolagets och koncernens finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden.
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning redovisas, med vissa undantag, från och med klassificeringen
som sådana tillgångar, till det lägsta av det vid omklassificeringstidpunkten redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för
försäljningskostnader.
(c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga
belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.
(d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och
bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar
av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen
endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och
framtida perioder.
Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS
som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda
uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande
årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 9 och 30 samt under
avsnitt intäkter.
(e) Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
samt under året ändrade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har til�lämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens
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finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens
redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering
och konsolidering av moderbolag och dotterföretag.
(f) Ändrade redovisningsprinciper
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som koncernen
tillämpat från och med 1 januari 2012. Ändringar av IFRS med til�lämpning från och med 2012 har inte haft någon väsentlig effekt på
koncernens redovisning.
Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar: Nya upplysningskrav för överförda finansiella tillgångar.
(g) Nya IFRS och tolkningar som ännu ej börjat tillämpats
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under de kommande
räkenskapsåren och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av
dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar med framtida
tillämpning planeras inte att förtidstillämpas. De nya eller ändrade
standarderna är:
• IFRS 9 Financial Instruments som ersätter IAS 39
• Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
• Ändringar i IAS 12 Inkomstskatter avseende värdering av skatt för
förvaltningsfastigheter
• Ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda
• Ändrad IAS 27 Separata finansiella rapporter
• Ändrad IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint venture
• IFRS 13 Värdering till verkligt värde
Förändringarna bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på de
finansiella rapporterna.
(h) 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.
(i) Segmentsrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från
vilken den kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka
det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande
beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera
resurser till rörelsesegmentet. Se not 2 för ytterligare beskrivning av
indelningen och presentationen av rörelsesegment.
(j) 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.
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Förvärv den 1 januari 2010 eller senare
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. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter,
med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission
av eget kapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer
redovisas direkt i årets resultat.
Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan
bestämmande inflytande och verkligt värde på tidigare ägd andel (vid
stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar
och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som
goodwill. När skillnaden är negativ, sk förvärv till lågt pris redovisas
denna skillnad direkt i årets resultat.
	Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte betalningar som avser reglering av tidigare affärsförbindelser. Denna typ av
regleringar redovisas i resultatet.
	Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskillingen är klassificerad som eget
kapitalinstrument, görs ingen omvärdering och reglering görs inom eget
kapital. För övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid varje
rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat.
I de fall förvärvet inte avser 100 procent av dotterföretaget uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det finns två alternativ att
redovisa innehav utan bestämmande inflytande. Dessa två alternativ
är att redovisa innehav utan bestämmande inflytandes andel av proportionella nettotillgångar alternativt att innehav utan bestämmande
inflytande redovisas till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan
bestämmande inflytande har andel i goodwill. Valet mellan de olika
alternativen att redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan
göras förvärv för förvärv.
De förvärv av innehav utan bestämmande inflytande som gjorts
under året har gjorts via nybildade bolag till nominellt värde varför
någon goodwill ej uppkommit. Vid förvärv som sker i steg fastställs
goodwillen den dag då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare
innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i
årets resultat. Avyttringar som leder till att bestämmande inflytande förloras men där det finns ett kvarstående innehav värderas detta innehav
till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i årets resultat.
Förvärv gjorda mellan 1 januari 2004 och 31 december 2009
Förvärv som är gjorda mellan den 1 januari 2004 och 31 december 2009
där anskaffningskostnaden överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser som
redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden
är negativ redovisas denna direkt i årets resultat. Transaktionsutgifter,
med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission
av eget kapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommit har
inkluderats i anskaffningskostnaden. När ett rörelseförvärv innehåller
en eventuell tilläggsköpeskilling baserad på framtida händelser så
har denna beaktats i anskaffningsvärdet om justering är sannolik och
kan värderas tillförlitligt. För innevarande räkenskapsår innebär det en
justering i så måtto att anskaffningsvärdet har ökat.
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Förvärv gjorda före 1 januari 2004 (tidpunkt för övergång till IFRS)
Vid förvärv som ägt rum före den 1 januari 2004 har goodwill, efter
nedskrivningsprövning, redovisats till ett anskaffningsvärde som motsvarar redovisat värde enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper.
Klassificeringen och den redovisningsmässiga hanteringen av rörelseförvärv som inträffade före den 1 januari 2004 har inte omprövats enligt
IFRS 3 vid upprättandet av koncernens öppningsbalans enligt IFRS
per den 1 januari 2004. Dotterföretags finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det
datum då det bestämmande inflytandet upphör. I de fall dotterbolagets
redovisningsprinciper inte överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper har justeringar gjorts till koncernens redovisningsprinciper. Förluster hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande
fördelas till innehav utan bestämmande inflytande fast att innehav
utan bestämmande inflytande kommer att redovisas som en debetpost
under eget kapital.
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en
transaktion inom eget kapital, dvs mellan moderbolagets ägare (inom
balanserade vinstmedel) och innehav utan bestämmande inflytande.
Därför uppkommer inte goodwill i dessa transaktioner. Förändringen av
innehav utan bestämmande inflytande baseras på dess proportionella
andel av nettotillgångar.
Försäljning av innehav utan bestämmande inflytande
Försäljning av innehav utan bestämmande inflytande, där bestämmande inflytande kvarstår, redovisas som en transaktion inom eget
kapital, dvs mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande. Skillnaden mellan erhållen likvid och innehav utan
bestämmande inflytandes proportionella andel av förvärvade nettotillgångar redovisas under balanserade vinstmedel.
(ii) Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på
samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning
det inte finns någon indikation på nedskrivningsbehov.
(k) Utländsk valuta
(i) Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan
till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell
valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin
verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas
om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på
balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna
redovisas i årets resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som
redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs
vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som
redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till
den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde.
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(ii) Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och
andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta,
svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter
och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till
en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna som vid
respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår
vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital
benämnd omräkningsreserv.
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(l) 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.
(m) Leasing
(i) Operationell leasing
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i årets
resultat linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med
tecknandet av ett avtal redovisas i årets resultat som en minskning av
leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter
kostnadsförs i de perioder de uppkommer.
(ii) Finansiell leasing
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.
Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.
(n) Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel, utdelningsintäkter samt kursvinster på finansiella fordringar och skulder.
Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektivräntemetoden (se nedan). Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att
erhålla utdelning fastställts. Resultatet från avyttring av ett finansiellt
instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med
ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre
har kontroll över instrumentet.
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	Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, effekten
av upplösning av nuvärdesberäkning av avsättningar, kursförluster
på finansiella fordringar och skulder samt nedskrivning av finansiella
tillgångar. Låneutgifter redovisas i resultatet med tillämpning av
effektivräntemetoden utom till den del de är direkt hänförliga till inköp,
konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i
anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, i vilket
fall de ingår i tillgångarnas anskaffningsvärde.
(o) Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande
transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid
tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget
kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende
aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i
praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering 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. Temporära skillnader
beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller för skillnad som
uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte
är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar
vare sig redovisat eller skattepliktig resultat. Vidare beaktas inte heller
temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter och intresseföretag
som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen
av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller
skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt
beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna
skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de
kan utnyttjas.
	Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning
redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en
skuld.
(p) Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på
tillgångssidan likvida medel, lånefordringar och kundfordringar. På
skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder.
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.
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Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller
avyttra tillgångar.
(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, norska och svenska kronor historiskt
har varit relativt stabil.
(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. Nedskrivningsbehov bestäms utifrån en individuell prövning av
varje fordran och kundens bedömda återbetalningsförmåga.
(iii) 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.
(iv) Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder
och består av skulder avseende banklån och finansiell leasing. De redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader.
Lånen redovisas därefter löpande till upplupet anskaffningsvärde med
effektivräntemetod.
(v) Leverantörsskulder
Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder
och redovisas till upplupet anskaffningsvärde som bestäms utifrån den
effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten vilket normalt
innebär nominellt värde. Leverantörsskulderna har kort förväntad löptid
och värderas därför utan diskontering till nominellt belopp.
(vi) 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. Valutakursdifferenser avseende rörelserelaterade tillgångar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan
valutakursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder
redovisas i finansnettot.
(q) Materiella anläggningstillgångar
(i) Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar, bestående av inventarier, datorer och
bilar redovisas till historiskt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
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(ii) Leasade tillgångar
Leasingavtal klassificeras 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. När så ej är fallet är det fråga om operationell leasing.
Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som
anläggningstillgång i rapport över finansiell ställning och värderas
initialt till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet
av minimileasingavgifterna vid ingången av avtalet. Förpliktelsen att
betala framtida leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristiga
skulder. De leasade tillgångarna skrivs av över respektive tillgångs
nyttjandeperiod medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och
amortering av skulderna.
Tillgångar som hyrs enligt operationell leasing redovisas som regel
inte som tillgång i rapport över finansiell ställning. Operationella
leasingavtal ger inte heller upphov till en skuld.
(iii) Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med
tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
	En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om utgiften
avser utbyten av identifierade komponenter eller delar därav. Även i de
fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet.
Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller
delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med
utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande.
(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.
(r) 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 9.
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar.
Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och testas årligen
för nedskrivningsbehov (se redovisningsprinciper T).
	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.
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(iii) Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar (se nedan)
och nedskrivningar (se redovisningsprinciper T). 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) Låneutgifter
Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den kvalificerade tillgångens
anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en tillgång som med
nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa. I första
hand aktiveras låneutgifter som uppkommit på lån som är specifika för
den kvalificerade tillgången. I andra hand aktiveras låneutgifter som
uppkommit på generella lån, som inte är specifika för någon annan
kvalificerad tillgång. Aktivering av låneutgifter är för koncernen främst
aktuellt avseende balanserade utvecklingsutgifter avseende utveckling
av nya produkter.
(vi) Avskrivningar
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella
tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Goodwill och immateriella tillgångar med en
obestämbar nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen eller
så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga
har minskat i värde. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs
av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade
nyttjandeperioderna är:
• patent och varumärken 3 år
• balanserade utvecklingsutgifter 3 - 5 år
• kundrelationer 5 - 10 år
• teknologi 5 - 7 år
(s) Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
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nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager beräknas
genom tillämpning av först in, först ut metoden (FIFU) och inkluderar
utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport
av dem till deras nuvarande plats och skick. Nettoförsäljningsvärdet
är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten,
efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att
åstadkomma en försäljning.
(t) 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, varulager 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).
(u) Utbetalning av kapital till ägarna
(i) Återköp av egna aktier
Förvärv av egna aktier redovisas som en avdragspost från eget kapital.
Likvid från avyttring av sådana egetkapitalinstrument redovisas som
en ökning av eget kapital. Eventuella transaktionskostnader redovisas
direkt i eget kapital.
(ii) Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt
utdelningen.
(v) Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen
hänförligt till moderbolagets ägare 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. Utspädning från optioner påverkar antalet aktier och uppstår
endast när lösenkursen är lägre än börskursen. Utspädningen är större
ju större skillnaden är mellan lösenkursen och börskursen. Lösenkursen
justeras genom ett tillägg för värdet av framtida tjänster kopplade till
de eget kapitalreglerade personaloptionsprogram som redovisas som
aktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2. Några sådana kostnader har
ej förelegat under året.
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(x) Ersättningar till anställda
(i) Avgiftsbestämda pensionsplaner
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas
som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår.
(ii) Förmånsbestämda pensionsplaner
Prevas tryggar sina medarbetares ålderspension och familjepension
genom ITP-planen främst via Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet
för finansiell rapportering redovisas ITP-försäkringen i Alecta som en
avgiftsbestämd pensionsplan. Argumentet för detta är att med hänsyn
till ITP-planens konstruktion saknas det förutsättningar för att beräkna
överskott respektive underskott inom planen samt dess eventuella
påverkan på framtida premier.
Vid utgången av 2012 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 129 procent (113). Prevas har under året
betalat 13,5 Mkr i premier till Alecta.
(iii) Aktierelaterade ersättningar
Prevas har för närvarande inget pågående optionsprogram eller andra
program med aktierelaterade ersättningar.
(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.
(y) 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.
(i) Garantier
En avsättning för garantier redovisas när de underliggande produkterna
eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historiska data om
garantier och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de
sannolikheter som utfallen är förknippade med.
(ii) Omstrukturering
En avsättning för omstrukturering redovisas när det finns en fastställd
utförlig och formell omstruktureringsplan, och omstruktureringen har
antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Ingen avsättning görs för framtida rörelsekostnader.
(z) Inkomstskatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital eller i övrigt totalresultat varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital eller i övrigt totalresultat. Aktuell
skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit
hör även justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
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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.
(å) Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av
en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte
är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person (september 2012). Även
av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för
noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet
mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka
undantag från och tillägg till IFRS som skall göras.
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna
för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som
presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Klassificering och uppställningsformer
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt
årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning av
finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens
finansiella rapporter är främst redovisning av aktiverat arbete för egen
räkning i resultaträkningen, finansiella intäkter och kostnader, eget
kapital samt avsättningar som egen rubrik i balansräkningen.
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures redovisas
i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att
transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i
dotterföretag, intresseföretag och joint ventures. I koncernredovisningen
redovisas transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag direkt i
resultatet när dessa uppkommer.
Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att köpeskillingen kommer att utgå. Eventuella förändringar av avsättningen/
fordran läggs på/reducerar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen
redovisas villkorade köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar över resultatet.
Förvärv till lågt pris som motsvarar framtida förväntade förluster och
kostnader upplöses under de förväntade perioderna de förlusterna och
kostnaderna uppkommer. Förvärv till lågt pris som uppkommer av andra
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orsaker redovisas som avsättning till den del de inte överstiger verkligt
värde på förvärvade identifierbara icke-monetära tillgångar. Den del
som överstiger detta värde intäktsförs omedelbart. Den del som inte
överstiger verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-monetära tillgångar intäktsförs på ett systematiskt sätt över en period som beräknas
som kvarvarande vägd genomsnittlig nyttjandeperiod för de förvärvade
identifierbara tillgångarna som är avskrivningsbara. I koncernredovisningen redovisas förvärv till lågt pris direkt i resultatet.
	Då moderbolaget förvärvar en rörelse från ett dotterbolag utgår
redovisningen av denna transaktion från det verkliga värdet på den
förvärvade rörelsen. När det verkliga värdet överstiger köpeskillingen
redovisas en finansiell intäkt då mellanskillnaden jämställs med utdelning av sakvärden. Transaktionen kan ge upphov till en nedskrivning av
posten aktier i dotterbolag.

Finansiell information / noter

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.

Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för
operationell leasing.
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
I moderföretaget sker avskrivning av goodwill. Goodwill i moderbolaget
skrivs av på 5 år.
Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten
skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver
upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Koncernbidrag
Koncernbidrag som moderföretaget erhåller från ett dotterföretag
redovisas i moderföretaget enligt samma principer som sedvanliga
utdelningar från dotterföretag. Koncernbidrag som lämnas från
moderföretaget till dotterföretag redovisas som investering i aktier i
dotterföretag.

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.

not 2 SEGMENTSRAPPORTERING
KONCERNEN, Rörelsesegment (affärsområden)
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på vilka delar av
verksamheten företagets högste verkställande beslutsfattare följer upp, så kallad
”management approach” eller företagsledningsperspektiv.
Koncernens verksamhet är organiserad på det sätt att koncernledningen följer
upp det resultat, avkastning och kassaflöde som koncernens olika produkter och
tjänster genererar. Varje rörelsesegment har en chef som är ansvarig för den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar utfallet av rörelsesegmentets
prestationer samt behov av resurser till koncernledningen.
Då koncernledningen följer upp verksamhetens resultat och beslutar om
resursfördelning utifrån de produkter och tjänster koncernen producerar och säljer
utgör dessa koncernens rörelsesegment.
Prevas rörelsesegment, koncernens affärsområden, är Industrisystem,
Produktutveckling och Management Consulting. Industrisystem erbjuder
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verksamhetskunnande och IT-lösningar inom automation, logistik och spårbarhet.
Produktutveckling erbjuder en rad olika produkter och tjänster för att utveckla
intelligenta och för kunden lönsamma produkter. Management Consulting
är ett nystartat affärsområde och erbjuder branschspecifik rådgivning till
företagsledningar.
Koncernens tillgångar och skulder har så långt det är möjligt fördelats till
respektive affärsområde. De poster som inte har fördelats är uppskjutna skattefordringar, likvida medel, kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder och
uppskjutna skatteskulder. Dessa poster har lagts in under ofördelat.
Aggregering av olika geografiska områden görs inom respektive segment så
att all verksamhet aggregeras till tre rörelsesegment.
Prevas intäkter består huvudsakligen av tjänsterelaterade uppdrag. Av
intäkterna avser varurelaterad försäljning ca 2 procent.

Innovation for growth

Produktutveckling

Tkr, KONCERNEN 2012

Industrisystem

Management
Consulting

Ofördelat

Koncernen

INTÄKTER
Försäljning till externa kunder
Rörelsekostnader exklusive avskrivningar

446 725

190 681

8 202

–

645 608

–434 465

–178 048

–15 708

–

–628 221

Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

–8 209

–1 464

–292

–

–9 966

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

–3 616

–1 550

–82

–

–5 248

435

9 619

–7 880

–

2 174

–

–

–

–1 771

–1 771

435

9 619

–7 880

–1 771

403

0,1 %

5,0 %

–96,1 %

100 142

47 206

16 760

–

13 108

6 713

1 191

–

21 012

Övriga tillgångar

129 689

69 149

6 871

18 884

224 593

Summa tillgångar

242 939

123 068

24 822

18 884

409 713
246 171

Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
RÖRELSEMARGINAL

0,3 %

TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

164 108

Summa skulder

85 307

44 727

18 176

97 961

INVESTERINGAR

21 388

22 798

17 082

–

61 266

INVESTERINGAR - PÅVERKAN KASSAFLÖDET

10 200

15 277

5 082

–

30 559

Management
Consulting

Ofördelat

Koncernen

Produktutveckling

Tkr, KONCERNEN 2011

Industrisystem

INTÄKTER
Försäljning till externa kunder
Rörelsekostnader exklusive avskrivningar

436 707

178 462

–

–

615 169

–399 581

–158 316

–

–

–557 897

Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

–4 289

–1 268

–

–

–5 557

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

–3 242

–1 389

–

–

–4 631

Rörelseresultat

29 595

17 489

–

–

47 084

–

–

–

–973

–973

Resultat före skatt

29 959

17 489

–

–973

46 111

RÖRELSEMARGINAL

6,8 %

9,8 %

–

–

7,7 %

92 669

28 773

–

–

121 442

9 315

4 187

–

–

13 502

Övriga tillgångar

122 104

58 292

–

22 111

202 507

Summa tillgångar

224 088

91 252

–

22 111

337 451

83 380

36 860

–

32 367

152 607

6 015

2 537

–

–

8 552

Finansnetto

TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa skulder
INVESTERINGAR - PÅVERKAN KASSAFLÖDET

GEOGRAFISKA OMRÅDEN KONCERNEN
Intäkter från externa kunder har hänförts till
enskilda länder efter det land kunden har sin
hemvist.
Av intäkterna från externa kunder avser
70 304 Tkr (59 967) Saab. Av dessa redovisas 69 911 Tkr i rörelsesegmentet
Produktutveckling och 393 Tkr i rörelsesegmentet Industrisystem.

Intäkter från externa kunder
Tkr
Sverige

2011

2012

2011

513 317

479 439

164 758

102 434

Danmark

62 048

78 216

15 089

24 660

Norge

50 526

34 315

9 139

10 001

Tyskland

7 187

5 123

–

–

Frankrike

–

6 304

–

–

504

5 782

266

461

12 026

5 990

–

228

645 608

615 169

189 252

137 784

Indien
Övriga länder
Summa

Prevas årsredovisning 2012

Anläggningstillgångar

2012
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MODERBOLAGET
Moderbolagets interna redovisningssystem
är uppbyggt med tanke på uppföljning av
avkastningen på moderbolagets produkter
och tjänster varför rörelsegrenar, moderbolagets affärsområden, är indelningsgrunden.
Redovisning avseende geografiska områden är
uppdelad utifrån var kunden är lokaliserad.

Tkr, RÖRELSESEGMENT

Produktutveckling

Industrisystem

Ej fördelat

Moderbolaget

336 498

145 785

9 955

492 238

352 679

142 071

–

494 750

Sverige

Utanför
Sverige

Moderbolaget

457 490

34 748

492 238

456 949

37 801

494 750

2012
Nettoomsättning
2011
Nettoomsättning

Tkr, GEOGRAFISKA OMRÅDEN
2012
Nettoomsättning
2011
Nettoomsättning

not 3 FÖRVÄRV AV RÖRELSE
Förvärv 2012

Finansiell information / noter

Förvärv av Zetiq Development AB
Den 4 april förvärvades 100 procent av teknikföretaget Zetiq Development AB
i Karlskoga. Företaget har 15 medarbetare och har specialistkompetens inom
sensorapplikationer. Efter förvärvet är bolaget helägt dotterbolag till Prevas AB.
Enheten har haft en omsättning 9 månader 2012 på 10,9 Mkr och resultatmarginal på 5,8 procent efter förvärvsavskrivningar. Årsomsättning bedöms till 20 Mkr.
Den uppkomna goodwillen är hänförlig till synergieffekter och personal. Den
goodwill som uppkom vid förvärvet är ej avdragsgill.
Externa förvärvsrelaterade kostnader uppgår ej till väsentliga belopp och har
kostnadsförts. Verksamheten ingår i affärsområde Produktutveckling.
Förvärvat resterande 49 procent av aktierna i Prevas Technology West
2009 startade Prevas AB ett dotterbolag i Göteborg. Prevas Technology West AB,
med delat ägarförhållande. Från och med mars 2012 har Prevas förvärvat samtiga aktier i Prevas Technology West AB. Företaget erbjuder spetskompetens inom
systemutveckling till produkt- och systemutvecklingsintensiva organisationer i
Västsverige. Verksamheten ingår i affärsområdet Produktutveckling.
Förvärv av Autsyde AB
Prevas AB har förvärvat 100 procent av företaget Autsyde AB per den 1
september 2012. Autsyde har gedigen kompetens inom industriautomation,
PRELIMINÄRA
EFFEKTER AV FÖRVÄRV 2012, Tkr
Förvärvstidpunkt
Kundfordringar och övriga fordringar
Materiella anläggningstillgångar
Likvida medel
Leverantörsskulder och övriga skulder
Netto tillgångar och skulder
Goodwill
Verkligt värde justering immateriella tillgångar

processautomation, processanalys och distribuerade styrsystem och levererar
produkter, lösningar och konsulttjänster till industriföretag inom framförallt
process- och energisektorn. Basen finns i Finspång och Norrköping samt består
av knappt tiotalet medarbetare. Enheten har haft en omsättning 4 månader
2012 på 5,4 Mkr och resultatmarginal på 19 procent efter förvärvsavskrivningar.
Årsomsättning bedöms till 15 Mkr.
Den uppkomna goodwillen är hänförlig till synergieffekter och personal. Den
goodwill som uppkom vid förvärvet är ej avdragsgill.
Externa förvärvsrelaterade kostnader uppgår ej till väsentliga belopp och har
kostnadsförts. Verksamheten ingår i affärsområdet Industrisystem och har från
slutet av 2012 överförts till moderbolaget Prevas AB.
Förvärv av Rhemispheres
Prevas har från 1 september förvärvat verksamheten Rhemispheres.
Rhemispheres bedriver rådgivande IT-verksamhet mot företag och organisationer verksamma inom energisektorn. Verksamheten har haft en omsättning 4
månader 2012 på 7 Mkr och resultatmarginal på –28 procent efter förvärvsavskrivningar. Årsomsättning bedöms till 21 Mkr.
Externa förvärvsrelaterade kostnader uppgår ej till väsentliga belopp och har
kostnadsförts. Verksamheten ingår i Prevas koncernredovisning till 100 procent
och tillhör affärsområdet Management Consulting.
Den uppkomna goodwillen är hänförlig till synergieffekter och personal. Den
goodwill som uppkom vid förvärvet är skattemässigt avdragsgill.
Tilläggsköpeskillingarna är villkorade av framtida intjäning.

Zetiq
Development

Prevas
Technology West

Rhemispheres

Autsyde

Summa
förvärvsvärde

2012-04-04

2012-03-01

2012-09-01

2012-09-01

2012

5 566

–

–

2 519

8 085

162

–

–

–

162

3 702

–

–

3 688

7 390
–6 384

–3 958

–

–

–2 426

5 472

–

–

3 781

9 253

11 757

–

13 400

9 235

34 392

4 400

–

3 600

8 500

16 500

Justering uppskjuten skatteskuld

–1 157

–

–

–2 235

–3 392

Överförd ersättning inkl. beräknad tilläggsköpeskilling

20 472

–

17 000

19 281

56 753

Avgår:
Kassa förvärvad

3 702

–

–

3 688

7 390

Beräknad tilläggsköpeskilling

4 500

–

12 000

7 500

24 000

Tillkommer:
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Netto kassaflöde
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–

684

–

–

684

12 270

684

5 000

8 093

26 046

Innovation for growth
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Förvärv 2011
Förvärv av DoréDevelopment Aps
Prevas förvärvade i juni 100 procent av teknikföretaget DorèDevelopment Aps i Danmark via ett inkråmsförvärv. Företaget utvecklar kundanpassad elektronik och mjukvara och verksamheten blir en naturlig del av Prevas A/S i Danmark inom affärsområdet Produktutveckling.
Under 2011 bidrog DoréDevelopment Aps med ca 1,4 Mkr i omsättning och 13 procent i marginal. Förvärvade tillgångar och skulder
beräknades preliminärt till 1,3 Mkr och utgår dels i en fast köpeskilling och dels i en rörlig. Den fasta köpeskillingen betalades kontant
och uppgick till 0,5 Mkr. Därtill tillkommer en rörlig kontant ersättning som faller ut efter 2 år och baseras på resultatet.
Den totala köpeskillingen, inklusive rörlig ersättning, kan dock maxinalt uppgå till 2,2 Mkr. Det preliminärt beräknade värdet består av
goodwill 0,8 Mkr och immateriella anläggningstillgångar 0,5 Mkr, och övriga skulder 0,8 Mkr. Den uppkomna goodwillen är hänförlig till
synergieffekter. Goodwillbeloppet är i sin helhet avdragsgillt. Inga externa transaktionskostnader har förekommit.
Förvärv av Creo Development AS
Prevas AS i Norge förvärvade i november 66,7 procent av Creo Development AS i Oslo med 15 medarbetare. Företaget är ett utvecklingshus
inom elektronik, inbyggd programvara, mekanik och industriell design. Förvärvet stärker Prevas pågående expansion inom affärsområdet
Produktutveckling i Norge. 		
Köpeskillingen betalas kontant och uppgick till 1,3 Mkr. Förvärvet omfattar 66,7 procent av samtliga aktier i Creo Development AS
men med en intention att nyemittera aktier för att Prevas skall komma upp i ett aktieägande av 80 procent. De förvärvade tillgångarna
och skulderna består preliminärt av goodwill 0,7 Mkr, materiella anläggningstillgångar 0,3 Mkr, kortfristiga fordringar och kassa 4,4
Mkr, kortfristiga skulder 3,8 Mkr. Den uppkomna goodwillen är hänförlig till synergieffekter och personal. Goodwillen är inte avdragsgill.
Redovisat värde på innehav utan bestämmande inflytande utgörs av dess andel av identifierbara tillgångar och skulder, dvs innehav utan
bestämmande har ingen del i den uppkomna goodwillen i samband med förvärvet av Creo Development AS. Den förvärvade enheten har
konsoliderats från och med den 14 november. Från förvärvstidpunkten har Creo Development AS bidragit med 2,8 Mkr i omsättning och en
rörelsemarginal om 0 procent. Transaktionskostnader uppgår till mindre belopp och ingår i övriga externa kostnader.

EFFEKTER AV FÖRVÄRV 2011, Tkr
Förvärvstidpunkt

DoréDevelopment,
Danmark

Creo Development,
Norge

2011-06-15

2011-11-14

2011

–

4 147

4 147

Kundfordringar och övriga fordringar
Materiella anläggningstillgångar

Summa
förvärvsvärde

54

293

347

498

–

498

–

333

333

Leverantörsskulder och övriga skulder

–772

–3 819

–4 591

Identifierbara tillgångar och skulder

–220

954

734

–

–317

–317

Immateriella anläggningstillgångar
Likvida medel

Innehav utan bestämmande inflytande

–220

637

417

Goodwill

Netto identifierbara tillgångar och skulder

781

650

1 431

Överförd ersättning

561

1 287

1 848

–

333

334

561

954

1 514

Avgår: kassa (förvärvad)
Netto kassaflöde

not 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Kvinnor
MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Moderbolag

Totalt i moderbolaget

Prevas årsredovisning 2012

Kvinnor

Män

Totalt

2011

44

322

366

44

305

349

–

2

2

1

3

4

44

324

368

45

308

353

Sverige

6

64

70

2

46

48

Danmark

2

52

54

4

49

53

Norge

2

30

32

–

22

22

Indien

2

5

7

–

–

–

12

151

163

6

117

123

56

475

531

51

425

476

Totalt i dotterbolag
KONCERNEN TOTALT

Totalt

2012
Sverige
Förenade Arabemiraten

Dotterbolag

Män
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Koncernen

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Andel kvinnor i styrelsen

7%

11 %

33 %

29 %

Andel kvinnor av övriga ledande befattningshavare

0%

0%

0%

0%

Löner och andra ersättningar

314 458

270 138

205 398

193 617

Sociala kostnader inkl. pension

120 227

106 863

94 550

88 570

38 951

36 022

30 720

28 276

REDOVISNING AV KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN, %

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER, Tkr

varav pensionskostnad

Pensionskostnaden avser avgiftsbestämda pensionsplaner samt förmånsbestämda som redovisas såsom avgiftsbestämda (Alecta).
Beloppen för pensionskostnad är inklusive löneskatt.
Styrelse, ledande
befattningshavare

Tkr

Övriga

Styrelse, ledande
befattningshavare

7 089

197 455

10 749

181 025

–

698

1 261

2 330

–

854

–

1 843

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE PER LAND
Moderbolag

2012

Sverige

Finansiell information / noter

varav tantiem o.d.
Förenade Arabemiraten
varav tantiem o.d.
Dotterbolag

Övriga

2011

–

–

–

–

Moderbolag totalt

7 089

198 309

10 749

182 868

Sverige

3 261

36 742

2 470

21 972

262

–

330

–

1 446

38 591

1 349

34 261

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

–

–

84

295

1 890

25 193

1 343

15 126

varav tantiem o.d.

–

–

29

615

745

1 192

–

–

–

–

–

–

14 431

300 027

15 911

254 227

Pensionskostnad

Summa

Indien
varav tantiem o.d.
Koncernen totalt

Tkr

Grundlön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Finansiella
instrument

Övriga
förmåner

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER, 2012 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelsens ordförande

720

720

Externa styrelseledamöter

480

480

Claes Dinkelspiel

90

Ulrika Grönberg

90

Christina Liffner

90

Karl-Gustav Ramström
Stieg Westin

90
120

Verkställande direktör
Mats Lundberg, 8 månader *)

762

–

–

48

–

Mats Åström, tf VD 4 månader och CEO

546

–

–

24

164

810
734

Andra ledande befattningshavare, 5 st

4 581

–

–

270

1 466

6 317

Summa

7 089

–

–

342

1 630

9 061

*) Mats Lundberg delvis sjukskriven 2012.
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Grundlön/
styrelsearvode

Tkr

Rörlig
ersättning

Finansiella
instrument

Övirga
förmåner

Pensionskostnad

Summa

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER, 2011 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelsens ordförande

720

720

Externa styrelseledamöter

570

570

Claes Dinkelspiel

90

Ulrika Grönberg

90

Erik Hallberg

90

Christina Liffner

90

Karl-Gustav Ramström

90

Stieg Westin

120

Verkställande direktör
Mats Lundberg, delvis sjukskriven mars-dec

1 347

466

–

63

266

2 142
1 807

Mats Åström, tf VD mars-dec och CEO

1 338

147

–

59

263

Andra ledande befattningshavare, 5,2 st

5 513

648

–

276

1 659

8 096

Summa

9 488

1 261

–

398

2 188

13 335

Ledande befattningshavare/styrelse
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgick arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgick ej för kommittéarbete.
Medarbetarrepresentanter erhöll ej styrelsearvode.
Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgjordes av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner
samt pension. Principer för lön och incitamentsystem för VD och ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2012. Med andra
ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör bolagets ledning. Under 2012 bestod
koncernledningen av VD, Vice VD tillika ekonomi och finanschef, affärsområdescheferna samt verksamhets- och affärsutvecklingschefen
– totalt sex stycken ledamöter.
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören baserades den rörliga delen för 2012 på Prevaskoncernens rörelseresultat. Ersättningen var maximerad till 33 procent av
grundlönen.
För andra ledande befattningshavare var den rörliga ersättningen maximerad till mellan 17 – 25 procent av grundlönen beroende på
befattning och baserades för 2012 på koncerngemensamma mål.
För VD gällde uppsägningstid 6 månader från VD:s sida och 12 månader för bolaget.
Övriga ledande befattningshavare i moderbolaget och koncernen hade anställningsvillkor enligt kollektivavtalet och att uppsägningstiden inte översteg 12 månader. Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner enligt
marknadsmässiga villkor motsvarande ITP-planen. Pensionsålder för VD samt övriga ledande befattningshavare är 65 år.

not 5 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
Koncernen
Tkr
KPMG
(Helena Arvidsson Älgne)

Övriga revisionsbyråer

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Revisionsuppdrag

777

601

396

335

Revisionsuppdrag utöver revisionsuppdraget

190

144

86

84

Skatterådgivning

72

180

–

145

Övriga tjänster

98

340

42

150

Tjänster övriga revisionsbyråer

17

70

–

–

Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget. Allt annat anses vara revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget. Här ingår exempelvis översiktlig granskning av Prevas delårsrapport.
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not 6 FINANSNETTO
Tkr, KONCERNEN
Ränteintäkter på finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Netto valutakursförändringar

2012

2011

267

315

35

62

302

377

–1 624

–1 103

–449

–247

Finansiella kostnader

–2 073

–1 350

FINANSNETTO

–1 771

–973

2012

2011

15 525

4 202

–21 687

–4 202

–6 162

0

2012

2011

Finansiella intäkter
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Netto valutakursförändringar

Tkr, MODERBOLAGET
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Utdelning från aktier dotterbolag
Nedskrivning av aktier i dotterbolag
Summa
Tkr, MODERBOLAGET

Finansiell information / noter

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Kursvinster, övriga

36

28

284

186

74

141

394

355

2012

2011

–387

–219

–63

–28

–

–31

Räntekostnader, övriga

–1 050

–649

Summa

–1 500

–927

Ränteintäkter koncernföretag
Ränteintäkter övriga
Summa
Tkr, MODERBOLAGET
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Kursförluster, koncernföretag
Kursförluster, övriga
Räntekostnader, koncernföretag

not 7 SKATTER
Tkr

Koncernen

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

–2 843

–9 873

–4 042

–8 328

18

9

18

–

REDOVISAD I RESULTATRÄKNING
Aktuell skatt
Periodens skattekostnad
Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt temporära skillnader

1 025

–192

–

–

Förändring av uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag

1 888

–2 288

–

–856

88

–12 344

–4 024

–9 184

Totalt redovisad skattekostnad
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Koncernen
Tkr

2012

Moderbolaget
2011

2012

2011

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3 %
Nedskrivningar av aktier i dotterbolag
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterbolag
Skatt hänförlig till tidigare år
Effekt av ändrad skattesats i Sverige
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Andra icke avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad skatt
Tkr, KONCERNEN

Uppskjuten skattefordran

REDOVISAD I BALANSRÄKNING

403

46 111

8 048

33 830

–106

–12 127

–2 117

–8 897

–

–

–5 703

–1 105

–15

67

–

–

18

–

18

–

2 359

–

–

–

–382

–

–

–

–1 791

–315

–311

–288

5

31

4 089

1 106

88

–12 344

–4 024

–9 184

Uppskjuten skatteskuld

Netto

2012

2011

2012

2011

2012

2011

–

–

–12 182

–11 048

–12 182

–11 048

Immateriella anläggningstillgångar
Obeskattade reserver

–

–

–1 018

–

–1 018

–

599

1 143

–

–

599

1 143

Underskottsavdrag

3 533

1 697

–

–

3 533

1 697

Skattefordringar/–skulder

4 132

2 840

–13 200

–11 048

–9 068

–8 208

2012-12-31

2011-12-31

Kortfristiga fordringar/skulder mm

Uppskjuten skatt på förlustavdrag har bokats upp i balansräkningen till den del den bedöms kunna utnyttjas.
Moderbolagets uppskjutna skatteskulder avser immateriella anläggningstillgångar 1 782 Tkr.

not 8 RESULTAT PER AKTIE
KONCERNEN
RESULTAT PER AKTIE FÖRE OCH EFTER UTSPÄDNING
Periodens resultat, Tkr
Genomsnittligt antal aktier i tusental
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr

679

32 048

10 102

10 102

0,07

3,17

not 9 IMMATERIeLLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill

Utvecklingsutgifter

Övrigt
immateriella

Totalt 2012

112 496

8 214

29 221

149 931

34 392

–

16 500

50 892

Årets anskaffningar

–

–

1 449

1 449

Internt utvecklade tillgångar

–

1 290

–

1 290

–638

–28

–333

–999

146 250

9 476

46 837

202 563

Ingående balans 2012-01-01

–

–4 824

–23 665

–28 489

Årets avskrivningar

–

–1 349

–3 442

–9 966

Årets nedskrivningar

– 5 175

–

–

–

Utgående balans 2012-12-31

–5 175

–6 173

–27 107

–38 455

REDOVISAT VÄRDE 2012-12-31

141 075

3 303

19 730

164 108

Tkr, KONCERNEN
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående balans 2012-01-01
Rörelseförvärv inkl tilläggsköpeskillingar

Valutakursdifferenser
Utgående balans 2012-12-31
ACKUMULERADE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Prevas årsredovisning 2012
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Goodwill

Utvecklingsutgifter

Övrigt
immateriella

Totalt 2011

111 106

12 154

26 658

149 918

1 431

–

498

1 929

Årets anskaffningar

–

–

2 076

2 076

Internt utvecklade tillgångar

–

515

–

515
–4 453

Tkr, KONCERNEN
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående balans 2011-01-01
Rörelseförvärv inkl tilläggsköpeskillingar

Avyttringar/utrangeringar

–

–4 453

–

–41

–2

–11

–54

112 496

8 214

29 221

149 931

Ingående balans 2011-01-01

–

–7 434

–19 951

–27 385

Årets avskrivningar

–

–1 843

–3 714

–5 557

Avyttringar/utrangeringar

–

4 453

–

4 453

–

–4 824

–23 665

–28 489

112 496

3 390

5 556

121 442

Valutakursdifferenser
Utgående balans 2011-12-31
ACKUMULERADE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Utgående balans 2011-12-31
REDOVISAT VÄRDE 2011-12-31

Finansiell information / noter

Övriga immateriella tillgångar
I övriga immateriella tillgångar ingår huvudsakligen värdet av kundrelationer och
teknologi. Alla immateriella tillgångar, utom goodwill, skrivs av. För information
om avskrivningar, se redovisningsprinciper i not 1.
Nedskrivningsprövning för kassagenererande enheter innehållande goodwill
Av koncernens goodwill avser 92 708 Tkr (86 876) rörelsesegmentet
Produktutveckling, Industrisystem 34 967 Tkr (25 620) samt Management
Consulting 13 400 Tkr (0).
Nedskrivningsprövningen baserades på beräkning av nyttjandevärde. Detta
bygger på kassaflödesprognoser för totalt 20 år baserade på budget för 2013
samt antaganden om utveckling för nästkommande fyra år framåt samt därefter
en årlig tillväxt på 2 procent (2) och en motsvarande ökning i rörelsekapital och
investeringar. Det prognostiserade kassaflödet har nuvärdesberäknats med en
diskonteringsränta på 10,0 procent efter skatt (före skatt 15,09 procent (15,06)
för Produktutveckling Danmark, 13,91 procent (14,86) för Produktutveckling
Sverige, 15,06 procent (14,77) för produktutveckling Norge, 13,75 procent (14,65)
för Industrisystem Sverige, 15,11 procent (15,20) för Industrisystem Norge samt
13,62 procent för Management Consulting).
Nedskrivning har prövats per rörelsesegment före aggregering vilket
innebär att goodwill har prövats för följande kassagenererande enheter:
Produktutveckling Sverige, goodwill 79 166 Tkr (67 409), Produktutveckling

Tkr, MODERBOLAGET

Danmark, goodwill 12 890 Tkr (18 817),
Produktutveckling Norge, 652 Tkr (650),
Industrisystem Sverige, goodwill 28 417 Tkr (19
182), Industrisystem Norge, 6 550 Tkr (6 438)
samt Management Consulting 13 400 Tkr. Dessa
prövningar har resulterat i att en nedskrivning skett
med beloppet 5 175 Tkr gällande kassagenererande
enhet Danmark.
	De viktigaste variablerna som företagsledningen
bedömer vid upprättandet av nedskrivningsprövning
är antal anställda, lönekostnadsutveckling, timpriser och beläggningsgrad. Bedömningen baseras
på erfarenheter och bedömd marknadsutveckling
utifrån interna och externa marknadsanalyser.
	De ovan beskrivna variablerna inverkar på
framtida rörelseresultat vilka efter tillhörande effekt
på kapitalbindning ger de framtida kassaflödena.
Kassaflödesprognoserna baseras på företagsledningens bästa bedömningar av de ekonomiska
förhållanden som förväntas råda.

Goodwill

Utvecklingsutgifter

Övrigt
immateriella

Totalt 2012

38 553

22 688

9 891

71 132

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående balans 2012-01-01
Investeringar via rörelseförvärv

9 235

–

8 471

17 706

Investeringar

–

–

786

786

Internt utvecklade tillgångar

–

950

–

950

47 788

23 638

19 148

90 574

–37 802

–20 451

–8 096

–66 349

–751

–841

–873

–2 465

–38 553

–21 292

–8 969

–68 814

9 235

2 346

10 179

21 760

Utgående balans 2012-12-31
ACKUMULERADE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Ingående balans 2012-01-01
Årets avskrivningar
Utgående balans 2012-12-31
REDOVISAT VÄRDE 2012-12-31

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

Goodwill

Utvecklingsutgifter

Övrigt
immateriella

Totalt 2011

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående balans 2011-01-01

38 553

22 415

7 815

68 783

Investeringar

–

–

2 076

2 076

Internt utvecklade tillgångar

–

273

–

273

38 533

22 688

9 891

71 132

–30 536

–19 139

–6 763

–56 438

–7 266

–1 312

–1 333

–9 911

–37 802

–20 451

–8 096

–66 349

751

2 237

1 795

4 783

Utgående balans 2011-12-31
ACKUMULERADE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Ingående balans 2011-01-01
Årets avskrivningar
Utgående balans 2011-12-31
REDOVISAT VÄRDE 2011-12-31

not 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
Tkr, INVENTARIER

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

33 151

45 170

13 048

17 629

162

347

–

–

Årets anskaffningar

12 596

4 447

1 056

1 341

Årets försäljning/utrangeringar

–5 693

–16 813

–5 693

–5 922

Utgående balans

40 216

33 151

8 411

13 048

–19 649

–31 776

–9 870

–13 682

5 693

16 758

5 693

5 922

–5 248

–4 631

–1 863

–2 110

–19 204

–19 649

–6 040

–9 870

21 012

13 502

2 371

3 178

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående balans
Förvärvat via rörelseförvärv

ACKUMULERADE AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Ingående balans
Korrigering för försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utgående balans
REDOVISADE VÄRDEN
Koncernen

FINANSIELL LEASING
Inventarier som innehas under finanseilla leasingavtal ingår i koncernen med ett redovisat värde om 17 096 Tkr (8 808). Under kortrespektive långfristiga skulder i koncernens balansräkning redovisas framtida betalningar avseende skuldförda leasingförpliktelser.
Finansiell leasing avser tjänstebilar.

not 11 FORDRINGAR PÅ
KONCERNFÖRETAG
not 12 varulager

Tkr, MODERBOLAGET

2012

2011

25 421

11 172

FORDRINGAR PÅ KONCERNFÖRETAG
Fordringar på dotterbolag

Koncernen

Moderbolaget

Tkr

2012

2011

2012

2011

Färdiga varor och handelsvaror

1 317

2 409

–

–

not 13 kundfordringar
Kundfordringar redovisas efter hänsyn tagen till under året uppkomna kundförluster som uppgick till 1 577 Tkr (107) i moderbolaget.
I koncernen uppgår kundförluster till 3 952 Tkr (2 299).
Bokförd reserv för kundförluster uppgår i moderbolaget till 94 Tkr (107) och koncernen till 2 079 Tkr (3 877).
Prevas årsredovisning 2012
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Koncernen
Tkr

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

152 980

123 102

116 762

88 680

40 381

44 623

31 104

41 499

193 361

167 725

147 866

130 179

KREDITRISKEXPONERING
Kundfordringar
Upparbetad ej fakturerad intäkt, kundprojekt
Summa
ÅLDERSANALYS, FÖRFALLNA EJ NEDSKRIVNA KUNDFORDRINGAR
Ej förfallna kundfordringar

128 225

104 258

107 931

82 399

Förfallna kundfordringar 1 - 30 dagar

13 307

10 692

6 098

3 929

Förfallna kundfordringar 31 - 90 dagar

3 724

5 012

775

1 035

Förfallna kundfordringar 91 - 180 dagar

4 868

3 140

1 158

1 317

Förfallna kundfordringar 181 - 360 dagar

2 169

–

286

–

Fordringar förfallna > 360 dagar

687

–

514

–

152 980

123 102

116 762

88 680

124 401

91 765

113 585

83 802

22 397

27 689

1 654

2 280

3 907

2 974

624

1 925

USA

787

171

443

171

Nordamerika

112

68

112

68

Asien

344

435

344

434

Summa
GEOGRAFISK KREDITRISKEXPONERING
Sverige
Övriga Norden

Finansiell information / noter

Europa

Afrika
Summa

1 032

–

–

–

152 980

123 102

116 762

88 680

not 14 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Tkr

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Upparbetad ej fakturerad intäkt, kundprojekt

40 381

44 623

31 104

41 499

Periodiseringsposter

10 290

8 556

7 097

6 595

Totalt

50 671

53 179

38 201

48 094

not 15 likvida medel
Likvida medel utgörs av bankmedel samt i liten utsträckning handkassor. Bankmedel utgörs av positiva banksaldon. Likvida medel
avspeglar inte koncernens tillgängliga medel, vilka är skillnaden mellan nyttjade krediter och beviljade kreditramar (se not 17). Likvida
medel som utgörs av bankmedel bedöms ha liten risk.

not 16 eget kapital
AKTIEKAPITAL

Antal aktier

Per 1 januari och 31 december 2012

10 102 361

Aktiekapitalet är fördelat på 820 160 aktier av serie A (10 röster per aktie) och
9 282 201 aktier av serie B (1 röst per aktie). Det totala antalet aktier uppgår till
10 102 361 aktier per 31 december, vilket ger ett kvotvärde på 2,5 kr.
Utdelning
Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2013 skall besluta om 0,30 kr i utdelning. Under 2012 skedde utdelning om 2,00 kr per aktie motsvarande
20 204 722 kr.
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Kapitalhantering
Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella målsättning att ha en god
kapitalstruktur samt finansiell stabilitet och därigenom bibehålla investerare,
kreditgivare, marknadens förtroende samt utgöra en grund för fortsatt utveckling
av affärsverksamheten. Kapital definieras som totalt eget kapital.
Prevas har som policy att dela ut hälften av vinst efter skatt. Styrelsen har
föreslagit en utdelning om 0,30 kr per aktie till årsstämman 2013, vilket motsvarar cirka 19 procent av koncernens eget kapital samt 617 procent av vinsten
efter skatt.

KONCERNEN
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkurser som betalats i samband med emissioner samt motpost till bokföring IFRS 2 kostnader.
Innovation for growth

fort. not 16
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid
omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens
finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina
finansiella rapporter i svenska kronor.
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel
i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättningar till reservfond,
exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.

MODERBOLAGET
Bundna fonder
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.
Reservfond
Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går
åt för täckning av balanserad förlust.

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
Inga utestående optioner finns per 2012-12-31.

not 17 räntebärande skulder/skulder till kreditinstitut
Koncernen

Tkr

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Banklån

24 500

10 450

24 500

10 450

Checkräkningskredit

32 173

–

32 173

–

Finansiella leasingskulder

13 151

6 553

–

–

Totalt

69 824

17 003

56 673

10 450

Banklån

6 800

2 200

6 800

2 200

Kortfristig del av finansiella leasingskulder

3 663

2 116

–

–

10 463

4 316

6 800

2 200

LÅNGFRISTIGA SKULDER

KORTFRISTIGA SKULDER

Totalt

Moderbolagets banklån uppgår till 31 300 Tkr. Samtliga lån har löptid tom 2017. Lånevillkor är Stibor 90 + 1 procent på 10 450 Tkr.
Resterande del löper med Stibor 90 + 2 procent.
Koncernens finansiella leasing utgörs av tjänstebilar. Leasingavtalen löper på tre år med ett restvärde på 45-50 procent efter tre år.
Bilarna skrivs därför av med en avskrivningstakt på 17 procent per år. Cirka 50 procent av leasingavtalen är baserade på Stibor 3 månader (fixing) + 2,7 procent, på resterande 50 procent är villkoren Stibor 90 + 1,3 procent. Variabla avgifter som ingår i resultatet uppgår till
mindre värde.
Prevas AB har per balansdagen en beviljad checkkredit på 35 000 Tkr.

Finansiella leasingskulder
Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan.

2012
Tkr, KONCERNEN

2011
Minimilease
avgifter

Kapitalbelopp

Ränta

Minimilease
avgifter

Kapitalbelopp

Ränta

Inom ett år

3 663

444

4 107

2 116

342

2 458

Ett till tre år

13 151

356

13 507

6 553

267

6 820

Totalt

16 814

800

17 614

8 669

609

9 278

not 18 avsättningar
Tkr

Koncernen
2012

Moderbolaget
2011

2012

2011

AVSÄTTNINGAR SOM ÄR LÅNGFRISTIGA SKULDER
Avsättningar för uppskattade tilläggsköpeskillingar

20 300

–

9 300

–

Uppskjutna skatteskulder

13 200

11 048

1 782

–

Summa

33 500

11 048

11 082

–

Prevas årsredovisning 2012
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fort. not 18
Koncernen
Tkr

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Garantiåtaganden

1 328

Avsättningar för uppskattade tilläggsköpeskillingar

4 474

1 385

897

1 184

–

2 700

Summa

5 802

–

1 385

3 597

1 184

AVSÄTTNINGAR SOM ÄR KORTFRISTIGA SKULDER

AVSÄTTNINGAR FÖR GARANTIÅTAGANDEN
Redovisat värde vid periodens ingång

1 385

218

1 184

218

Utnyttjade avsättningar under perioden

–1 385

–218

–1 184

–218

Avsättningar som gjorts under perioden

1 328

1 385

897

1 184

Redovisat värde vid periodens utgång

1 328

1 385

897

1 184

Avsättningen för garantier hänför sig huvudsakligen till åtaganden efter projektleverans som sträcker sig högst ett år. Avsättningen
bygger på beräkningar gjorda på grundval av historiska data för garantier knutna till liknande produkter och tjänster samt bedömningar
av åtaganden i fastprisprojekt innehållande hårdvara.
Årets avsättningar för tilläggsköpeskillingar i koncernen uppgår till 24 Mkr (moderbolaget 12 Mkr). Inga tilläggsköpeskillingar har
betalats ut under 2012 och ingen avsättning fanns vid årets början.

Finansiell information / noter

not 19 övriga skulder
Tkr

Koncernen

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Sociala avgifter och källskatter

16 511

13 986

10 721

10 409

Mervärdesskatt

16 155

11 967

10 567

7 273

Andra skulder

1 385

2 327

717

939

34 051

28 279

22 005

18 621

Totalt

not 20 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Moderbolaget

Tkr

2012

2011

2012

2011

Fakturerad ej upparbetad intäkt

4 449

2 249

3 347

1 021

Semesterlöner, inkl sociala kostnader

17 790

16 251

7 735

7 309

Upplupna löner, inkl sociala avgifter

8 643

12 757

3 942

6 782

Övriga poster

29 248

20 474

26 119

18 658

Totalt

60 131

51 731

41 143

33 770

not 21 värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt
värde samt kategoriindelning
KUNDFORDRINGAR OCH LEVERANTÖRSSKULDER
För kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera
verkligt värde. Kundfordringar och leverantörsskulder med en livslängd överstigande sex månader bedöms per 121231 och 111231 inte finnas.

ÖVRIGA FINANSIELLA SKULDER
För övriga finansiella skulder har uppgift om marknadsvärde beräknats utifrån aktuella marknadsräntor där upplåningens ursprungliga
kreditspread har hållits konstant om det inte finns tydliga bevis för att en förändring av företagets kreditvärdighet har lett till en observerbar förändring av företagets kreditspread.
Tkr, KONCERNEN

Kund och lånefordringar

Summa redovisat värde

Verkligt värde

152 980

152 980

152 980

40 381

40 381

40 381

193 361

193 361

193 361

Övriga skulder

2012
Kundfordringar
Upparbetad, ej fakturerad intäkt
Summa
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Övriga skulder

Summa redovisat värde

Verkligt värde

Långfristiga räntebärande skulder

69 824

69 824

69 824

Kortfristiga räntebärande skulder

10 463

10 463

10 463

Leverantörsskulder

32 361

32 361

32 361

112 648

112 648

112 648

Övriga skulder

Summa redovisat värde

Verkligt värde

123 102

123 102

123 102

44 623

44 623

44 623

167 725

167 725

167 725
17 003

Tkr, KONCERNEN

Kund och lånefordringar

2012

Summa

Tkr, KONCERNEN

Kund och lånefordringar

2011
Kundfordringar
Upparbetad, ej fakturerad intäkt
Summa
Långfristiga räntebärande skulder

17 003

17 003

Kortfristiga räntebärande skulder

4 316

4 316

4 316

Leverantörsskulder

30 708

30 708

30 708

Summa

52 027

52 027

52 027

Övriga skulder

Summa redovisat värde

Verkligt värde

116 762

116 762

116 762

31 104

31 104

31 104

Tkr, MODERBOLAGET

Kund och lånefordringar

2012
Kundfordringar
Upparbetad, ej fakturerad intäkt
Summa

147 866

147 866

Skulder till kreditinstitut

147 866
63 473

63 473

63 473

Leverantörsskulder

26 011

26 011

26 011

Summa

89 484

89 484

89 484

88 680

88 680

2011
Kundfordringar

88 680

Upparbetad, ej fakturerad intäkt
Summa

41 499

41 499

41 499

130 179

130 179

130 179

Skulder till kreditinstitut

12 650

12 650

12 650

Leverantörsskulder

27 370

27 370

27 370

Summa

40 020

40 020

40 020

not 22 finansiella riskter och finanspolicies
FINANSIELLA RISKER

RÄNTERISK

Prevaskoncernens finansiella risker har varit låga. De finansiella transaktioner
som förekommer utgör endast stöd för den löpande verksamheten och inga
transaktioner sker i spekulationssyfte.
De finansiella instrument som finns består i allt väsentligt av lån på
31,3 Mkr, en checkkredit, likvida medel, kundfordringar och leverantörsskulder.

Då inga placeringar förekommer utgörs koncernens ränterisk av förändringar
i in- och utlåningsränta på koncernens checkkonto samt på banklån. Indirekt
påverkas Prevas dock av att förändringar i räntenivån kan påverka kundernas
investeringsvilja.
Prevas skuldfinansiering löper med rörlig ränta. En ränteförändring på 100
räntepunkter skulle ha påverkat koncernens resultat och eget kapital 2012
med 0,3 Mkr. Känslighetsanalysen grundar sig på att alla andra faktorer förblir
oförändrade.

LIKVIDITETS-/KASSAFLÖDESRISK
Med likviditets- och kassaflödesrisk avses risken att kostnaden blir högre och
finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska omsättas samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.
Räntebärande skulder inom Prevaskoncernen består av banklån på 31,3
Mkr samt finansiella leasingskulder. I koncernen finns en beviljad checkkredit
på 35 Mkr, varav 32 Mkr utnyttjas per 31 december 2012. Det internationella
kreditvärderingsinstitutet D&B (Dun & Bradstreet) ger Prevaskoncernen ratingen
AAA vilket innebär att Prevas har högsta kreditvärdighet.

Prevas årsredovisning 2012

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 mycket
låga. För att minska risken för kreditförluster sker kreditprövning av alla nya
kunder och i förekommande fall förnyad kreditprövning av befintliga kunder
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där indikation på förändrad betalningsförmåga har ökat riskerna. Under 2012
har Prevaskoncernen haft kreditförluster om 4,0 Mkr. Se not 13 för koncernens
kreditriskexponering.

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.
Valutarisker förekommer också i omräkningen av utländska dotterföretags tillgångar och skulder till moderbolagets funktionella valuta så kallad
omräkningsexponering.
(i) Transaktionsexponering
Fakturering utöver den som sker i SEK, DKK respektive NOK utgör mindre än 2
procent av koncernens fakturering. Exponeringen i utländsk valuta har vid varje

enskilt tillfälle varit så liten att säkring inte bedömts nödvändig. Inköp i utländsk
valuta sker i mycket liten omfattning.
(ii) Omräkningsexponering
Koncernen har som policy att inte skydda omräkningsexponeringar i utländsk
valuta. För hantering i redovisningen se vidare not 1 Redovisningsprinciper,
Säkring av nettoinvesteringar.
En 10-procentig förändring av den svenska kronan gentemot andra valutor
per 31 december 2012 skulle innebära en förändring av eget kapital med 2,7 Mkr
(3,1) och av resultatet med 1,1 Mkr (0,1). Känslighetsanalysen bygger på att alla
faktorer förblir oförändrade. Samma förutsättning tillämpades 2011.
Utländska nettotillgångar i koncernen
fördelar sig på följande valutor:

2012

2011

DKK

17 452

26 099

NOK

9 779

7 523

not 23 operationell leasing
Finansiell information / noter

leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncernens operationella leasing avser i huvudsak lokaler. Framtida betalningar avseende minimileaseavgifter för ej uppsägningsbara
leasingavtal uppgår till:

Koncernen
Tkr

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

Förfaller till betalning inom ett år

16 954

16 032

12 512

11 465

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

37 511

32 089

27 443

19 746

Totalt

54 465

48 121

39 955

31 211

not 24 ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
Koncernen
Tkr

2012

Moderbolaget
2011

2012

2011
65 000

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

65 000

65 000

65 000

Aktier i dotterbolag

31 312

–

24 875

–

Totalt

96 312

65 000

89 875

65 000

2 295

1 961

2 295

1 961

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Borgensförbildelser för förskottsgarantier

not 25 närstående
sammanställning över närståendetransaktioner:
Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag (se not 26).
Vidare anses styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt deras nära
familjemedlemmar som närstående.
Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Företagets styrelseledamöter och dess nära familjemedlemmar kontrollerar 27
procent av rösterna i företaget. Inga lån finns till närstående per 2012-12-31.
Storleken på arvodet till styrelseledamöterna beslutas på årsstämman. De ledande
befattningshavarnas lön och incitamentsystem utarbetas av en av styrelsen utsett
ersättningsutskott samt beslutas om på årsstämman, se vidare not 4.
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Tkr, MODERBOLAGET

2012

2011

Nettoomsättning till dotterbolag

11 329

4 726

Inköp från dotterbolag

29 901

19 775

Ränteintäkter från dotterbolag

284

186

Räntekostnader till dotterbolag

–

31

Skulder till dotterbolag

17 206

5 608

Fordran på dotterbolag

25 421

11 172

Innovation for growth

not 26 koncernföretag

Tkr, MODERBOLAGET

Nedskrivning har gjorts till eget kapital för dotterbolag som inte längre bedriver
rörelse eller om nedskrivningsbehov bedöms föreligga.

Nedskrivning aktier i dotterbolag

Vid början av året

2012

2011

35 595

39 108

–21 687

–4 202

Förvärv/nyteckningar

45 522

689

Bokfört värde vid årets slut

59 430

35 595

2012-12-31

2011-12-31

Antal andelar

Andel i %

Redovisat värde

Redovisat värde

Prevas A/S, 26180287, Köpenhamn

5 000

100

18 172

24 982

Prevas AS, 962118062, Oslo

1 245

100

8 840

8 840

–

–

–

–

Prevas Development AB, 556432-3300, Karlskoga

1 000

100

20 471

–

Autsyde AB, 556665-8117, Finspång

1 000

100

4 404

–

Prevas International AB, 556266-3210, Västerås

3 000

100

620

620

DOTTERBOLAG/ORGANISATIONSNUMMER/SÄTE

Prevas Development AS, 995447843, Oslo

Prevas Technology AB, 556655-3326, Västerås

1 000

100

100

100

10 000

100

153

153

1 000

100

5 185

100

600

60

60

60

Prevas Technology West AB, 556791-5300, Stockholm

1 000

100

736

51

Prevas GmbH, HRB 739308, Grossbettlingen Tyskland

20

100

228

228

Prevas India Systems Development Private Ltd,
U72200KA2011FTC060491
Bangalore Indien

20

100

461

461

59 430

35 595

Avantel AB, 556238-7786, Stockholm
Prevas Management Consulting AB, 556679-1306, Västerås
Prevas Gävle AB, 556727-4039, Gävle

Nedskrivning av aktier i dotterbolag har skett i verksamheter som överförts till moderbolaget. Aktierna i det danska dotterbolaget har
skrivits med efter nedskrivningsprövning.

not 27 OBESKATTADE RESERVER/BOKSKULTSDISPOSITIONER
Tkr, MODERBOLAGET

2012

2011

2 830

–

PERIODISERINGSFONDER
Avsatt vid taxering 2013

not 28 kassaflödesanalys
Koncernen
Tkr

Moderbolaget

2012

2011

2012

2011

267

315

358

327

Erlagd ränta

–1 624

–1 103

–1 050

–680

Totalt

–1 357

–788

–692

–353

Avskrivningar

15 214

10 188

4 328

12 021

Övriga poster

–708

1 589

1 237

2 260

14 506

11 777

5 565

14 281

Investering nya bolag

–

–

–21 046

–689

Totalt

–

–

–21 046

–689

ERHÅLLNA OCH BETALDA RÄNTOR
Erhållen ränta

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET MM

Totalt
FÖRVÄRV AV DOTTERFÖRETAG OCH ANDRA AFFÄRSENHETER

Förvärv av dotterbolag och andra affärsenheter för koncernen se not 3.

Prevas årsredovisning 2012
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not 29 uppgifter om moderbolaget
Prevas AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Västerås. Moderbolagets aktier är registrerade på NASDAQ OMX Nordiska Börs
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Box 4, 721 03 Västerås, besöksadress Legeringsgatan 18, org.nr. 556252-1384.
Koncernredovisningen för år 2012 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.

not 30 viktiga uppskattningar och bedömningar
De bedömningar och uppskattningar som enligt företagsledningen är väsentliga för redovisande belopp i årsredovisning och där det finns
en risk att framtida händelser och ny information kan förändra dessa bedömningar och uppskattningar inkluderar främst nedskrivningsprövning av goodwill.

styrelsens intygande

Finansiell information

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed
i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av koncernens och
moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget ger en rättvisande
översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 18 mars 2013

Göran Lundin		
Ordförande			

Claes Dinkelspiel		
Styrelseledamot		

Karl-Gustav Ramström
Styrelseledamot		

Christina Liffner		
Styrelseledamot		

Stieg Westin		
Vice ordförande		

Mats Åström
TF CEO och CFO Prevas AB

Jan-Olof Carlsson		
Medarbetarrepresentant

Karin Holmström
Medarbetarrepresentant

Ulrika Grönberg
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2013.
KPMG AB

Helena Arvidsson Älgne
Auktoriserad revisor
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan godkänts för utfärdande av styrelsen den 18 mars
2013. Koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställande på årsstämman den 8 april 2013.
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revisionsberättelse
till årsstämman i prevas ab (publ), org.nr 556252-1384
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Prevas AB (publ) för år 2012 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 70-73. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 36-73.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild
enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits
av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december
2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december
2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU,
och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 70 - 73. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Prevas årsredovisning 2012

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Prevas AB (publ) för år 2012. Vi har även utfört en
lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen
samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 70-73 är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige.
	Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att
kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 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 de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna
läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har
tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade
genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige har.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade
information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Västerås den 18 mars 2013
KPMG AB
Helena Arvidsson Älgne,
Auktoriserad revisor
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bolagsstyrningsrapport 2012
Prevas är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Västerås. Under
2012 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Danmark, Norge,
Indien samt under de första 6 månaderna i Förenade Arabemiraten.
Prevasaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm
(Stockholmsbörsen). Till grund för styrningen av bolaget och koncernen
ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och
Stockholmsbörsens regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning (koden),
ingår som en del i regelverket för NASDAQ OMX Stockholm, vilket Prevas
har förbundit sig att följa. Prevas har tillämpat koden sedan 2008.
Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisorer i enlighet
med Årsredovisningslagen (1995:1554).

redogöra för frågor inom sina respektive områden. Utöver ovan nämnda
styrelsemöten har styrelsen ej protokollförda telefonmöten vid behov för
att uppdatera sig i aktuella frågor. Vid dessa telefonmöten fattas inga
styrelsebeslut.
Styrelsen ansvarar vidare för förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättning och ersättning till koncernledning.
Styrelsen fastställer också affärsplan och årsbokslut samt övervakar
VD:s arbete.

ORGAN & REGELVERK
Aktieägarna
Information om aktieägarna och aktieinnehav finns på sidorna 30-31.

Göran Lundin, ordförande
Stieg Westin
Karl-Gustav Ramström
Ulrika Grönberg
Claes Dinkelspiel
Christina Liffner

bolagsstyrningsrapport

Årsstämma
Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet
där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämman fattas beslut
avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer,
ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. De bemyndiganden som
årsstämman har lämnat till styrelsen framgår på sidan 36.
Valberedning
Valberedningen nominerar ledamöter till Prevas styrelse som sedan
föreslås för årsstämman. Valberedningens arbete inleds med en
utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse
tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska
kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete.
Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna. På
årsstämman lämnar valberedningen förslag på ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag på val av revisorer.
Valberedningen utses av årsstämman.
Valberedning inför årsstämma 2013
Inför årsstämman den 8 april 2013 utgörs valberedningen av Göran
Lundin, Anders Hallqvist (extern), Claes Dinkelspiel samt Jan Karlsson
(extern tillika ordförande). Valberedningen skall ta fram förslag till
ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till
arvode till styrelseledamöter, förslag till styrelse och styrelseordförande,
förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur
valberedningen skall utses inför årsstämman 2013 jämte dess uppdrag.
Styrelse
Prevas styrelse och styrelseordförande utses av årsstämman. Styrelsen
fastställer Prevas strategi och målsättning, säkerställer en effektiv
utvärdering av verksamheten och kontrollerar bolagets utveckling och
finansiella situation.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2012 bestått av 6 ledamöter,
vilka presenteras närmare på sidan 33. Under verksamhetsåret 2012
avhöll styrelsen elva protokollförda sammanträden. Den genomsnittliga
närvaron var 83 procent och i genomsnitt varade styrelsemötena cirka
tre timmar. Representanter från koncernledningen och annan ledningspersonal har under året regelbundet deltagit på styrelsemöten för att
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Bolagsstämmovalda styrelseledamöter
NÄRVARO 2012

Styrelsemöten

Ersättningsutskottet

11/11
10/11
10/11
8/11
8/11
7/11

4/4
4/4

Styrelsens arbetsordning
Styrelsen har inom sig inte fördelat några särskilda ansvarsområden
mellan ledamöterna. Utöver den ansvarsfördelning som allmänt gäller
enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning, vilken bland
annat stadgar att styrelsen ska:
• Utöver konstituerande sammanträde hålla 5 ordinarie sammanträden
• Fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och
besluta om bolagets strategi
• Godkänna budget och motsvarande långsiktiga planer inklusive
investeringsbudget
• Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp
över 5 Mkr om dessa faller utanför godkänd investeringsbudget
• Besluta om köp och försäljning av fast egendom, aktier eller förvärv
av annat bolags rörelse över 2 Mkr
• Besluta om bildandet samt kapitalisering av dotterbolag över 1 Mkr
• Utse ett ersättningsutskott som fastställer ersättningsprinciper
inom ramen för bolagsstämmans beslut för VD och ledande befattningshavare
• Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse och delårsrapporter
• Upptagande av lån över 5 Mkr
• Inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av
tvister av väsentlig betydelse
• Andra frågor av väsentlig ekonomisk- eller annan betydelse
Vid varje ordinarie styrelsesammanträde ska följande ärenden
behandlas:
• En rapport om bolagets verksamhet inklusive finansförvaltning
• En rapport om extraordinära åtgärder eller händelser som vidtagits
mellan styrelsens sammanträden
• Utvecklingen av pågående större projekt och förväntade
affärshändelser
• En rapport om föreliggande eller potentiella tvister som kan ha
betydande inverkan på bolagets verksamhet
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BOLAGSSTYRNING PÅ PREVAS

Revision
Aktieägarna

Årsstämma

Styrelse

Valberedning

Ersättningskommitté

Viktiga beslut under året
Förutom beslut om planer och strategi samt löpande uppföljning av
verksamheten och fastställande av delårs- och helårsrapporter har
styrelsen under 2012 bland annat fattat beslut kring:
• Kapitalstruktur
• Frågor om organisation och planering för ledningskontinuitet
• Förvärv av Zetiq Development AB i Sverige
• Förvärv av Autsyde AB i Sverige
• Inkråmsförvärv av Rhemispheres i Sverige
Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen fastställs av årsstämman och utgår till de
styrelseledamöter som inte är anställda i företaget.
Prevas tillämpar inte aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för styrelseledamöter som inte innehar anställning i företaget.
Beslutat arvode till respektive ledamot redovisas i tabellen på sidan 56.
Ersättningsutskott
Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, men styrelsen har
inrättat ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om lön, ersättning och andra anställningsvillkor för VD och koncernledning samt
bonus till dessa. Utskottet består av Stieg Westin och Göran Lundin.
Rapportering till styrelsen sker fortlöpande.
Bland de viktigaste frågorna som behandlats av ersättningsutskottet under räkenskapsåret var:
• Årlig lönerevision för VD samt koncernledning
• Marknadslönejämförelse för VD och koncernledning
• Översyn av strukturer och riktlinjer för företagets kortsiktiga
incitamentsprogram.
På sidan 38 beskrivs förslag till principer för ersättning till VD och
koncernledning.
Revisionsutskott
Prevas är ett förhållandevis litet börsbolag och har därför inte något
särskilt revisionsutskott utan låter alla ledamöter i styrelsen utföra revisionsutskottets uppgifter. Bland de viktigare frågorna som behandlats
under räkenskapsåret var:
• Riskhantering
• Kassaflödesanalyser
• Granskning och utvärdering av revision
• Fastställande av processer för internkontroll
Prevas årsredovisning 2012

Verkställande
direktör

Koncernledning

Revisorer
Vid årsstämman den 31 mars 2009 valdes KPMG AB till revisor fram
till årsstämman 2013, med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig
revisor.
Helena Arvidsson Älgne, född 1962 och auktoriserad revisor, har varit
revisor i Prevas sedan 2006. Helena Arvidsson Älgne har inga revisionsuppdrag i företag närstående till Prevas större ägare eller verkställande
direktör. Revisorernas arvode under räkenskapsåret presenteras i not 5.
VD och koncernledning
Verkställande direktör utses av styrelsen och har som uppdrag att sköta
den löpande förvaltningen i bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar
som uppställs i lag, bolagsordningen och den interna arbetsinstruktionen. Till den löpande förvaltningen hör alla åtgärder som inte med
hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse eller uttryckligen har definierats
såsom under styrelsens ansvar.
Mats Lundberg har varit VD och koncernchef för Prevas sedan den
1 december 2007. Han är född 1961 och har sammantaget 24 års
erfarenhet av chefsansvar inom konsultverksamhet. Efter sin utbildning inom elektroteknik från KTH har Mats Lundberg arbetat 10 år med
utveckling av komplexa produkter inom ett antal olika företag. Under 13
år ägnades tid åt att starta och utveckla företag som entreprenör och
företagsledare. Under dessa år har stort fokus legat på tillväxt, lönsamhet och förändringsarbete.
Under perioden oktober 2012 till och med mars 2013 har CFO Mats
Åström varit tillförordnad VD under Mats Lundbergs sjukfrånvaro. Mats
Åström har varit anställd på Prevas sedan 2007 och blev CFO och
medlem i koncernledningen 2008.
VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med
övriga ledningsmedlemmar. Koncernledningen har möten en till två
dagar varje månad. Dessa möten har under 2012 förlagts till Prevas
kontor i Stockholm. Koncernledningen arbetar årligen fram en affärsplan
som följs upp via månatliga rapporter där uppföljningen är fokuserad
på lönsamhet, kostnadskontroll samt kassaflöde. Koncernledningen
har bestått av verkställande direktör, Vice VD tillika ekonomi- och
finanschef, affärsområdeschefer och affärsutvecklingschef – totalt sex
ledamöter.
Ersättning till koncernchef och koncernledning framgår av not 4.
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fort. bolagsstyrningsrapport

Finansiell rapportering och information
Prevas ger marknaden löpande information om företagets utveckling
och finansiella ställning. Information lämnas regelbundet i form av:
• Delårsrapporter
• Prevas årsredovisning
• Pressmeddelanden om nyheter och händelser som väsentligt kan
påverka företagets värdering och framtidsutsikter. Prevas policy är
att offentliggöra order som är av strategiskt värde
• Presentationer för finansanalytiker, investerare och media
• Prevas hemsida – www.prevas.se – där information enligt ovan hålls
tillgänglig

bolagsstyrningsrapport

STYRELSENS BESKRIVNING
AV DET INTERNA KONTROLLSYSTEMET SAMT RISKHANTERING
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen. Kontrollmiljön
skapar den kultur som Prevas verkar utifrån och definierar normer och
riktlinjer för verksamhetens agerande. Kontrollmiljön består i praktiken
av dokumenterade riktlinjer, manualer och instruktioner som kommunicerats ut i hela organisationen.
Prevas kvalitetssystem ”Prevas Quality System” är ett övergripande
direktiv som syftar till att medarbetarna ska förstå och agera i enlighet
med verksamhetens ansvar gällande till exempel projektgenomförande. Kvalitetssystemet kompletteras av en serie dokumenterade
direktiv, som inkluderar bland annat uppförande av ekonomihandbok,
innehållande policies för redovisning och finansiell hantering, samt en
informationspolicy.
Prevas upprätthåller ett kvalitetssystem som inkluderar rutiner,
instruktioner och mallar för relevanta processer.
Prevas arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra kvalitet
och processer för att uppfylla de krav kunder, leverantörer och anställda
ställer på konsultbolag. Organisationsstrukturen är transparent med
definierade roller och ansvar som kommuniceras via dokumenterade
arbetsinstruktioner för styrelsen, styrelsekommittéer, VD samt till chefer
inom koncernen. Regelbundna utvärderingar genomförs i organisationen på såväl funktion som avdelningsnivå för att säkerställa relevant
kunskap avseende finansiell rapportering inom organisationen. Syftet
är att med rimlig säkerhet kunna garantera att Prevas kortsiktiga och
långsiktiga mål uppnås. Syftet med riskhanteringen och internkontrollen i samband med finansiell rapportering är att med rimlig säkerhet
kunna garantera att den externa finansiella rapporteringen är tillförlitlig
i fråga om delårsrapportering, årsrapportering och årsredovisning, och
säkerställa att den externa finansiella rapporteringen upprättas enligt
lagar, gällande redovisningsnormer och andra krav på börsnoterade
företag.
Information och kommunikation
De viktigaste styrdokumenten avseende den finansiella rapporteringen
uppdateras kontinuerligt och kommuniceras till relevanta medarbetare via bolagets intranät, informationsbrev, regelbundna möten etc.
Informationskanaler är etablerade för att så effektivt som möjligt kommunicera till berörda medarbetare inom organisationen.
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Prevas har även en informationspolicy avseende såväl intern som
extern kommunikation.
Kontrollaktiviteter
Kontrollstrukturen har utformats för att hantera de risker som styrelsen
och företagsledningen anser är betydande för den operativa verksamheten, efterlevnaden av lagar och regelverk samt för den finansiella
rapporteringen.
Definierade beslutsprocedurer, inklusive attestinstruktioner är
etablerade för till exempel investeringar och tecknande av avtal.
Där så är lämpligt har automatiska kontroller speciellt relaterade till
den finansiella rapporteringen etablerats. Flertalet kontrollaktiviteter är
integrerade i företagets nyckelprocesser, såsom orderbokning, intäktsredovisning, investeringar, leverantörskontrakt och inköp.
För att säkerställa att risker i kundprojekt uppmärksammas och
åtgärdas samt återspeglas korrekt i den finansiella rapporteringen har
en särskild funktion inrättats för att genomföra regelbundna kontroller
av att kundprojekt bedrivs enligt Prevas kvalitetssystem både vad gäller
genomförande och ekonomisk uppföljning.
IT-strukturen är utformad för att hantera potentiella IT-relaterade
risker med kontroller i IT-systemen relaterade till de processer som
påverkar den finansiella rapporteringen.
Övervakning
Varje chef har ansvaret för att säkerställa adekvat intern kontroll i respektive enhet och business controller ansvarar för att enheterna följer
koncernens direktiv för finansiell rapportering.
Funktionen för “Prevas Quality System” har en nyckelroll i uppföljningsprocessen och genomför systematiska internrevisioner relaterat till
kvalitetssystemet. Därutöver granskas den interna kontrollstrukturen av
separata decentraliserade funktioner inom en särskild funktion.
Styrelsen anser att Prevas signifikanta riskområden täcks av ”Prevas
Quality System” samt av de separata kontroll- och uppföljningsaktiviteter som genomförs. I dagsläget ser styrelsen därför inget behov av att
inrätta en separat funktion för internrevision.
ANSVARSFULL AFFÄRSVERKSAMHET
Prevas företagskultur
Prevas grundvärden – “B.O.A.T” som står för Business driven, Open
minded, Accountability och Team spirit – klargör de grundläggande
principer som Prevas förväntar sig att alla medarbetare och partners
ska följa i sitt arbete. Grundvärdena bygger vidare på de principer som
formulerats i Prevas vision och affärsidé och utgör en viktig pusselbit
i arbetet för att skapa ett starkt och välrenommerat varumärke som
stödjer en långsiktigt hållbar marknadsnärvaro och tillväxt. Prevas
företagskultur finns beskriven på www.prevas.se.
Prevas Quality System i praktiken
Prevas arbetar aktivt för att ”Prevas Quality System” inte bara ska
vara ett statiskt dokument, utan en naturlig del av det dagliga arbetet
för alla som jobbar inom eller kommer i kontakt med Prevas. Under
verksamhetsåret har Prevas fortsatt med regelbunden genomgång av
de olika processerna som ligger till grund för instruktioner, processer
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samt guidelines och därtill relaterade frågor av lokal karaktär i de olika
delarna av organisationen. Prevas avser att fortsätta att utbilda olika
enheter i organisationen i syfte att säkerställa att de lokala cheferna är
uppdaterade och arbetar aktivt med sin personal kring de frågor som
hanteras av systemet.
Miljöansvar
Prevas strävar efter att vara en miljömässigt ansvarsfull organisation som följer alla lagar och regler som har relevans i förhållande till
enheterna. Prevas mål är att fortsätta att begränsa verksamhetens
miljöpåverkan; både som en del i arbetet för ett hållbart samhälle och
som en viktig del för bibehållen konkurrenskraft.
Prevas fortsätter att utveckla tekniska lösningar genom en miljömedveten designprocess som säkerställer efterföljande av juridiska krav och
leder till en minskning av produktens miljöpåverkan, från tillverkning,
distribution, installation, användning och underhåll, till produktlivscykelns slut.
Västerås den 18 mars 2013
Styrelsen Prevas AB

Prevas årsredovisning 2012
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information till aktieägare
ÅRSSTÄMMA
Årsstämma äger rum måndag den 8 april 2013 klockan 17.30 på Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås.

ANMÄLAN	
Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till:
•
•
•
•

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

aktieägarinformation

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnr.), adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ska sådan inges i samband med anmälan.
De uppgifter som lämnas kommer enbart att användas för årsstämman.

RÄTT ATT DELTA
För att få deltaga och äga rösträtt måste aktieägaren:
Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 2 april 2013. Dels anmäla sig hos bolaget
senast tisdagen den 2 april 2013.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 2 april 2013.

UTDELNING
För räkenskapsåret 2012 föreslår styrelsen en utdelning med 0,30 kr per aktie (föregående år 2,00 kr). Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdag den 11 april 2013. Utdelning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdag den
16 april 2013.

EKONOMISK RAPPORTERING
För verksamhetsåret 2013 är följande ekonomiska rapportering planerad:
•
•
•
•
•

Delårsrapport jan-mars, 30 april 2013
Delårsrapport jan-juni, 16 juli 2013
Delårsrapport jan-sept, 29 oktober 2013
Bokslutskommuniké, 11 februari 2014
Årsstämma, mars/april 2014

Prevas finansiella rapporter kan laddas ner från www.prevas.se eller beställas från Prevas AB,
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Innovation for growth

adresser
SVERIGE
Finspång, Östermalmsvägen 6, 612 40 Finspång, Tel. 021-360 19 00
Gävle, Box 613, 801 26 Gävle, Centralplan 2E, Tel. 021-360 19 00
Göteborg, Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda, Tel. 031-725 18 00, Fax 031-725 18 28
Helsingborg, Järnvägsgatan 10 A, 252 78 Helsingborg
Jönköping, Östra Storgatan 67, 553 21 Jönköping, Tel. 013-32 86 00
Kalmar, Svensknabbevägen 23, 391 27 Kalmar
Karlskoga, Industrivägen 1, 691 50 Karlskoga, Tel. 0586-22 23 30
Karlstad, Box 1909, 651 19 Karlstad, Regementsgatan 21 B, Tel. 054-14 74 00, Fax 054-14 74 99
Linköping, Stora Torget 1, 582 19 Linköping, Tel. 013-32 86 00, Fax 013-32 86 99
Lund, Ideon Science Park, 223 70 Lund, Scheelevägen 17, Tel. 046-286 49 60
Malmö, Södra Tullgatan 4, 211 40 Malmö, Tel. 040-691 95 00, Fax 040-691 95 49
Norrköping, Hospitalgatan 8, 602 27 Norrköping, Tel. 021-360 19 00
Sandviken, Spångvägen 10, 811 32 Sandviken
Stockholm/Sundbyberg, Box 1163, 172 24 Sundbyberg, Löfströms Allé 5, Tel. 08-726 40 00, Fax 08-726 40 01
Stockholm, Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm, Tel. 08-726 40 00
Stockholm, Box 4617, 116 91 Stockholm, Kapellgränd 3, Tel. 08-644 14 00, Fax 08-644 25 25
Stockholm, Knarrarnäsgatan 7, Kista Entré, 164 40 Kista, Tel. 08-726 40 00, Fax 08-726 40 01
Uppsala, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala, Tel. 018-56 27 00, Fax 018-56 27 19
Västerås (huvudkontor), Box 4, 721 03 Västerås, Legeringsgatan 18, Tel. 021-360 19 00, Fax 021-360 19 29
Örebro, Olaigatan 2, 703 61 Örebro, 021-360 19 00

DANMARK
Köpenhamn, Lyskaer 3EF, DK-2730 Herlev, Tel. +45 33 15 90 90, Fax +45 33 15 90 96
Århus, Hedeager 1, DK-8200 Aarhus N, Tel. +45 87 43 80 70, Fax +45 87 43 80 79

NORGE
Oslo, Vitaminveien 11a, N-0485 Oslo, Tel. +47 22 79 70 00, Fax +47 22 79 70 10
Oslo, Kabelgaten 8, N-0580 Oslo, Tel. +47 21 600 500
Kongsberg, Dyrmyrgatan 35, N-3611 Kongsberg, Tel. +47 9581 7391

TYSKLAND
Grossbettlingen, Lessingstrasse 24, D-72663 Grossbettlingen, Germany, Tel. +49 7022 97 97 897

INDIEN
Bangalore, Unit No. 208 to 216, 2nd Floor, Delta Block, Sigma Soft-Tech Park, Whitefield Main Road,
Ramagondanahalli, Bangalore - 560066, Karnataka, India, Tel. +91 (0)80-4096 1414

Prevas årsredovisning 2012
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MED SPETSKOMPETENS inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt.

Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som energi,
fordon, försvar, life science, telekom samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Indien
med cirka 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, besök gärna www.prevas.se.

