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SAMMANFATTNING (Mkr)

• Omsättningen för delårsperioden uppgick till 138,6 Mkr (97,9 Mkr), en ökning med  
 42 procent.  Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 71,0 Mkr (51,4) en ökning  
 med 38 procent.

• Resultatet efter skatt för delårsperioden uppgick till 8,0 Mkr (1,8 Mkr) en ökning med  
 353 procent. Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 4,0 Mkr (0,7 Mkr). 

• Vinst per aktie före utspädning uppgick för delårsperioden till 0,93 kr (0,22 kr) och för 
 andra kvartalet till 0,46 kr (0,09 kr). Eget kapital per aktie före utspädning uppgick vid 
 delårsperioden slut till 9,22 kr (7,10 kr).

• Orderingången för delårsperioden blev 172,9 Mkr (117,2 Mkr), en ökning med 48 procent. 
 Orderingången för andra kvartalet blev 77,5 Mkr (50,9 Mkr) en ökning med 52 procent.

• Prevas utbud av tjänster och produkter samt genomförda förvärv utgör basen för den 
 framgångsrika tillväxten. 
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Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat, högteknologiskt IT-företag. Företaget 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. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är sedan 1998 noterat 
på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, se www.prevas.se.
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Verksamheten
Stark tillväxt med ökad lönsamhet
Marknaden för Prevas produkter och tjänster är fortsatt mycket god. Prevas fokusering inom affärsenheterna 
Produktutveckling och Industrisystem ger stärkt konkurrenskraft och bidrar därmed till ökad försäljning. Or-
deringången under första halvåret 2006 var 48 procent högre än 2005. Omsättningen ökade under samma 
period med 42 procent samtidigt som vinst efter skatt ökade från 1,8 Mkr till 8,0 Mkr. Huvuddelen av tillväxten 
är organisk men även genomförda förvärv utvecklas positivt och bidrar starkt till både tillväxt och lönsamhet.

”Future solutions for profitable business”
Prevas vision är att leverera framtidslösningar som ökar kundens konkurrenskraft på den globala marknaden. 
Visionen innebär att Prevas ytterligare ska stärka positionen som tekniskt ledande inom sina applikationsom-
råden baserat på ökad förståelse för kundens verksamhet/affär och kundnytta. Kundens konkurrenskraft stärks 
genom Prevas innovativa och kvalitetssäkrade IT-tjänster, -lösningar och -produkter. 

Industrisystem – en ny affärsenhet
Prevas stärker sitt erbjudande av produkter och tjänster för automation, logistik och spårbarhet genom att 
slå samman affärsenheterna Industrisystem och Spårbarhetsprodukter. Den sammanslagna affärsenheten, 
Industrisystem, fokuserar på ökad tillväxt genom effektiva system- och produktleveranser, kompletterat med 
värdeskapande konsulttjänster. Den nya affärsenheten kommer att öka andelen verksamhetskonsulter inom 
Industriell IT.

Samordningen av affärsenheterna skapar en starkare enhet där:
• Kunden får en ingång till ett komplett erbjudande av lösningar inom industriell spårbarhet, logistik och 
 automation.
• Kunden får tillgång till nya värdeskapande konsulttjänster genom en samordning av verksamhetskonsulter 
 och produktspecialister. 
• Kunden får effektivare system- och produktleveranser genom att erfarenheterna av produkthantering inom 
 Spårbarhetsprodukter tillämpas inom hela Industrisystem. 
• Frigjorda resurser möjliggör en offensiv satsning på ökad marknadstäckning och tillväxt i såväl Norden som 
 globalt.

Tom Hollowell, tidigare chef för affärsenheten Spårbarhetsprodukter, är utsedd till affärsenhetschef för den nya 
affärsenheten Industrisystem. 

Prevas Agile Development – en utvecklingsmetod för en föränderlig värld
Prevas har tagit fram en utvecklingsmodell ”Prevas Agile Development” som är anpassad för utveckling av 
produkter och system där stor kundmedverkan krävs eller där kravbilden hela tiden förändras. Allt kortare 
produktlivscykler och knivskarp internationell konkurrens gör att många företag hela tiden får nya krav på sina 
produkter eller produktion. Prevas Agile Development, som bygger på de allra senaste rönen inom utvecklings-
metodik, ger Prevas kunder en kvalitetssäkrad och förutsägbar utvecklingsprocess även i en starkt föränderlig 
värld. Utvecklingsmodellen gör Prevas ännu starkare i sitt erbjudande och hjälper bolaget att fortsätta ligga 
steget före sina konkurrenter.

Försäljning av dotter- och intressebolag
Under andra kvartalet avyttrades ett dotterbolag som förvaltar en obebyggd fastighet samt Prevas andel i 
Flexpack Robotics AB. Affärerna gav en positiv resultateffekt efter skatt på sammanlagt 0,9 Mkr samt ett positivt 
kassaflöde.  
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Produktutveckling,  
ledande i Norden inom inbyggda system
Framgångsrika produkter kräver korta utvecklingstider och rätt kvalitet. Affärsenheten Produktutveckling er-
bjuder specialistkompetens för att utveckla intelligenta och för kunden lönsamma produkter. Marknaden för 
utveckling av intelligenta produkter upplever en fortsatt mycket stark efterfrågan. Omsättningen har under 
första halvåret 2006 ökat med 71 procent jämfört med samma period förra året, samtidigt som rörelseresultatet 
har ökat från 2,9 Mkr 2005 till 9,2 Mkr 2006.  
 Affärsenheten Produktutveckling har stärkt sin position som ledande i Norden inom inbyggda system ge-
nom förvärvet av Glaze i Öresund och Danmark samt genom etablering av produktutvecklingserbjudandet i 
Göteborg. Dessa satsningar innebär att Prevas erbjudande inom produktutveckling nu finns etablerat i Sveriges 
fem största städer samt Köpenhamn och Ålborg. Dessa marknader utgör en viktig bas för fortsatt expansion. 
 Prevas erbjudande inom inbyggda system har ytterligare förstärkts genom förvärv av teknik och patent för 
färdiga byggblock i programmerbara elektronikkretsar från Realfast IP AB. Bland byggblocken finns bland an-
nat världens snabbaste realtidsoperativsystem i hårdvara. Utveckling av mikroelektronik, som är byggstenen i 
dagens inbyggda system, går i en rasande fart. Idag kan hela system läggas in i en enda programmerbar elek-
tronikkrets vilket ger billigare system, med bättre prestanda och längre produktlivslängd. Genom att dessutom 
använda färdiga byggblock uppnås högre kvalitet och kortare utvecklingstid. Marknadsföring och försäljning 
av byggblocken, som redan används av teknikintensiva företag i Sverige, Europa, USA och Asien, sker på en 
global marknad via Internet. 

Prevas utökar erbjudande med verifiering av inbyggda system 
Prevas har utökat sitt erbjudande med kvalificerade tjänster för verifiering och validering. Ständigt ökande pro-
duktkomplexitet och samtidigt ökande kvalitetskrav i dagens produkter leder till ett kraftigt växande behov av 
effektiva metoder för att verifiera produkters funktion och kvalitet. Thomas Adlerteg, med mångårig erfarenhet av 
effektiv verifiering och validering av inbyggda system, har rekryterats för att ansvara för det nya erbjudandet. 

Prevas förvärvar Avantel för fortsatt framgångsrik expansion i Stockholm 
Den 3 juli 2006 förvärvade Prevas Avantel AB. Avantel erbjuder spetskompetens inom inbyggda system på 
Stockholmsmarknaden. Avantels förmåga att framgångsrikt driva produktutveckling från idé till lönsam produkt 
och bolagets gedigna kompetens inom elektronikkonstruktion, inbyggda system, mikroprocessorteknik och en 
god kunskap om störtålighet och konstruktion av säkra system utökar Prevas spetskompetens inom utveckling 
av intelligenta produkter. Avantel är ett mycket stabilt bolag med över 20 års erfarenhet av Stockholmsmark-
naden. Bolaget har 9 kvalificerade medarbetare och planerar, i och med  sammangåendet med Prevas, för en 
kraftigt ökad tillväxttakt.
 Den fasta köpeskillingen utgjordes av 100.000 nyemitterade Prevas B-aktier, vilka vid tillträdesdagen mot-
svarade ca 2 Mkr. Utöver de 100 000 Prevasaktierna erhöll ägarna i Avantel en kontant ersättning motsvarande 
Avantels likvida medel per tillträdesdagen. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till Avantels 
resultatutveckling 2006, 2007 och 2008, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling 
kan dock maximalt utgå till 5 Mkr plus ersättning för likvida medel per tillträdesdagen. Avantels verksamhet 
kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och den förväntade positiva resultateffekten beräknas bli i stor-
leksordningen 1 Mkr per år och kommer att få full effekt under första halvåret 2007. Avantel kommer att ingå i 
Prevas koncernredovisning fullt ut från och med tredje kvartalet 2006.
 Det preliminärt beräknade anskaffningsvärdet uppgår till 3,3 Mkr vilket till stor del finansierats genom emis-
sion av egna aktier värderade till börskurs vid förvärvstidpunkten. Förvärvade tillgångar och skulder utgjordes 
av immateriella anläggningstillgångar; kundrelationer 0,7 Mkr och goodwill 1,4 Mkr, materiella anläggningstill-
gångar 0,1 Mkr, kortfristiga fordringar 1,4 Mkr, Likvida medel 1,3 Mkr samt kortfristiga skulder 1,7 Mkr. Redovisad 
goodwill avser främst synergieffekter. Avskrivning av de kundrelaterade immateriella tillgångarna beräknas ske 
under 6 år och belastar rörelseresultatet med drygt 0,1 Mkr per år. 
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Industrisystem,  
Industrins val för lönsam IT
Ökad konkurrenskraft och överlevnad för producerande industri kräver hög kvalitet, säkerställd spårbarhet, 
ökad produktivitet och förbättrad logistik. Affärsenheten Industrisystems mer än 20-åriga verksamhets- 
kunnande och produkter skapar förutsättningar för ökad lönsamhet hos producerande företag. Orderingången 
för Industrisystem första halvåret ökade med 45 procent jämfört med samma period 2005. Under samma period 
har rörelseresultatet förbättrats med 2,0 Mkr. Uppgången beror på en stark återhämtning inom produktdelen, 
gamla spårbarhetsprodukter.

Prevas utökar marknad för spårbarhet genom förvärv av ADRess
Prevas har under halvåret utökat marknaden för spårbarhetsprodukter genom förvärv av ADRess, en programvara 
som säkerställer spårbarhet av data och telenät i fastigheter. Programvaran används vid konstruktion, dokumen-
tation och underhåll av fastighetsnät. Kunderna är fastighetsbolag, industriföretag med större fastighetsbestånd 
samt konsulter och entreprenörer.

Stor lönsamhetspotential i kombinationen 
av verksamhetskunnande och produkter
Bildandet av den nya affärsenheten Industrisystem ska ses i ljuset av den stora lönsamhetspotential som finns i 
paketering av industrisystemslösningar i produkter och därtill hörande verksamhetskunnande. Kunden erbjuds 
systemleveranser där Prevas applicerar sitt verksamhetskunnande som tillsammans med egna och partnerpro-
dukter skapar mervärde genom att möjliggöra sänkta kostnader, höjd kvalitet och stärkta varumärken. Den 
tidigare affärsenheten Spårbarhetsprodukter hade redan produktifierat sitt erbjudande och hade dessutom en 
organisation anpassad för att hantera produkter. Till både egna och partnerprodukter fanns produktspecialister 
kopplade. Genom att dra nytta av dessa erfarenheter möjliggörs en snabb utveckling mot produktifiering och 
ökad andel verksamhetskonsulting för hela den sammanslagna affärsenhetens erbjudande.
 Nedanstående sammanställning visar de egna produkter som erbjuds av Industrisystem.

Bransch Produkt Exempel på kunder Funktion

Verkstad Prevas Cellmanager Sandvik Coromant,
Stacke Hydraulik

Effektiv hantering av kundorderstyrd tillverkning. Av-
ancerad cellstyrning och verktyg för effektivisering.

Prevas LIPS Getrag All Wheel Drive, 
SSAB

Enkel och flexibel lagerhållning som säkerställer
materialförsörjningen och ger högre kvalitet i 
produktion.

Prevas Automate Lear Corporation, 
Collins & Aikman

Ökad kvalitet i produktionen genom säkerställd 
spårbarhet.

Prevas 
Improve/Money

Scania Verktyg för ökad effektivitet vid produktion och 
användandet av verktyg och skärvätskor.

Elektronik Prevas 
Bartrack

Ericsson, Flextronics, Sanmina 
SCI, Solectron, Elcoteq

Märkning och spårbarhet av producerande 
elektronikkort.

Prevas 
Testnet

Ericsson, Flextronics, Sanmina 
SCI, Solectron, Elcoteq

Insamling och avrapportering av test, info. från elek-
tronikproduktion samt reparationsverksamhet.

Prevas
QSP

Ericsson, Flextronics, Sanmina 
SCI, Solectron, Elcoteq

Presentation av insamlad och inmatad kvalitets-
information för bättre produktionsstyrning.

Prevas
Snitcher Asset 
Management

Ericsson, Flextronics, Sanmina 
SCI, Solectron, Elcoteq

Spårbarhet av elektronikkort i geografiskt spridda 
installationer och hantering av uppgradering och 
utbyte.



Bransch Produkt Exempel på kunder Funktion

Läkemedel
och medicin-
teknik

Prevas 
Snitcher Medical/
Pharmaline

AstraZeneca, Pfizer, Invitrogen, 
Cambrex, Nobel Biocare

Säker och spårbar etikettering av läkemedel och 
medicintekniska produkter.

Livsmedel och 
konsument-
varor

Prevas
Snitcher Food

Gunnar Dafgårds AB, Domstein 
Enghav

Säker hantering av produktinformation och produkt-
märkning i livsmedelsproduktion.

Prevas GCM Unilever, Coca-Cola, 
Proctor&Gamble

Webbtjänst för hantering av varucertifikat för livs-
medel och konsumentvaror mellan leverantörer och 
grossister inom hela Norden.

Prevas 
Track&Trace

Siljans Chark Säkerställer spårbar ursprungsmärkning av 
livsmedel.

Fastighetsnät Prevas 
ADRess

AstraZeneca, DynaMate, 
Husqvarna, StoraEnso, 
Teracom, Vattenfall

Säkerställer spårbarhet av data och telenät i 
fastigheter.

Framtidsutsikter
Andra halvåret 2006 förutser bolaget en fortsatt god efterfrågan. För affärsenheten industrisystem förutses en 
fortsatt förbättring av lönsamheten.
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Ekonomi
Orderingång
Orderingången för delårsperioden blev 172,9 Mkr (117,2 Mkr), en ökning med 48 procent och för andra kvartalet 
blev orderingången 77,5 Mkr (50,9 Mkr), en ökning med 52 procent.

Debiteringsgrad
Debiteringsgraden uppgick till 72 procent (69 procent) för delårsperioden. Debiteringsgraden, som är ett av 
Prevas interna mått på effektiviteten, mäts som antalet fakturerbara timmar genom totalt använda timmar 
inom företaget. Samtliga medarbetare i konsultverksamheten inklusive ledning och administration ingår i 
nyckeltalet. 

Medarbetare
Medelantalet medarbetare uppgick under delårsperioden till 264 (182) och medarbetaromsättningen till 7,0 
procent. Andelen kvinnliga medarbetare var vid delårsperiodens slut 15 procent.  

Omsättning och resultat för januari till juni 2006
Omsättningen under delårsperioden uppgick till 138,6 Mkr (97,9 Mkr), en ökning med 42 procent. Lite drygt 
hälften av ökningen kommer från organisk tillväxt. Omsättning per medarbetare uppgick till 525 Tkr (538 Tkr). 
Antal arbetsdagar uppgick till 123 st (123 st).
 Rörelseresultatet uppgick till 10,2 Mkr (2,3 Mkr) vilket ger en rörelsemarginal på 7,4 procent (2,3 procent). 
Resultatförbättringen på 7,9 Mkr mellan 2005 och 2006 förklaras av:
 en ökad efterfrågan på konsulttjänster samt gjorda förvärv, vilket har lett till en resultatförbättring på  
 6,2 Mkr inom affärsenheten Produktutveckling.
- resultatet inom affärsenheten Industrisystem har ökat med 2,0 Mkr. Uppgången beror på en stark återhämt- 
 ning inom produktdelen, gamla spårbarhetsprodukter.
- resultatet inom rörelsegrenen Förvaltningsfastigheter är 0,3 Mkr lägre än 2005.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 10,3 Mkr (2,5 Mkr) och vinstmarginalen till 7,2 procent (2,1 procent). 
 Resultat efter skatt uppgick till 8,0 Mkr (1,8 Mkr). Resultatet efter skatt har påverkats positivt av upplösningen 
av uppskjuten skatt på försäljning av den obebyggda fastigheten i Västerås samt försäljning av intressebolag, 
med 0,9 Mkr.

Omsättning och resultat andra kvartalet 2006
Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 71,0 Mkr (51,4 Mkr), en ökning med 38 procent. Lite drygt 
hälften av ökningen kommer från organisk tillväxt. Omsättning per medarbetare uppgick till 261 Tkr (273 Tkr). 
Antal arbetsdagar uppgick till 59 st (62 st).
 Rörelseresultatet uppgick till 4,3 Mkr (0,9 Mkr) vilket ger en rörelsemarginal på 6,1 procent (1,8 procent). 
Resultatförbättringen på 3,4 Mkr mellan 2005 och 2006 förklaras av: 
- en ökad efterfrågan på konsulttjänster samt gjorda förvärv, vilket har lett till en resultatförbättring på  
 0,7 Mkr inom affärsenheten Produktutveckling.
- resultatet inom Industrisystem är 3,0 Mkr bättre än föregående år. Uppgången beror på en stark återhämtning 
 inom produktdelen, gamla spårbarhetsprodukter.
- resultatet inom rörelsegrenen Förvaltningsfastigheter är 0,3 Mkr lägre än 2005.

Delårsrapport januari - juni 2006      sid 6 (10)
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem



Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,7 Mkr (1,1 Mkr) och vinstmarginalen till 5,7 procent (1,5 procent). 
 Resultat efter skatt uppgick till 4,0 Mkr (0,7 Mkr). Resultatet efter skatt har påverkats positivt av upplösningen 
av uppskjuten skatt på försäljning av den obebyggda fastigheten i Västerås samt försäljningen av intressebolag, 
med 0,9 Mkr.

Likvida medel och kassaflöde 
Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 4,1 Mkr (6,9 Mkr). 
 För delårsperioden redovisas ett positivt kassaflöde om 0,7 Mkr (–0,4 Mkr). 

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick vid delårsperiodens slut till 79,3 Mkr (58,4 Mkr), vilket ger en soliditet om 58 procent 
(55 procent). Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 9,22 kr (7,10 kr).

Investeringar
Under delårsperioden uppgick nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar till 7,6 Mkr (4,7 Mkr) varav 2,9 Mkr 
(1,0 Mkr) avsåg maskiner och inventarier, 4,0 Mkr (2,6 Mkr) produktutveckling och 0,7 Mkr (1,1 Mkr) immateriella 
tillgångar.  Därutöver har investeringar skett via företagsförvärv.

Moderbolaget
Moderbolagets fakturering var 119,2 Mkr (96,9 Mkr) och resultatet före skatt uppgick till 7,2 Mkr (1,2 Mkr). Likvida 
medel uppgick vid periodens slut till -0,2 Mkr (2,8 Mkr) och investeringarna till 6,4 Mkr (4,7 Mkr).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. 
Samma redovisningsprinciper och bedömningsgrunder som i senaste årsredovisningen har använts.
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Stockholm den 29 augusti 2006
Prevas AB (publ)

Anders Englund, VD Prevas AB

Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Prevas AB (publ) för perioden 2006-01-01 - 2006-06-30. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar 
är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
 Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell del-
årsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till 
personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga gransknings-
åtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör 
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad 
på en revision har.
 Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Västerås den 29 augusti 2006
KPMG Bohlins AB

Helena Arvidsson Älgne, Auktoriserad revisor



Koncernens räkenskaper

Vinst per aktie före utspädning 0,93 kr 0,22 kr 0,46 kr 0,09 kr 1,24 kr

Vinst per aktie efter utspädning 0,92 kr 0,22 kr 0,46 kr 0,09 kr 1,23 kr

Eget kapital per aktie före utspädning i kronor 9,22 kr 7,10 kr 8,11 kr

Eget kapital per aktie efter utspädning i kronor 9,03 kr 7,05 kr 8,01 kr
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2006 2005 2006 2005 2005
RESULTATRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr Kv 1-2 Kv 1-2  Kv 2 Kv 2 Helår

Nettoomsättning 138 611 97 861 71 006 51 361 200 308

Aktiverat arbete 3 986 2 565 2 595 1 598 4 819

Övriga externa kostnader –27 729 –24 330 –15 751 –13 663 –41 565

Personalkostnader –100 408 –70 531 –51 534 –36 710 –145 740

Avskrivningar –4 242 –3 290 –1 982 –1 646 –7 277

Rörelseresultat 10 218 2 275 4 334 940 10 545

Finansnetto –297 –171 –271 –167 2 489

Andel i intressebolags resultat efter skatt 401 423 596 331 262

Resultat efter finansnetto 10 322 2 527 4 659 1 104 13 296

Skatt –2 357 –770 –679 –371 –3 256

Periodens resultat 7 965 1 757 3 980 733 10 040

2006 2005 2005
BALANSRÄKNINGAR i sammandrag, Tkr  30 juni 30 juni 31 dec

Immateriella anläggningstillgångar 44 444 28 749 29 708

Materiella anläggningstillgångar 23 793 23 256 24 379

Finansiella anläggningstillgångar 539 1 405 1 523

Kortfristiga fordringar 63 433 46 984 49 673

Kassa och bank 4 051 6 872 3 368

Summa tillgångar 136 260 107 266 108 651

Eget kapital 79 288 58 412 66 695
Avsättningar 7 090 7 322 7 685
Långfristiga räntebärande skulder 5 461 4 005 5 078
Kortfristiga skulder 44 421 37 527 29 193
Summa skulder och eget kapital 136 260 107 266 108 651

2006 2005 2005
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, Tkr  30 juni 30 juni 31 dec

Ingående balans 66 695 56 566 56 566

Effekt av byte av redovisningsprincip IAS 39 –655 –655

Nyemission 8 552 4 080 4 080

Överlåtelse av egna teckningsoptioner 655 655

Effekt av personaloptioner 202 – –

Omräkningsdifferens –15 – –

Utdelning –4 111 –3 991 –3 991

Periodens resultat 7 965 1 757 10 040

Utgående balans 79 288 58 412 66 695



2006 2005 2006 2005 2005
ANALYS AV KASSAFLÖDET,  Tkr Kv 1-2 Kv 1-2 Kv 2 Kv 2 Helår

Rörelseresultat 10 218 2 275 4 334 940 10 545

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 4 368 3 019 2 108 1 426 7 163

Finansnetto –79 –20 –53 –16 –40

Betald skatt –3 273 –1 308 –1 512 –240 –2 884

Förändring i kortfristiga fordringar –8 954 –1 486 –3 047 –3 788 –4 176

Förändring i kortfristiga skulder 10 238 3 737 1 877 6 112 –3 314

Kassaflöde från löpande verksamhet 12 518 6 217 3 707 4 434 7 294

Förvärv och avyttringar av dotterbolag/intressebolag 2 353 2 503 3 467 2 503 2 503
Nettoinvestering i anläggningstillgångar –7 614 –4 663 –4 019 –3 427 –10 318
Kassaflöde från investeringsverksamhet –5 261 –2 160 –552 –924 –7 815

Amortering skuld/ökning långfristiga skulder –2 463 –506 123 –253 568

Utbetald utdelning –4 111 –3 991 –4 111 – –3 991

Kassaflöde från finansieringsverksamhet –6 574 –4 497 –3 988 –253 –3 423

Periodens kassaflöde 683 –440 –833 3 257 –3 944

Ingående likvida medel 3 368 7 312 4 884 3 615 7 312

Utgående likvida medel 4 051 6 872 4 051 6 872 3 368

Förändring likvida medel 683 –440 –833 3 257 –3 944

2006 2005 2006 2005 2005
NYCKELTAL Kv 1-2 Kv 1-2 Kv 2 Kv 2 Helår

Bruttomarginal 10,4 % 5,7 % 8,9 % 5,0 % 8,9 %

Rörelsemarginal 7,4 % 2,3 % 6,1 % 1,8 % 5,3 %

Vinstmarginal 7,2 % 2,1 % 5,7 % 1,5 % 6,5 %

Vinst per aktie före utspädning 0,93 kr 0,22 kr 0,46 kr 0,09 kr 1,24 kr

Vinst per aktie efter utspädning 0,92 kr 0,22 kr 0,46 kr 0,09 kr 1,23 kr

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 8 576 982 7 985 252 8 581 316 7 987 875 8 104 901

Antal aktier vid rapporteringsperiodskiftet före utspädning 8 599 040 8 222 600 8 599 040 8 222 600 8 222 600

Soliditet 58 % 55 % 61 %

Eget kapital per aktie före utspädning 9,22 kr 7,10 kr 8,11 kr

Eget kapital per aktie efter utspädning 9,03 kr 7,05 kr 8,01 kr

Räntabilitet på sysselsatt kapital 13,1 % 4,5 % 19,7 %

Räntabilitet på eget kapital 10,6 % 3,1 % 16,3 %

Medelantal medarbetare 264 182 272 188 204

Antal arbetsdagar 123 123 59 62 253

Debiteringsgrad 72 % 69 % 74 % 70 % 71 %

Omsättning per medarbetare 525 538 261 273 982

Koncernens räkenskaper (forts.)
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Koncernens räkenskaper (forts.)

Prevas AB (publ) Org nr 556252-1384
Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås, Telefon 021-360 19 00, Fax 021-360 19 29

info@prevas.se, www.prevas.se
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2006 2005 2006 2005 2005
UTFALL PER RÖRELSEGREN Kv 1-2 Kv 1-2 Kv 2 Kv 2 Helår

Rörelsens intäkter, Tkr
Produktutveckling 91 716 53 761 47 200 30 713 111 963

Industrisystem 45 891 43 098 23 304 20 147 86 341

Förvaltningsfastigheter 1 004 1 002 502 501 2 004

Totalt 138 611 97 861 71 006 51 361 200 308

Rörelseresultat, Tkr
Produktutveckling 9 153 2 917 3 778 3 038 8 875

Industrisystem 517 –1 470 429 –2 526 –89

Förvaltningsfastigheter 548 828 127 428 1 759

Totalt 10 218 2 275 4 334 940 10 545

Rörelsemarginal, %
Produktutveckling 10,0 % 5,4 % 8,0 % 9,9 % 7,9 %
Industrisystem 1,1 % –3,4 % 1,8 % –12,5 % –0,1 %
Förvaltningsfastigheter 54,6 % 82,6 % 25,3 % 85,4 % 87,8 %
Totalt 7,4 % 2,3 % 6,1 % 1,8 % 5,3 %

Information för rörelsegrenar lämnas enligt ny indelning. Jämförelseåren har räknats om jämfört med tidigare avlämnade rapporter.

Information
För ytterligare information kontakta:
Anders Englund, VD, tfn. 08-726 40 56, 070-620 96 59
Peter Jansson, Ekonomichef, tfn. 021-360 19 19, 070-191 03 41

Kommande rapporttillfällen
• Delårsrapport, januari – september, 26 oktober 2006
• Bokslutskommuniké 2006, 7 februari 2007


