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Innehåll

Ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

Ordinarie bolagsstämma (Årsstämma) äger rum torsdag den 6 april 
2006 klockan 17.30 på Aros Congress Center, Hörsalen, Munkgatan 7, 
Västerås.

Anmälan 
För att få deltaga och äga rösträtt måste aktieägaren:
dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) 
 förda aktieboken fredagen den 31 mars 2006
dels anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den 4 april 2006.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt 
inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd 
senast den 31 mars 2006. 
 Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras under 
adress Prevas AB, Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås, per telefon 
021-360 19 00 eller via e-mail till bolagstamma@prevas.se. 
 Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organi-
sationsnr.), adress och telefonnummer.
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Utdelning
För räkenskapsåret 2005 föreslår styrelsen en utdelning med 0,50 kr 
per aktie (föregående år 0,50 kr). Som avstämningsdag för utdelning 
föreslås tisdagen den 11 april 2006. Utdelning genom VPC beräknas 
ske tisdag den 18 april 2006.

Ekonomisk rapportering
För verksamhetsåret 2006 är följande ekonomiska rapportering 
planerad:

•  Delårsrapport jan-mars, 28 april 2006 
•  Delårsrapport jan-juni, 29 augusti 2006
•  Delårsrapport jan-sept, 26 oktober 2006
•  Bokslutskommuniké, 7 februari 2007
•  Årsstämma, mars 2007

Prevas finansiella rapporter kan laddas ner från www.prevas.se eller 
beställas från Prevas AB, Informationsavdelningen, 
Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås, e-mail: info@prevas.se.

Produktion: Prevas AB, Helena Lundin. Foto: Jonas Bilberg, IBL och Getty Images. Tryck: Stenby Offset.



Prevas AB (publ) i korthet

Nyckeltal

Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Vi är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag. 
Företaget erbjuder konsulttjänster, spårbarhetsprodukter 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 våra lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.

Händelser 2005

 Har tagit positionen som en av Nordens ledande inom inbyggda system.

 Ytterligare stärkt vårt erbjudande inom industrisystem genom att paketera företagets långa och 
 gedigna erfarenhet i flera standardlösningar.

 Kompletterat våra spårbarhetsprodukter med produkten Track & Trace.

 Tecknat ramavtal med bl.a. Atlas Copco, Ericsson och Saab.

 Större order inom konsulttjänster har tecknats bl.a. med ABB, Findus, GE Healthcare, GETRAG All Wheel
 Drive, ICA, Interspiro, Saab, SSAB och Stacke Hydraulik.

 Order inom spårbarhetsprodukter har tecknats bl.a. med Arvid Nordquist, Ericsson, GE Healthcare och Pfizer.  
 Förvärvat en konsultverksamhet av Flextronics International Sweden. En verksamhet inom elektronik- 
 konstruktion och programvaruutveckling.

 Stärkt vår position i Stockholm genom förvärv av resterande del av Precon AB.
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2005 2004

Orderingång, Mkr 213,7 154,1
Rörelsens intäker, Mkr 200,3 173,0
Resultat efter skatt, Mkr 10,0 13,2

Vinstmarginal, % 6,5 9,4

Vinst per aktie före utspädning, kr 1,24 1,66

Vinst per aktie efter utspädning, kr 1,23 1,65

Soliditet, % 61,4 58,5

Eget kapital per aktie före utspädning, kr 8,11 7,09

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 8,01 7,01

Medelantal medarbetare 204 169

Debiteringsgrad, % 71 65

Omsättning per medarbetare, Tkr 982 1 024

Prevas är certifierat enligt standarden
ISO 9001:2000.



Lönsam tillväxt andra halvåret 2005
Lönsamheten under första halvåret var klart otillfredsstäl-
lande och därför vidtogs ett antal åtgärder. Andra halvåret 
2005 gav detta effekt. Lönsamheten hamnade på 8 procent, 
vilket placerar Prevas bland de mest lönsamma IT-konsult-
företagen. Under samma period var tillväxten 26 procent.

Prevas säkrar kundernas förväntningar
Prevas starkaste konkurrensmedel är förmågan att leverera 
IT-lösningar till överenskomna villkor, såväl funktionellt som 
finansiellt, i en snabbt föränderlig teknisk omvärld. Kun-
derna vill med hjälp av sina IT-investeringar kunna skapa 
lönsamma produkter, produktion eller logistik. Lösningarna 
ska klara dagens tuffa krav på världsmarknaden och även 
vara framtidssäkra. Hög kvalitet och leveranssäkerhet är 
grundkrav.
 Under 2005 har Prevas levererat 91 procent av projekten 
i tid, med endast 2,6 procent efterföljande garantiarbete. 
Våra kunder ger oss betyget 8,8 på en skala mellan 1 och 
10. Det innebär att vi har nöjda kunder som får sina leve-
ranser i tid och med hög tillgänglighet efter leverans, eller 
kort och gott - ett projektgenomförande i världsklass.
 Vi samverkar nära med kunderna, ofta i partnerskap. 
Det tilltalar både befintliga och nya kunder. Världsledande 
teknikföretag som ABB, AstraZeneca, Atlas Copco,  
Autoliv, Coca-Cola, Elekta, Ericsson, Flextronics, GE Health-
care, Haldex, IBM, Nokia, Micronic, Saab, Sandvik, Scania, 
Sectra, SSAB, Volvo och Whirlpool valde under året Prevas 
som leverantör. Utnämningen till prioriterad partner för 
Microsofts inbyggda system, Windows Embedded, ledde 
under 2005 till ett antal nya kundrelationer. Vår kompetens 
efterfrågas också av uppstartsföretag, som ofta bygger sin 
verksamhet på unik kompetens. Ett exempel är C-More,  
patentsökta interaktiva glasögon, som ersätter tangent-
bord och skärmar. Kombinerat med Prevas kompetens 
kring industriella tillämpningar finns nu möjlighet att 
kreera kundlösningar som för ett par år sedan betraktades 
som rena framtidsfantasier.

Lösningsbanker ökar effektiviteten 
Prevas möjlighet att möta kundernas krav på ökad  
effektivitet i sina IT-investeringar, bygger på det bransch- 
och teknikkunnande som vi systematiskt byggt upp och 
dokumenterat i mer än 20 år.  Konsultföretag utan specia-
listkompetens eller egna produkter kan aldrig bli riktigt 

lönsamma. Prevas framgångsrecept är därför produktifie-
ring och specialisering. 
 Prevas medverkar tidigt i kundens utvecklingsprocess 
och ser till att kunderna får nytta av de lösningsbanker  
företaget byggt upp och nu förädlar. En gemensam platt-
form (omfattande teknik såväl som processer och kvalitets-
säkring) möjliggör återanvändning, effektiv systemförvalt-
ning och säkrar en hög effektivitet i utvecklingsprojekt. Mer 
generella kundbehov möts genom paketerade lösningar 
som kundanpassas. Där behovet av kundanpassning är lågt 
paketeras lösningen i en programvaruprodukt. 

Lönsamma förvärv ger 
snabb tillgång till fortsatt tillväxt
Den organiska tillväxten förstärktes med förvärv av konsult-
verksamhet från Flextronics och av utestående aktier i  
Precon. Vid årsskiftet förvärvades konsultföretaget Glaze.
 Konsultverksamheten från Flextronics kompletterar 
Prevas satsning inom elektronikkonstruktion och program-
varuutveckling för små och medelstora tillväxtföretag, både 
genom tillgång till nytt teknikkunnande och nya kundrela-
tioner.
 Förvärvet av utestående aktier i Precon AB stärkte 
Prevas position i Stockholmsområdet. Företaget är speciali-
serat på hård- och mjukvaruutveckling av kvalitetssäkrade 
inbyggda system. Efter samgåendet har företagets starka 
expansion fortsatt och antalet medarbetare har ökat med 
30 procent sedan halvårsskiftet. 
 Glaze är ett konsultföretag som finns i Malmö, Köpen-
hamn och Ålborg. Verksamheten bygger på produkter med 
inbyggd intelligens. Samgåendet med Glaze utgör start-
skottet för en expansiv Öresundssatsning för Prevas. 
 
Stark efterfrågan för produktutveckling
Prevas Produktutveckling, som utvecklar för kunderna lön-
samma produkter med hjälp av ett djupt teknikkunnande 
och en unik utvecklingsmetodik, upplever en mycket god 
efterfrågan. Efterfrågan förväntas bli fortsatt stark under 
2006 och vi planerar för en kraftig organisk tillväxt under-
stödd med kompletterande förvärv. 

Industrisystem, en förutsättning 
för effektiv produktion
Prevas Industrisystem effektiviserar kundens produktion 
och logistik genom standardlösningar och konsulttjänster. 

Prevas växer med 16 procent under 2005. Ökad efterfrågan på marknaden och vår förmåga att skapa 
kvalitetssäkrade, kostnadseffektiva lösningar är huvudanledningen. Genomförda förvärv kunde 
snabbt integreras i verksamheten och bidrog till företagets resultat.

Lönsam tillväxt

  VD har ordet
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Det handlar om IT-lösningar som i första hand är till för att 
ge verksamhetsvinster, inte för att minska IT-kostnaderna. 
För producerande industri utgör ökad automatisering en 
förutsättning för fortsatt konkurrenskraft och överlevnad. 
Dessa drivkrafter leder till ett växande behov av automa-
tiseringslösningar. För att ytterligare öka effektiviteten 
och kundnyttan i vårt erbjudande paketeras nu företagets 
långa och gedigna erfarenheter i Prevas lösningsbanker. 

Internationell etablering 
av spårbarhetsprodukter 
Prevas Spårbarhetsprodukter uppfyller företag och myn-
digheters krav på spårbarhet genom att erbjuda spårbar-
hetsprodukter för tillverkning av elektronik, fastighetsnät, 
läkemedel och livsmedel. Första steget i en uppbyggnad av 
ett internationellt partnernätverk har påbörjats genom ett 
avtal med en distributör i Kina. Under 2006 fortsätter ex-
pansionen med fokus på England, Irland, Tyskland och USA.

Ökad substans
Prevas strategi är att skapa ökad substans både genom 
att utveckla egna produkter och genom minoritetsdelä-
gande i intressanta, gärna nystartade, teknikföretag. Gjorda 
investeringar i FlexPack Robotics AB, som erbjuder flexibla 
förpackningslösningar för främst läkemedels- och livsmed-
elsindustrin i Europa, fortsätter att utvecklas positivt och  
bidrar positivt till Prevas resultat. Kombinationen av 
FlexPack Robotics effektiva automatiseringslösningar och 
Prevas IT-lösningar för att effektivisera komplex produktion 
och logistik skapar helt nya spännande affärsmöjligheter. 
Under 2006 räknar vi med att hitta fler intressanta investe-
ringar.

Specialisering och lösningsbanker, 
en förutsättning för lönsam tillväxt 
Allt mer fokus är kring tillväxt, d.v.s. snabb omsättnings- 
ökning. Oftast talas det om att det ska ske med ökad lön-
samhet. Många gånger är det svårt för normala s.k.  
IT-företag.
 Prevas är inget normalt IT-företag. Tack vare specia-
lisering ges våra kunniga och kompetenta medarbetare 
möjlighet att systematiskt utveckla ett bransch- och teknik-
kunnande som kan paketeras i lösningsbanker. Genom att 
utveckla och återanvända dessa skapar vi kostnadseffektiva 
lösningar för kunden.
 Ytterligare ett sätt att öka vår effektivitet är att produkti-
fiera våra koncept så att vi kan licensiera dem till fler kunder 
och tillsammans med dem vidareutveckla produkten men 
inte minst oss själva.
 En av de viktigaste konkurrensfördelarna för oss är att 
våra medarbetare upplever att vi ger möjlighet att skapa 
kostnadseffektiva lösningar. Det skapar en god utveckling 
som fortsätter att attrahera såväl nya kunder som nya bra 
medarbetare!
 

Anders Englund
VD Prevas AB

PREVAS ÅRSREDOVISNING 2005    3

”Konsultföretag utan 
specialistkompetens 
eller egna produkter 
kan aldrig bli riktigt 
lönsamma.”

Anders Englund, VD Prevas AB



  Prevas verksamhetsöversikt

Utvecklar intelligens i produkter och industrisystem
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Västerås
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Organisation Fördelning av omsättning

Prevas erbjuder konsulttjänster, spårbarhetsprodukter och support till företag som utvecklar produk-
ter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. 
Kännetecknande för våra lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet.

Projektgenomförande i världsklass
Företag måste säkerställa att genomförda investeringar blir 
framgångsrika. Önskad effekt kan vara att minska företa-
gets kostnader, effektivisera produktionen eller utveck-
lingsarbetet alternativt säkerställa kvalitén med hjälp av IT.
 Vår förmåga att leverera IT-projekt i tid och till rätt kva-
litet ligger i världsklass. Mer än 90 procent av våra projekt 
2005 levererades i tid. Vår kärnkompetens är att definiera, 
styra och genomföra projekt. Dessa starka värden har 
byggts upp tack vare våra krävande kunder. Vi har under 
lång tid fått leverera konsulttjänster och IT-lösningar till 
Sveriges mest namnkunniga företag. I de flesta fall har det 
rört sig om lösningar och system som varit direkt verksam-
hetskritiska.  
 Vi blev redan 1992, som första IT-konsultföretag, certifie-
rat enligt ISO 9001. Sedan 2003 är vi även certifierade enligt 
den nya utgåvan av standarden, ISO 9001:2000.

Konsulttjänster
Prevas erbjuder konsulttjänster inom produktutveckling 
och industrisystem. Vi ökar möjligheten för kunderna att 
lyckas med sin produktutveckling och att effektivisera eller 
automatisera sin produktion eller logistik.
 För att utveckla framgångsrika produkter krävs det att  
nya produkter snabbt kommer ut på marknaden och att 
de givetvis innehåller rätt kvalitet. Med Prevas får kunden 
hjälp av en engagerad partner att utveckla intelligenta 
produkter, s.k. inbyggda system.

Produktutveckling Industrisystem

Göteborg
Malmö
Västerås

Karlstad

 För svensk industri utgör ökad automatisering en förut-
sättning för fortsatt konkurrenskraft och överlevnad. Prevas 
effektiviserar och anpassar kundens produktion och logistik 
genom standardlösningar, s.k. lösningsbanker och konsult-
tjänster.

Spårbarhetsprodukter
Kvalitetskrav har gjort området spårbarhet till ett viktigt 
och prioriterat område hos producerande företag. Prevas 
uppfyller företags och myndigheters krav på spårbarhet 
genom att erbjuda spårbarhetsprodukter för tillverkning av 
elektronik, läkemedel och livsmedel samt dokumentation 
av fastighetsnät. Första steget i en internationell etablering 
har påbörjats genom ett avtal med en distributör i Kina. 

Support
Kunderna garanteras hög tillgänglighet i genomförda in-
vesteringar. Prevas erbjuder supporttjänster för de system, 
lösningar och produkter som vi utvecklar och levererar. 
Dessa tjänster kan även omfatta ansvar för drift och pro-
duktförvaltning. 

Konsulttjänster, 82 %
Spårbarhetsprodukter och support, 17 %
Förvaltningsfastigheter, 1 %

Marknadschef





Förmågan att attrahera och bibehålla de bästa medarbetarna är en förutsättning för att nå 
företagets mål.  

Utvecklar vår och kundens framtid

Attraktiv arbetsgivare
I ett konsultföretag är det en sanning att medarbetarna är 
den viktigaste tillgången. Under 2005 har vi hälsat flera nya 
medarbetare välkomna till Prevas. Nya medarbetare får,  
redan innan deras första arbetsdag, ett introduktionspaket 
där vi beskriver vår företagskultur och ger en presentation 
av organisationen. 
 Prevas medarbetare är skickliga problemlösare som 
kännetecknas av en mycket hög teknisk kompetens. 79 
procent har en akademisk bakgrund med 120 poäng eller 
mer. Genomsnittsmedarbetaren har 12 års erfarenhet av 
sitt yrke och var vid årsskiftet 39 år gammal. Genom att 
rekrytera rätt medarbetare har företaget en stabil grund att 
utgå ifrån.  

Ett av Sveriges mest hållbara bolag 2005
Folksams sammanställning ”Årets hållbarhetsbolag 2005” 
mäter ohälsotal, könsfördelning och klimatarbete för 
svenska bolag på Stockholmsbörsens A- och O-lista. Prevas 
placerade sig på 13:e plats av 235 bolag i sammanställ-
ningen. 
 Det visar att vi har tagit ansvar för att öka jämställd-
heten, minska ohälsotalet och minska klimatpåverkan. 
Vi arbetar aktivt med hälsofrågor och med företagets 
jämställdhetsplan. För 2005 utsågs vi till Sveriges bästa 
klimatförbättrare. Vi uppvisade en förbättring av klimatin-
dikatorn med cirka 33 procent i jämförelse med föregående 
år.

Friskvårdssatsningar i fokus
Medarbetarnas välbefinnande är av största vikt. Vi arbetar 
medvetet med en preventiv inriktning av hälsovård vilket i 
praktiken innebär att vi uppmärksammar våra medarbetare 
på fördelen med att leva sunt. För att främja rörelse och 
kondition lämnas ett bidrag till alla som aktiverar sig fysiskt. 
Det vi kallar friskvårdsbidrag kan även ses som en upp-
muntran att våga prova nya saker, gärna tillsammans med 
kollegor, där företaget står för kostnaden inom uppsatta 
gränser.
 För att ytterligare uppmuntra rörelse och gemenskap 
har vi infört en poängstege. Här kan varje medarbetare  
efter eget intresse samla poäng. För att stimulera gemen-
skap eller varför inte tävlingsandan ligger denna poäng-
stege tillgänglig för alla på intranätet. 
 Samtliga medarbetare innefattas av ett centralt avtal 
som tecknats med företagshälsovården. 

Medarbetarnas åsikter fångas upp
Medarbetarna ska kunna påverka sitt arbete och känna sig 
delaktiga i verksamheten. Två gånger per år erbjuds alla att 
lämna sina åsikter om hur företaget styrs, chefens agerande 
och möjligheten till social samvaro via vår medarbetaren-
kät. Denna ligger tillgänglig via Prevas intranät under ett 
förutbestämt tidsintervall. Under 2005 lämnade 72 procent 
sin åsikt via enkäten. Resultatet redovisas och en åtgärds-
lista presenteras. Bland det viktigaste för en individ är att 
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  Våra medarbetare
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få återkoppling på hur han eller hon lyckas i arbetet. Detta 
sker, förutom inom den dagliga arbetsrutinen, i planerings-
samtal mellan chef och medarbetare.
 Vi verkar för en trygg och trevlig arbetsmiljö där medar-
betarna ska må bra. Vi anser det självklart att varje med-
arbetare får sin arbetsplats ergonomiskt utformad efter 
individuella behov.  

Värderingar och företagskultur 
En viktig del, särskilt i tjänsteföretag, är den företags- 
kultur som vägleder och styr de handlingar vi utför och de 
beslut vi fattar i den dagliga verksamheten. Vi har startat 
ett internt projekt som syftar till att införa en affärskultur 
som gör oss lika bra på försäljning som vi är på att leverera. 
Vi ska stärka vår företagskultur och skapa gemensamma 
värderingar kring affärsmässighet. Allt med fokus riktat 
mot våra kunder. Samtliga medarbetare är involverade i 
projektet.

Intressanta projekt i teknikens framkant
Vi vill vara ledande inom de områden vi är verksamma. Det 
betyder att vi ofta bedriver utvecklingsprojekt i den tek-
niska frontlinjen. Detta kräver gedigen utbildning och stor 
kunskap om kundernas verksamhet. Flertalet medarbetare 
har mångårig erfarenhet inom våra verksamhetsområden. 
 Att vara nyfiken på ny teknik och nya lösningar är en vik-
tig del av vår vardag. För att kunna bibehålla konkurrens-

kraften och en hög kompetensprofil erbjuder vi intressanta 
projekt i teknikens framkant samt erbjuder medarbetarna 
individuellt ansvar och goda möjligheter att påverka sin 
arbetssituation. 

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling för medarbetarna är ett ansvar som 
delas mellan Prevas och medarbetaren själv. Tydlig informa-
tion om kompetenskrav och önskemål om vidareutveckling 
finns väl dokumenterat i planeringssamtalen mellan chef 
och medarbetare. 
 Utbildning och personlig utveckling sker dels genom 
deltagande i arbetsprojekt, dels genom fortbildning och 
genom dagliga kontakter med kunder. Att vidareutvecklas 
genom erfarenheter från pågående kunduppdrag, som 
naturligt sett växlar och får medarbetaren att ställas inför 
nya komplexa utmaningar med krav på olika lösningar, är 
en bra och nyttig kunskapskälla.

Kompetensprofil

Antal

Totalt Män Kvinnor

22
2

18
6

36

Antal medarbetare 31 dec 2005 Åldersfördelning
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under 30 år 30-39 40-49 över 50 år

Antal

Tekn. Doktorer, Tekn. Licentiater,
Civilingenjörer, Datavetenskap, 
Systemvetenskap, 79 %

Andra akademiker, 13 %

Övrig utbildning, 8 %

79 %
13 %

8 %



Med över 20 års erfarenhet av utveckling av intelligenta produkter med högt teknikinnehåll är vi idag 
ett av de största och mest framgångsrika utvecklingscenter i Sverige. För att utveckla nya och smarta 
produkter, i dagens globala konkurrens, krävs det korta utvecklingstider och bibehållen kvalitet. 

Ledande i Norden inom inbyggda system

  Prevas erbjudande - Konsulttjänster Produktutveckling

P r e v a s   P r o d u k t u t v e c k l i n g

”Vi har sedan 
starten utveck-
lat över 2 000 
framgångsrika 
produkter.”

Inbyggda system finns överallt
Allt fler produkter tas idag fram med något innehåll av 
elektronik och mjukvara. Det vi i dagligt tal kallar ett 
inbyggt system. Att utveckla en vinnande produkt är mer 
utmanande än någonsin. Framgången ligger i att hantera 
komplexitet och variation. Det krävs också att man förstår 
den globaliserade utvecklingen och kunders krav. Krav från 
kunden kan vara att produkter ska snabbt ut på markna-
den, bli kostnadseffektivare, kvaliteten ska säkerställas eller 
att produkten behöver ett enklare serviceförfarande. För att 
utveckla framgångsrika produkter krävs det korta utveck-
lingstider och rätt kvalitet. Med Prevas får kunden hjälp av 
en engagerad partner att utveckla intelligenta produkter. 
 Brandmän, piloter, lastbilschaufförer, läkare och i princip 
alla yrkesgrupper berörs av produkter där vi bidragit till 
utvecklingen. Vi har sedan starten utvecklat över 2 000 
framgångsrika produkter som har bidragit till att ett flertal 
av våra kunder i dag är världsledande inom sina respektive 
områden. 

Snabbt ut på marknaden med nya produkter
För att få ut nya produkter och system tidigt på marknaden 
och före konkurrenterna krävs det att utvecklingsprojekt 
genomförs snabbt och effektivt. Produkternas livslängd blir 
allt kortare, vilket än mer ökar kravet på snabb produktut-
veckling.
 Kunden kan med hjälp från Prevas förkorta utvecklings-
tiden för produkten. Vi har den kunskap och kompetens 
som krävs för att genomföra allt ifrån förstudien till produk-
tion av avancerade produkter med högt teknikinnehåll. Vi 
har till exempel hjälpt till att göra de svenska vägarna säk-
rare. Med vår hjälp har Nanopuls vidareutvecklat produkten 
Evidenzer, ett alkoholtestinstrument för utandningsprov, 
som den svenska polisen använder. Produkten utvärderas 
nu av polisen i ett antal europeiska länder.

Större krav på IT och användarvänlighet
Ett tydligt exempel på hur användarnas krav och för-
väntningar har ökat bara under de senaste 15 åren är 
instrumentpanelen i ett fordon. Tidigare bestod en 
instrumentpanel av ett par instrument drivna av vajrar 
och elektronikinnehållet var några lampor. I dag förväntas 
färddatorer och navigeringssystem innehålla så mycket 
mer. I lastbilar blir telemetribaserade s.k. ”fleet manage-
ment system” allt vanligare. En modern lastbil innehåller i 

Mats Lundberg, 
affärsenhetschef 
Produktutveckling



Exempel på kunder 

storleksordningen 20-30 processorer och elektronikdelarna 
tar flera hundra manår att utveckla. Höga krav ställs på 
användarvänlighet och tillförlitlighet.
 Vår tekniska kompetens finns i alla delar från kretskorts-
nivå inne i apparater till applikationerna som gör produkter 
unika. Prevas har över 20 års erfarenhet av att driva projekt 
på ett för kunden lönsamt sätt. Kunden får hjälp med att 
välja rätt utvecklingsmiljö. Oavsett om det är produkter 
som ställer extrema krav på tillförlitlighet, möjlighet att 
kommunicera eller innehåller avancerad elektronikkon-
struktion får kunden hjälp med att strukturerat utveckla 
sin produkt. Som bas ligger vårt ISO 9001:2001 certifierade 
kvalitetssystem tillsammans med projektstyrningsmodell 
och utvecklingsmodell.

Kundens prioriterade partner
Det som är unikt i vårt erbjudande är kompetensen och 
förståelsen för helheten i ett utvecklingsprojekt. Som våra 
kunders utvecklingspartner inom programvara och elektro-
nik, leder och genomför vi tekniskt komplexa utvecklings-
projekt. Vi har t.ex. laboratorium för test och utveckling av 
avancerade elektronikkonstruktioner inom allt från EMC 
(elektromagnetisk samexistens), blyfritt, radio till avancerad 
processorkonstruktion.
 Vi investerar i långsiktiga samarbeten med våra kunder 
vilket gör att vi kan utveckla lönsamma partnerrelationer. 
Vårt sätt att driva projekt minskar kundernas kostnader för 
att utveckla nya produkter samtidigt som ledtider minskas 
och leveransförseningar undviks.
 I vårt erbjudande finns bland annat tjänsterna specia-
listhjälp, förvaltning, testutveckling och utbildning. Vi kan 
även erbjuda totalansvar för kundens hela produktutveck-
ling. 

Testmetoder som säkerställer 
kundens projektutveckling
I och med att produkterna innehåller mer avancerad teknik 
ställs också högre krav på effektiva teststrategier och 
metoder. Kunden får hjälp av våra medarbetare som med 
erfarenhet och kunskap tar ansvar för att programmen 
fungerar enligt krav. Tester och valideringar görs löpande 
och för att säkerställa funktionen i våra kunders produktut-
veckling har vi integrerade testmetoder.

Kunder
Våra kunder är allt från små till stora industriföretag.
 Ett exempel på en Prevaskund är ett produktbolag 
där man själv är specialist inom sitt eget verksamhetsom-
råde men har begränsad kompetens inom elektronik och 
mjukvaruutveckling. Här går vi in och tar ett helhetsansvar 
för produktutvecklingen. Detta innefattar oftast allt från 
processer, kvalitetssystem, projektledning hela vägen till 
implementation och test av den färdiga produkten.
 En annan typ av uppdrag är att företag anlitar våra spe-
cialistkonsulter inom områden där den egna kompetensen 
behöver förstärkas.

Inbyggda system Sveriges framtid
2005 har visat att Sverige har kommit igång igen med pro-
duktutveckling. Där vi ser den kraftigaste tillväxten är hos 
små till medelstora utvecklingsföretag med produkter med 
stort teknikinnehåll. Det finns inga tecken på att denna 
utveckling ska mattas av under 2006. Efterfrågan av våra 
tjänster har snarare ökat ordentligt mot slutet av året.
 Den riktigt stora trenden vi ser är inom inbyggda 
systemvärden där tillväxten kommer att vara riktigt stor de 
närmaste åren. Vi kommer att fortsätta växa organiskt och 
genom strategiska förvärv. 

Prevas erbjudande - Konsulttjänster Produktutveckling       
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ABB 
Atlas Copco
Autoliv 
Axis Communication 
Bombardier 
Flextronics
Flir Systems 
GE Healthcare

GN Netcom A/S
Gunnebo
Interspiro 
Invirotainer
Micronic 
Nanopuls
Novo Nordisk A/S 
Oticon A/S

Panasonic 
Saab 
Stoneridge Electronics 
Switchcore 
Texas Instruments Denmark A/S
Volvo Construct Equipment



  Prevas erbjudande - Konsulttjänster Industrisystem

Vår uppgift är att effektivisera produktionen i Europa så att industrin ökar sin konkurrenskraft. Hoten 
från låglöneländerna är här för att stanna. Europeisk industri kan inte konkurrera med låga löner 
utan måste se till att öka effektiviteten, anpassningsförmågan och logistiken. IT-system spelar en 
avgörande roll. 

Effektivisera produktionen i Europa
P r e v a s   I n d u s t r i s y s t e m

”För europeisk  
industri utgör 
ökad automa-
tion en förutsätt-
ning för fortsatt 
konkurrenskraft 
och överlevnad.”

Per André, 
affärsenhetschef  
Industrisystem

Kundens produktion når 
världsklass med hjälp av våra IT-lösningar
Våra kunder är skickliga på tillverkningsprocessen. Allt ifrån 
råmaterial till färdig produkt. Kunden kan med hjälp från 
oss och våra IT-lösningar hitta verksamhetsvinster. Med IT 
kan kundens material- och informationsflöden förbättras i 
fabriken. För att till exempel fräsa ut ett kugghjul krävs en 
avancerad maskin med hög prestanda. Men det räcker inte. 
Rätt material måste finnas vid maskinen i rätt tid och den 
måste vara laddad med rätt program. För att dessutom bli 
bäst i världen måste avbrott mätas och tillsammans med 
felorsaker presenteras på ett bra sätt så att processen stän-
digt kan effektiviseras. 
 Exempel på IT-lösningar som Prevas levererar är system 
som styr produktionsutrustningar, system som gör det 
möjligt med obemannad produktion och system som höjer 
kvalité, effektivitet och tillgänglighet. Andra exempel är 
system för materialhantering i lager och förarlösa truckar 
men även handdatorlösningar som smidigt ger information 
till produktionspersonal.
 För oss är industrisystem de datorsystem som finns 
mellan affärssystem och produktionsutrustning och som 
kopplar samman dessa världar.

Verksamhetsområden
För europeisk industri utgör ökad automation en förutsätt-
ning för fortsatt konkurrenskraft och överlevnad. Med hjälp 
av IT-system kan företag mäta tillgänglighet, hitta möjlig-
heter till förbättringar, säkerställa kvalitén samt införa rätt 
nivå på automation. 
  Vi effektiviserar kundens produktion och logistik genom 
standardlösningar och konsulttjänster. Vi hjälper våra kun-
der inom nedanstående områden.
 
Godsmottagning, kundens godsmottagning effektiviseras.  
Med effektiv godsmottagning minskar risken för stopp i 
produktionen. Vår standardlösning har full kontroll på  
materialflödet och kan beordra expressleveranser direkt 
från lastkaj till produktion. 

Transporttjänster, omfattar all transport inom en fabrik.
Flera alternativa färdvägar för transporter av material inom 
fabriken hanteras. Allt för att hålla produktiviteten på topp.

Lagerhållning, kontroll på var materialet finns.
Kunden får en enkel lösning. I takt med att produktionen 
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utvecklas kan våra kunder enkelt definiera nya lagerplatser 
för tillfälliga eller permanenta platser i fabriken. 

Bearbetning, automation av maskinbearbetning.
Kunden kan utnyttja sina maskiner upp till 30 procent mer 
än branschsnittet. Vi har en gedigen erfarenhet av att skapa 
effektiva automationslösningar.

Montering, förenkla och stödja monteringen i fabriken.
Kundens montering kan effektiviseras bl.a. genom arbets-
instruktioner presenterade på handdator eller bildskärm. 
För industriföretag är spårbarhet vid tillverkning viktigt. 
Våra lösningar gör spårbarhet enkelt och tillförlitligt. 

Godsavsändning, utskeppning av varor.
Tillverkningen är klar och gods ska skeppas ut. Kunden 
kan utnyttja våra IT-lösningar för att uppnå en effektiv och 
förenklad utskeppning. Allt från att med hand- eller truck- 
datorer få hjälp med var godset finns till att skriva ut kor-
rekt märkning av godset.

Standardlösningar och lösningsbanker 
För producerande industri utgör ökad automatisering en 
förutsättning för fortsatt konkurrenskraft och överlevnad. 
Det är ingen nyhet. För att erbjuda våra kunder en kost-
nadseffektiv lösning har vi paketerat delar av vårt erbjud-
ande i ett antal standardlösningar, s.k. lösningsbanker.

Prevas LIPS
Snabbare leveranser, nya produkter ska produceras och or-
dervolymen tangerar gränsen för vad fabriken klarar. Prevas 
LIPS, vårt materialhanteringssystem, möter dessa krav från 
kunden. Prevas LIPS ger flexiblare produktion med ökad  
effektivitet, högre kvalitet och med befintlig utrustning. 
Prevas LIPS bygger på vår över 20-åriga erfarenhet inom 
logistik, lagerhantering och olika styrsystem för material-
transporter. Utvecklingen av standardlösningen har skett 

i samarbete med GETRAG All Wheel Drive och används av 
ett antal kunder i Sverige. Senaste kunden som gett oss 
förtroendet att ta hand om materialflödet är SSAB.

Prevas AutoMate
Våra kunders krav på spårbarhet i produktion har med åren 
spridit sig från läkemedels- och livsmedelsbranscherna till 
att bli en viktig fråga för hela tillverkningsindustrin. Vårt 
spårbarhetsverktyg heter Prevas AutoMate. I Prevas Auto-
Mate konfigureras arbetsflödet och spårbarhetspunkter 
definieras. Senaste tillskotten bland Prevas AutoMate- 
användarna är Lear Corporation som använder lösningen 
för tillverkning av stolar till Volvo. En annan kund är Collins 
& Aikman som använder Prevas AutoMate för tillverkning-
en av instrumentpanelen i nya Cadillac.

Prevas CellManager
Kunden söker ständigt efter fler möjligheter att effektivi-
sera och sänka kostnaden per producerad enhet. Vårt ef-
fektiviseringsverktyg heter Prevas CellManager. Med Prevas 
CellManager kan våra kunder lätt hitta sin effektiviserings-
potential. Prevas CellManager knyter på ett enkelt sätt ihop 
effektivitetsmätning med händelser vilket gör att kunden 
enkelt kan hitta vilka åtgärder som ger störst effekt. Senaste 
tillskottet till användare av lösningen är Stacke Hydraulik.

Gedigen kundbas
Industrisystems kunder finns bl.a. inom branscherna 
verkstadsindustri, fordonsindustri, livsmedel, life science, 
processindustri och telekommunikation.
 
Moderna och smarta IT-system
Investeringarna i industrisystem kommer att öka i takt med 
att industrin effektiviserar sin tillverkningsprocess. Det 
räcker inte med att investera i automationsutrustning. För 
att få full effekt krävs moderna och smarta IT-system som 
ökar effektiviteten i fabrikerna. 

Exempel på kunder 5 STEG till effektivare produktion

Säkerställa kvalitén i produktionen.

Investera i smarta och moderna IT-lösningar som  
effektiviserar produktionen i fabriken.

Mät avbrott i produktionen för att hitta möjligheter till 
förbättringar.

Förbättra logistiken i fabriken.

Anpassa produktionen för att snabbt kunna ta fram nya 
produkter.

ABB
Arvin Meritor
AstraZeneca
Autoliv
Familjen Dafgård
Findus
GE Healtcare
GETRAG All Wheel Drive
Haldex
ICA

Kanthal
NCC
Sandvik
Scania
SSAB
Stacke Hydraulik
Sydsvenskan Tryck
Volvo
Westinghouse  



Branschsegment Produkt Funktion

Elektronikproduktion Bartrack Märkning och spårbarhet av producerande elektronikkort.

Testnet Insamling och avrapportering av test, information från elektronikproduktion
samt reparationsverksamhet.

QSP Presentation av insamlad och inmatad kvalitetsinformation för bättre
produktionsstyrning.

Snitcher Asset Spårbarhet av elektronikkort i geografiskt spridda installationer och 

Management hantering av uppgradering och utbyte.

Läkemedel- och Pharmaline/ Säker och spårbar etikettering av läkemedel och medicintekniska 

medicinteknisk produktion Snitcher Medical produkter.

Livsmedel och konsumentvaror Snitcher Food Säker hantering av produktinformation och produktmärkning 

i livsmedelsproduktion.

GCM Webbtjänst för hantering av varucertifikat för livsmedel och 

konsumentvaror mellan leverantörer och grossister inom hela Norden.

Track & Trace Säkerställer spårbar ursprungsmärkning av livsmedel.

Fastighetsnät ADRess Säkerställer spårbarhet av data och telenät i fastigheter.
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Aktiekapital
Det registrerade aktiekapitalet uppgick per 2005-12-31 till 
20 556 500 kronor fördelat på 8 222 600 aktier, varav  
820 160 aktier av serie A och 7 402 440 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.
 Styrelsen i Prevas bemyndigades på ordinarie bolags-
stämma den 17 mars 2005, liksom vid föregående bolags-
stämma, att besluta om nyemission med avvikelse från  
befintliga aktieägares företrädesrätt. Bemyndigandet 
gällde högst 750 000 aktier av serie B och var avsett att 
användas i samband med bolagsförvärv, alternativt för 
att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av 
strategisk betydelse. Styrelsen har under 2005 respektive 
första kvartalet 2006 utnyttjat bemyndigandet från bolags-
stämman 2005 vid två förvärv. I samband med förvärvet av 
Precon AB i juni 2005 utnyttjade styrelsen bemyndigandet 
genom att emittera 240 000 aktier av serie B. Vid förvärvet 
av Glaze Holding AB inkl dotterbolag i januari 2006 utnytt-
jade styrelsen bemyndigandet genom att emittera 350 000 
aktier av serie B.

Optionsprogram
På bolagsstämman den 20 mars 2002 godkändes ett  
optionsprogram om sammanlagt 500 000 personal- 
optioner riktat till samtliga medarbetare inom Prevas. 

 Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva 
en nyemitterad aktie av serie B i Prevas under perioden 
15 maj 2003 till och med 31 maj 2009. Teckningskursen 
uppgår till 15 kronor per aktie, baserat på genomsnittlig 
betalkurs den 6–19 mars 2002.
 Syftet med programmet är att skapa bred delaktighet 
i företagets resultatutveckling och därmed lättare kunna 
behålla kompetenta medarbetare.

Utdelning
För räkenskapsåret 2005 föreslår styrelsen att utdelning 
lämnas med 0,50 kronor per aktie. Styrelsens förslag 
grundar sig på Prevas utdelningspolicy, vilken bygger på 
att cirka hälften av vinsten efter skatt ska delas ut till aktie-
ägarna.

Antal aktier och röster, Aktieslag  Antal aktier  Antal röster  Innehav, %  Röster, %

A fria 820 160 8 201 600 9,97 52,56

B fria 7 402 440 7 402 440 90,03 47,44

Totalt 8 222 600 15 604 040 100,00 100,00

Börsrelaterad data 2004 2003 2002 2001

Börskurs vid årets slut i kr 23,40 21,60 8,50 9,50 16,20

Genomsnittligt antal omsatta aktier per dag 15 083 10 285 2 747 6 937 9 045
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Aktieägare 2005-12-31  Antal A-aktier  Antal B-aktier Totalt antal aktier  Innehav, % Röster, %

Göran Lundin med familj 150 000 2 601 968 2 751 968 33,47 26,29

Länsförsäkringar Bergslagen 250 000 1 044 100 1 294 100 15,74 22,71

Per Lysholt 100 000 247 800 347 800 4,23 8,00

Björn Andersson 100 000 208 000 308 000 3,75 7,74

Stieg Westin inkl. bolag 64 000 49 000 113 000 1,37 4,42

Mats Lundberg – 90 200 90 200 1,10 0,58

Mats Björkelund 65 280 24 000 89 280 1,09 4,34

Kerstin Danielsson 32 000 – 32 000 0,39 2,05

Anders Hallqvist 22 400 3 200 25 600 0,31 1,46

Lars Sjöström 10 880 – 10 880 0,13 0,70

Övriga aktieägare 25 600 3 134 172 3 159 772 38,43 21,73

Totalt 820 160 7 402 440 8 222 600 100,00 100,00

Aktiedata 2005 2004 2003 2002 2001

NYCKELTAL

Vinst per aktie före utspädning i kr 1,24 1,66 –1,97  –1,19  –3,64

Eget kapital per aktie före utspädning i kr 8,11 7,09 4,85  6,81  7,76

Utdelning per aktie (kr) 0,50* 0,50 –  –  –

* Föreslagen utdelning

Antal aktier och röster, Aktieslag  Antal aktier  Antal röster  Innehav, %  Röster, %

A fria 820 160 8 201 600 9,97 52,56

B fria 7 402 440 7 402 440 90,03 47,44

Totalt 8 222 600 15 604 040 100,00 100,00

Börsrelaterad data 2004 2003 2002 2001

Börskurs vid årets slut i kr 23,40 21,60 8,50 9,50 16,20

Genomsnittligt antal omsatta aktier per dag 15 083 10 285 2 747 6 937 9 045

Aktieägarstruktur Antal aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav, % Röster, %

Aktieinnehav 2005-12-31

1–500 2 055 389 855 4,74 2,50

501–1 000 499 423 535 5,15 2,71

1 001–2 000 202 363 254 4,42 2,33

2 001–5 000 188 678 343 8,25 4,35

5 001–10 000 56 19 200 416 345 5,30 3,90

10 001–20 000 25 17 280 328 740 4,21 3,21

20 001–50 000 13 54 400 396 500 5,48 6,03

50 001–95 000 4 65 280 255 000 3,90 5,82

95 001– 8 664 000 4 150 868 58,56 69,15

Totalt 3 050 820 160 7 402 440 100,00 100,00



Fem år i sammandrag

  Fem år i sammandrag

F i n a n s i e l l   ö v e r s i k t 

Resultaträkningar i sammandrag, belopp i Mkr 2005 2004 2003 2002 2001

Nettoomsättning 200,3 173,0 176,7 184,9 234,1

Rörelsens kostnader –189,8 –156,8 –196,3 –196,6 –263,2

Rörelseresultat 10,5 16,2 –19,6 –11,7 –29,1

Finansnetto 2,5 – 0,2 0,6 0,2

Andel i intresseföretags resultat 0,3 – – – –

Resultat före skatt 13,3 16,2 –19,4 –11,1 –28,9

Skatt –3,3 –3,0 4,1 2,1 1,4

Årets resultat 10,0 13,2 –15,3 –9,0 –27,6

Balansräkningar i sammandrag, belopp i Mkr 2005 2004 2003 2002 2001

Immateriella anläggningstillgångar 29,7 16,4 10,6 13,4 10,6

Materiella anläggningstillgångar 24,4 24,3 26,2 29,9 33,4

Finansiella anläggningstillgångar 1,5 4,8 0,3 0,3 0,0

Kortfristiga fordringar 49,7 44,0 34,9 41,9 50,7

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 3,4 7,3 5,0 5,9 4,1

Summa tillgångar 108,7 96,7 77,1 91,4 98,8

Eget kapital 66,7 56,6 37,7 53,0 58,8

Avsättningar 6,8 6,3 4,5 8,6 10,9

Räntebärande skulder 5,1 4,5 0,0 0,0 0,0

Icke räntebärande skulder 30,0 29,3 34,8 29,8 29,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 108,7 96,7 77,1 91,4 98,8

2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004

Belopp i Mkr Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1

Nettoomsättning 59,1 43,3 51,4 46,5 46,7 34,6 46,8 44,9

Rörelsens kostnader –54,0 –40,2 –50,5 –45,2 –42,7 –33,2 –41,0 –39,8

Rörelseresultat 5,1 3,1 0,9 1,3 4,0 1,4 5,8 5,1

Andel i intressebolags resultat 0,0 –0,1 0,3 0,1 –0,1 0,1 0,0 0,0

Finansnetto 2,7 0,0 –0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt 7,8 3,0 1,1 1,4 3,8 1,5 5,8 5,1

Rörelsemarginal, % 8,7 7,2 1,8 2,9 8,5 4,0 12,3 11,4

Vinstmarginal. % 13,2 7,2 1,5 2,9 8,5 3,9 12,4 11,3

Resultaträkning per kvartal
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* 2004 och 2005 är omräknade enligt IFRS. Övriga år är enligt äldre redovisningsprinciper. Skillnaderna mellan IFRS och äldre redovisningsprinciper beskrivs i not 30.
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2005 2004 2003 2002 2001

MARGINALER

Bruttomarginal, % 8,9 12,0 –6,2 –2,8 1,3

Rörelsemarginal, % 5,3 9,4 –11,1 –6,3 –12,4

Vinstmarginal, % 6,5 9,4 –11,0 –6,0 –12,4

AVKASTNINGSMÅTT

Räntabilitet på operativt kapital, % 17,1 37,3 –48,8 –23,0 –42,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 19,7 30,7 –37,3 –16,8 –33,9

Räntabilitet på eget kapital, % 16,3 26,6 –33,7 –19,9 –37,0

KAPITALSTRUKTUR

Operativt kapital, Mkr 69,3 53,8 33,2 47,1 54,7

Sysselsatt kapital, Mkr 73,5 62,9 42,2 61,7 69,6

Eget kapital, Mkr 66,7 56,6 37,7 53,0 58,8

Soliditet, % 61,4 58,5 49,0 58,0 59,5

Andel riskbärande kapital, % 67,5 64,7 54,3 67,5 70,0

MEDARBETARE

Antal medarbetare vid årets slut 222 186 190 237 251

Medelantal anställda 204 169 204 216 276

Omsättning per anställd, Tkr 982 1 024 866 856 848

DATA PER AKTIE

Genomsnittligt antal aktier före utspädning i tusental 8 105 7 958 7 783 7 626 7 574

Antal aktier vid årets slut före utspädning i tusental 8 223 7 983 7 783 7 783 7 574

Vinst per aktie före utspädning i kr 1,24 1,66 –1,97 –1,19 –3,64

Vinst per aktie efter utspädning i kr 1,23 1,65 –1,97 –1,19 –3,64

Eget kapital per aktie före utspädning i kr 8,11 7,09 4,85 6,81 7,76

Eget kapital per aktie efter utspädning i kr 8,01 7,01 5,46 7,31 11,18



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 under 
räkenskapsåret 2005.
 Moderbolaget Prevas AB är ett projektorienterat, hög-
teknologiskt IT-bolag. Prevas utvecklar intelligens i pro-
dukter och industrisystem. Prevas erbjuder konsulttjänster, 
spårbarhetsprodukter och support till företag som utveck-
lar produkter med stort IT-innehåll eller som har behov av 
att effektivisera eller automatisera sin verksamhet.
 Verksamheten bedrivs i Göteborg, Karlstad, Linköping, 
Malmö, Stockholm, Uppsala och Västerås. Efter verksam-
hetsårets utgång finns vi via förvärvet av Glaze även i 
Danmark på orterna Köpenhamn och Ålborg.
 Genom dotterbolag bedrivs också verksamhet inom 
fastighetsförvaltning. Verksamheten består av uthyrning av 
en fastighet i Västerås. Prevas bedriver ingen egen verk-
samhet i fastigheten.

Händelser av väsentlig betydelse 
som inträffat under räkenskapsåret
Lönsamheten under första halvåret var klart otillfredsstäl-
lande och därför vidtogs ett antal åtgärder. Andra halvåret 
2005 gav det effekt och lönsamheten hamnade under 
andra halvåret på en rörelsemarginal på 8 procent.
 Under lågkonjunkturen var många företag mycket 
försiktiga med nyutveckling av sina produkter och riske-
rade därmed att komma efter konkurrenterna. I och med 
att konjunkturen vände så fick flera företag råg i ryggen 
att satsa lite extra på sin utveckling. Detta har återspeglats 
under 2005 med en mycket stark efterfrågan på konsulter 
inom produktutveckling. 
 Första steget i en uppbyggnad av ett internationellt 
partnernätverk har påbörjats inom verksamheten Spårbar-
hetsprodukter genom ett avtal med en distributör i Kina. 
Under 2006 fortsätter expansionen med fokus på England, 
Irland, Tyskland och USA.
 Större order inom konsulttjänster har under året 
tecknats med bl.a. ABB, Atlas Copco, Findus, GE Health-
care, GETRAG All Wheel Drive, ICA, Interspiro, Saab, SSAB, 
Stacke Hydraulik. Inom spårbarhetsprodukter och support 
har order tecknats med bl.a. Arvid Nordquist, Ericsson, GE 
Healthcare och Pfizer.

 Prevas har under 2005 tecknat ramavtal/samarbetsavtal 
med bl.a. Atlas Copco, Ericsson och Saab.

Uppgifter om förvärv och överlåtelse
Precon AB
I juni förvärvade Prevas de resterande aktierna i Precon.  
Precons spetskompetens inom hård- och mjukvaruutveck-
ling för inbyggda system och bolagets ledande marknads-
position i Stockholmsområdet stärker Prevas satsning inom 
produktutveckling.

Förvärv av konsultverksamhet av Flextronics
I maj förvärvades en verksamhet med 15 konsulter inom 
elektronikkonstruktion och programvaruutveckling. Förvär-
vet stärker Prevas erbjudande inom inbyggda system. Den 
nya konsultenheten, med sitt ursprung i BlueLabs har sin 
bas i Linköping.

Förvärv av Track & Trace
Verksamheten inom Spårbarhetsprodukter utvidgade un-
der tredje kvartalet sin produktportfölj inom spårbarhets-
lösningar för livsmedelsindustrin. Produkten Track & Trace 
förvärvades från konkursboet Scandinavian Traceability 
Systems AB. Produkten är ett IT-system för ursprungsmärk-
ning av livsmedel.   

Riktade emissioner m.m.
Ett avtal träffades under 2005 om förvärv av 82 procent av 
aktierna i Precon AB 556655-3326, med tillträde  
2005-06-29. Precon bedriver IT-konsultverksamhet i Stock-
holmsområdet. Enligt avtalet erhöll aktieägarna i Precon 
sammanlagt 240 000 nyemitterade aktier av serie B i Prevas. 

Händelser av väsentlig betydelse 
som inträffat efter räkenskapsårets slut
Prevas expanderar i Öresundsregionen 
genom samgående med Glaze
Prevas förvärvade den 3 januari 2006 Glaze Holding AB 
samt tillhörande dotterbolag. Glaze är ett IT-konsultföretag 
som finns i Malmö, Köpenhamn och Ålborg. Glaze levererar 
konsulttjänster inom produktutveckling av intelligenta pro-
dukter. Glaze expanderar snabbt och hade 35 medarbetare 
vid årsskiftet 2005. Glaze omsatte 25 Mkr under 2005.

  Förvaltningsberättelse
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Prevas utökar marknaden för 
spårbarhet genom förvärv av ADRess
Prevas förvärvade den 2 januari 2006 programvaran 
ADRess från Ångpanneföreningen. ADRess är en program-
vara som säkerställer spårbarhet av data och telenät i 
fastigheter. 

Finansiella instrument och riskhantering
Finansiella risker
Prevaskoncernens finansiella risker är låga. De finansiella 
transaktioner som förekommer utgör endast stöd för den 
löpande verksamheten och inga transaktioner sker i speku-
lationssyfte. 
 De finansiella instrument som finns består av i allt  
väsentligt en outnyttjad checkkredit, likvida medel, kund-
fordringar och leverantörsskulder.

Likviditets-/kassaflödesrisk
Med likviditets- och kassaflödesrisk avses risken att kostna-
den blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade 
när lån ska omsättas samt att betalningsförpliktelser inte 
kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.
 De enda räntebärande skulderna inom Prevaskoncernen 
är finansiella leasingskulder. I koncernen finns en beviljad 
checkkredit på 15 Mkr som kan utnyttjas för att täcka tillfäl-
liga kapitalbehov. Det internationella kreditvärderingsinsti-
tutet D&B (Dun & Bradstreet) ger Prevaskoncernen ratingen 
AAA vilket innebär att Prevas har högsta kreditvärdighet.

Ränterisk
Då inga placeringar förekommer utgörs koncernens ränte-
risk i förändringar av in- och utlåningsränta på koncernens 
checkkonto. Indirekt påverkas Prevas dock av att föränd-
ringar i räntenivån kan påverka kundernas investeringsvilja.
 De skulder som finns består av finansiella leasingskulder 
som löper med rörlig ränta. Förfallostrukturen för de finan-
siella leasingskulderna specificeras i not 19.

Kreditrisk
Kreditrisken utgörs av koncernens utestående kundford-
ringar samt ej fakturerad upparbetning. Då kundstocken 
till stor del består av större företag med god betalningsför-
måga har kundförlusterna historiskt varit försumbara. För 
att minska risken för kreditförluster sker kreditprövning av 

alla nya kunder och i förekommande fall förnyad kredit-
prövning av befintliga kunder där indikation på förändrad 
betalningsförmåga föreligger. Under 2005 har Prevaskon-
cernen inte haft några kreditförluster.

Valutarisk
Fakturering i utländsk valuta utgör mindre än 1 procent 
av koncernens fakturering. Exponeringen i utländsk valuta 
har vid varje enskilt tillfälle varit så liten att säkring inte 
bedömts nödvändig. 
 Inköp i utländsk valuta sker i mycket liten omfattning. 

Konjunktur och Marknad
2005 präglades av en stark ekonomi och en god industriell 
tillväxt både i Sverige och i utlandet. IT- och konsultbran-
schen gjorde en definitiv vändning och de flesta bransch-
bolagen visade ökade positiva rörelseresultat. Timtaxenivå- 
erna har inte följt med i samma takt som efterfrågan men 
de har synbart börjat att stiga.
 Prevas har under året aktivt agerat för att hitta lämpliga 
uppköpskandidater som kan stärka verksamheten och 
bidra till expansion.  
 Konkurrensen från lågprisländer, så kallade off-shoring, 
har på senare tid blivit en realitet. Prevas har utvecklat ett 
eget koncept, Prevas Smart Shoring, för utveckling i låg-
prisländer.

Projektrisker 
Prevas levererar en stor del av sina projekt till fast pris.  
Genom Prevas ISO-certifierade projektmodell som detal-
jerat reglerar ledning och styrning av projekt hanteras de 
risker som är förknippade med fastprisprojekt. Prevas fram-
gångsrika hantering av fastprisprojekt syns dels i väldoku-
menterade mätetal beträffande hög leveranssäkerhet, dels 
i låga garantikostnader. 

Rekrytering och kompetensförsörjning
Konjunkturläget påverkar Prevas möjligheter att rekrytera 
nya medarbetare och att säkerställa kompetensförsörj-
ningen. I Prevas utgör medarbetarna tillsammans med våra 
kunder vår viktigaste tillgång. I dagsläget medför arbets-
marknadsläget möjligheter att rekrytera nya kompetenta 
medarbetare. Inom vissa kompetenser och geografiska 
områden börjar det bli svårare att rekrytera kvalificerade 
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medarbetare. Prevas arbetar målmedvetet med att skapa 
en företagskultur för att hålla medarbetaromsättningen på 
en låg nivå och för att kunna attrahera de bästa medarbe-
tarna inom Prevas verksamhetsområden.

Byte av redovisningsprincip
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar koncernen IFRS 
redovisningsprinciper godkända av EU-kommissionen. 
Införandet av de nya standarderna har inneburit ett byte av 
redovisningsprinciper och har haft betydande effekt på re-
sultat- och balansräkningarna. För att uppnå jämförbarhet 
över koncernens utveckling och ställning har omräkning 
skett av jämförelseåret 2004.
 De IFRS som är tillämpliga för Prevaskoncernen över-
ensstämmer med några få undantag väl med de tidigare 
tillämpade rekommendationerna från Redovisningsrådet. 
Effekten på resultat och eget kapital uppkommer i allt 
väsentligt genom ändrade redovisningsprinciper avseende 
goodwill och förvaltningsfastigheter. Vid tillämpning av 
IFRS uppgår eget kapital per 2004-01-01 till ca 41 Mkr, en 
ökning med ca 3 Mkr och per 2004-12-31 till ca 56 Mkr, en 
ökning med ca 5 Mkr. Resultat efter skatt 2004 ökar med ca 
2 Mkr till 13 Mkr. 
Vinstmarginalen 2004 blev enligt IFRS ca 9 procent (8) och 
soliditeten 2004-12-31 ca 59 procent (60). 
 
Redogörelse för styrelsearbetet 
under året samt Bolagsstyrning
Under verksamhetsåret 2005 har 9 protokollförda styrelse-
möten hållits. Styrelsen arbetar efter en arbetsordning där 
styrelsens uppgifter regleras, bl.a. antal ordinarie styrelse-
möten och vilka ärenden som obligatoriskt ska behandlas 
på dessa möten. En särskild instruktion reglerar arbetsför-
delningen mellan styrelsen och verkställande direktören.
Styrelsen har också fastlagt en instruktion för ekonomisk 
rapportering. Minst en gång per år ska bolagets revisorer 
rapportera om utförd granskning.
 Vidare finns en ersättningskommitté, med uppdrag att 
godkänna och övervaka incitamentssystemen inom bola-
get. Kommittén består av Stieg Westin, Bernt Ericson och 
Göran Lundin. Den har styrelsens uppdrag att gå igenom 
och godkänna lön och ersättning till VD och ersättnings-
konstruktioner för övriga i ledningsgruppen. 
 Bolagsstämman utser en valberedning. Inför 2006 års 
bolagsstämma består denna av Jan Karlsson (Länsför-
säkringar Bergslagen, extern), Claes Dinkelspiel, Anders 
Hallqvist och Göran Lundin.
 Börsvärdet på Prevas understiger 3 Mdr SEK, vilket inne-
bär att Prevas inte omfattas av svenska koden för bolags-
styrning.

Förväntningar avseende 
den framtida utvecklingen
Vi bedömer att den förbättrade konjunkturen håller i sig 
och stärks ytterligare i förhållande till 2005. 
 Efterfrågan på arbetsmarknaden har stigit under 2005 
och bedöms i Stockholmsregionen fortsätta stiga under 
2006. Vi bedömer att detta delvis påverkar möjligheten att 
rekrytera kompetent arbetskraft. Ett treårigt löneavtal gäl-
lande till och med 2006 finns vilket gör att löneökningarna 
kommer att vara måttliga. 
 Priserna för konsulttjänster har under 2005 stigit, först 
inom specialistområden och därefter inom allt vidare om-
råden. Trenden förstärktes under andra halvåret 2005 och 
bedöms hålla i sig under 2006.

Förslag till disposition 
beträffande bolagets vinst 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till för-
fogande stående vinstmedel 12 268 766 kronor disponeras 
enligt följande:

Lämnas i utdelning 
(8 222 600 aktier * 0,50 kr per aktie)     4 111 300 kr
Föres i ny räkning       8 157 466 kr
Summa      12 268 766 kr

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

1 januari - 31 december, belopp i Tkr Not 2005 2004

Nettoomsättning 2 200 308 173 009

Rörelsens kostnader

Aktiverat arbete för egen räkning 9 4 819 4 797

Materialkostnader –4 075 –2 058

Övriga externa kostnader 5 –37 465 –27 878

Personalkostnader 4 –145 740 –126 723

Avskrivningar –7 277 –4 519

Övriga rörelsekostnader 11 –25 –407

Summa rörelsens kostnader –189 763 –156 788

Rörelseresultat 10 545 16 221

Finansiella intäkter 2 658 124

Finansiella kostnader –169 –161

Andelar i intresseföretags resultat 262 8

Finansnetto 6 2 751 –29

Resultat före skatt 13 296 16 192

Skatt 8 –3 256 –2 967

ÅRETS RESULTAT 10 040 13 225

Rörelsemarginal i procent 5,3 9,4

Vinstmarginal i procent 6,5 9,4

Vinst per aktie före utspädning i kr 18 1,24 1,66

Vinst per aktie efter utspädning i kr 18 1,23 1,65

Eget kapital per aktie före utspädning i kr 8,11 7,09

Eget kapital per aktie efter utspädning i kr 8,01 7,01
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Balansräkning koncernen

Per den 31 december, belopp i Tkr Not 2005 2004

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 29 708 16 368

Materiella anläggningstillgångar 10 8 379 8 282

Förvaltningsfastigheter 11 16 000 16 000

Andelar i intresseföretag 12 859 4 757

Långfristiga fordringar 14 664 –

Summa anläggningstillgångar 55 610 45 407

Kundfordringar 31 504 29 868

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 17 927 14 000

Övriga fordringar 242 84

Likvida medel 16 3 368 7 312

Summa omsättningstillgångar 53 041 51 264

SUMMA TILLGÅNGAR 108 651 96 671

Eget kapital och skulder

EGET KAPITAL 17

Aktiekapital 20 556 19 956

Övrigt tillskjutet kapital 16 174 12 039

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 29 965 24 571

Summa eget kapital 66 695 56 566

SKULDER

Långfristiga räntebärande skulder 19 5 078 4 510

Avsättningar 21 200 312

Uppskjutna skatteskulder 8 6 637 6 002

Summa långfristiga skulder 11 915 10 824

Leverantörsskulder 6 560 5 882

Aktuella skatteskulder 2 493 1 021

Övriga skulder 7 938 5 497

Upplupna kostnader och förutbetalda intäker 22 13 050 16 881

Summa kortfristiga skulder 30 041 29 281

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 108 651 96 671

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 24.

  Balansräkning koncernen
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Kassaflödesanalys koncernen      
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Kassaflödesanalys koncernen

Per den 31 december, belopp i Tkr Not 2005 2004

Rörelseresultat 10 545 16 221

Poster som ej ingår i kassaflödet

     - av- och nedskrivningar 7 277 4 519

     - avsättningar m.m. –114 387

Erlagd ränta –40 –37

Betald inkomstskatt –2 884 –568

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital 14 784 20 544

Förändring av rörelsefordringar –4 176 –9 466

Förändring av rörelseskulder –3 314 –6 616

Kassaflöde från löpande verksamhet 7 294 4 462

INVESTERINGSVERKSAMHET

Förvärv av dotterbolag 28 2 503 –

Avyttring av dotterbolag 28 – 8 885

Investering immateriella anläggningstillgångar –5 919 –8 347

Investering materiella anläggningstillgångar –4 399 –1 797

Kassaflöde från investeringsverksamheten –7 815 –1 259

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Amortering lån finansiella leasingavtal – –882

Upptagna lån finansiella leasingavtal 568 –

Utbetald utdelning –3 991 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 423 –882

ÅRETS KASSAFLÖDE –3 944 2 321

Likvida medel vid årets början 7 312 4 991

Likvida medel vid årets slut 3 368 7 312

Förändring –3 944 2 321

Belopp i Tkr

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet

 kapital Balanserat resultat Summa

Ingående eget kapital 2004-01-01 19 456 23 469 –5 182 37 743

Justering för ändrad redovisningsprincip IFRS 2 998 2 998

Justerat eget kapital 2004-01-01 IFRS 19 456 23 469 –2 184 40 741

Disposition av föregående års resultat –13 530 13 530 0

Nyemission 500 2 100 2 600

Årets resultat 13 225 13 225

Utgående eget kapital 2004-12-31 19 956 12 039 24 571 56 566

Ingående eget kapital 2005-01-01 19 956 12 039 24 571 56 566

Effekt av byte redovisningsprincip IAS 39 –655 –655

Justerat eget kapital 2005-01-01 19 956 12 039 23 916 55 911

Nyemission 600 3 480 4 080

Utgivning av egna teckningsoptioner 655 655

Utdelning –3 991 –3 991

Årets resultat 10 040 10 040

Utgående eget kapital 2005-12-31 20 556 16 174 29 965 66 695

Sammandrag förändring eget kapital koncernen



Resultaträkning moderbolaget

1 januari - 31 december, belopp i Tkr Not 2005 2004

Nettoomsättning 2 198 304 170 825

Aktiverat arbete för egen räkning 9 4 819 4 797

Rörelsens kostnader

Materialkostnader –3 953 –2 058

Övriga externa kostnader 5 –47 113 –28 789

Personalkostnader 4 –138 497 –126 723

Avskrivningar –5 884 –3 828

Summa rörelsens kostnader –195 447 –161 447

Rörelseresultat 7 676 14 224

Resultat från andelar i koncernföretag –1 774 –1 956

Övriga ränteintäker och liknande resultatposter 2 768 101

Räntekostnader och liknande resultatposter –32 –28

Resultat efter finansiella poster 6 8 638 12 341

Bokslutsdispositioner 7 2 531 886

Resultat före skatt 11 169 13 227

Skatt 8 –3 131 –4 350

ÅRETS RESULTAT 8 038 8 877

Rörelsemarginal i procent 3,8 8,1

Vinstmarginal i procent 4,3 7,0

  Resultaträkning moderbolag
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Balansräkning moderbolag      

PREVAS ÅRSREDOVISNING 2005   27

Balansräkning moderbolaget

Per den 31 december, belopp i Tkr Not 2005 2004

Tillgångar

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 9 10 845 7 591

Materiella anläggningstillgångar 10 3 168 3 797

Finansiella anläggningstillgångar

     Andelar i koncernföretag 26 25 087 36 766

     Andelar i intresseföretag 12 650 4 750

     Långfristiga fordringar 14 664 –

Summa anläggningstillgångar 40 414 52 904

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 31 295 29 659

Fordringar hos koncernföretag 13 5 802 6 097

Övriga fordringar 165 76

Förutbetalda kostnader och upplupna intäker 15 17 808 14 000

Summa kortfristiga fordringar 55 070 49 832

Kassa och bank 1 949 7 286

Summa omsättningstillgångar 57 019 57 118

SUMMA TILLGÅNGAR 97 433 110 022

Eget kapital och skulder

EGET KAPITAL 17

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital 20 556 19 956

Reservfond 16 981 12 846

FRITT EGET KAPITAL

Balanserat resultat 4 231 –

Årets resultat 8 038 8 877

Summa eget kapital 49 806 41 679

Obeskattade reserver 27 10 178 12 709

Avsättningar 21 200 312

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 6 014 5 854

Skulder till koncernföretag 10 628 26 291

Aktuella skatteskulder 1 839 1 081

Övriga skulder 6 574 5 436

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 12 194 16 660

Summa kortfristiga skulder 37 249 55 322

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 97 433 110 022

Ställda säkerheter 24 24 931 46 993

Eventualförpliktelser 24 1 506 804



Kassaflödesanalys moderbolaget

Per den 31 december, belopp i Tkr Not 2005 2004

Rörelseresultat 7 676 14 224

Poster som ej ingår i kassaflödet

     - av- och nedskrivningar 5 705 3 828

     - avsättningar m.m. –113 –128

Erhållen ränta 207 73

Återbetald/betald skatt –3 131 –568

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital 10 344 17 429

Förändring av kortfristiga fordringar –4 507 –11 356

Förändring av kortfristiga skulder 1 328 –305

Kassaflöde från löpande verksamhet 7 163 5 768

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering imateriella anläggningstillgångar –5 919 –8 618

Investering materiella anläggningstillgångar –2 590 –1 219

Kassaflöde från investeringsverksamheten –8 509 –9 837

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Utbetald utdelning –3 991 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 991 –

ÅRETS KASSAFLÖDE –5 337 2 511

Likvida medel vid årets början 7 286 4 775

Likvida medel vid årets slut 1 949 7 286

Förändring –5 337 2 511

Belopp i Tkr Bundet eget kapital Fritt eget kaptial

Totalt

eget kapital

Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserat

resultat Årets resultat

Ingående eget kapital 2004-01-01 19 456 3 507 20 770 1 800 –15 331 30 202

Disposition av föregående års resultat –13 531 –1 800 15 331 0

Nyemission 500 2 100 2 600

Årets resultat 8 877 8 877

Utgående eget kapital 2004-12-31 19 956 3 507 9 339 0 8 877 41 679

Ingående eget kapital 2005-01-01 19 956 3 507 9 339 0 8 877 41 679

Effekt av byte redovisningsprincip –655 –655

Justerat eget kapital 2005-01-01 19 956 3 507 9 339 –655 8 877 41 024

Disposition av föregående års resultat 8 877 –8 877 0

Nyemission 600 3 480 4 080

Utdelning –3 991 –3 991

Utgivning egna teckningsoptioner 655 655

Årets resultat 8 038 8 038

Omföring av överkursfond till reservfond 13 474 –13 474 0

Utgående eget kapital 2005-12-31 20 556 16 981 0 4 231 8 038 49 806

Sammandrag förändring eget kapital moderbolaget

  Kassaflödesanalys moderbolag

28   PREVAS ÅRSREDOVISNING 2005



Noter      

PREVAS ÅRSREDOVISNING 2005   29

Not 1  Redovisningsprinciper
(a) Överensstämmelse med normgivning och lag 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpre-
tations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för  
tillämpning inom EU. Denna års- och koncernredovisning innehåller de första 
fullständiga finansiella rapporterna upprättade i enlighet med IFRS. I samband 
med övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till en redovis-
ning enligt IFRS har koncernen tillämpat IFRS 1 som är den standard som beskr-
iver hur övergången till IFRS ska redovisas. Vidare har Redovisningsrådets rekom-
mendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.
 Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i 
de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. 
De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer 
föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till 
följd av ÅRL samt i vissa fall av skatteskäl.
 I not 29 finns en sammanställning med förklaringar hur övergången till IFRS 
har påverkat koncernens finansiella resultat och ställning samt redovisade kas-
saflöden.

(b) Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och
   koncernens finansiella rapporter
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporte-
ringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella 
rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, 
är avrundade till närmaste tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till 
historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder 
och förvaltningsfastigheter som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar 
som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument. 
 Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att före-
tagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som 
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen 
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagande-
na är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under 
rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och 
antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar 
och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. 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. 
 Enligt företagsledningens bedömning finns ingen betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade beloppen för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår, se även not 9.
 De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats kon-
sekvent för 2004 och 2005 som presenteras i koncernens finansiella rapporter, 
om inte annat framgår nedan, och vid upprättandet av koncernens öppnings-
balansräkning enligt IFRS per den 1 januari 2004 som förklarar övergången från 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper till redovisningsprinciper enligt IFRS. 
Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering 
och konsolidering av moderbolag, dotterföretag och intresseföretag.
 Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av 
styrelsen den 9 mars 2006. Koncernens resultat- och balansräkning och moder-
bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman 
den 6 april 2006.

Ändrade redovisningsprinciper
Övergången till redovisning enligt IFRS har för koncernen redovisats enligt IFRS 
1 och beskrivs i not 29. I enlighet med frivilligt undantag i IFRS 1 tillämpas IAS 39 
ej på jämförelsesiffrorna för 2004 utan framåtriktat från den 1 januari 2005. Till-
lämpningen av IAS 39 har inneburit att eget kapital påverkats med –655 Tkr per 
den 1 januari 2005. För jämförelseåret 2004 tillämpas samma redovisningsprinci-
per som för moderbolaget avseende finansiella instrument.

(c) Segmentsrapportering
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen, vilken 

Noter

tillhandahåller produkter eller tjänster (rörelsegrenar) inom en viss ekonomisk 
omgivning (geografiskt område). Ett segment är utsatta för risker och möjlig- 
heter som skiljer sig från andra segment. Koncernens interna redovisnings-
system är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens 
produkter och tjänster varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. 
Då verksamhet endast bedrivs i Sverige redovisas ej sekundära segment.
 Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för koncernen.

(d) 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. 

(e) 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 konver-
teras beaktas. 
 Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv 
av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt 
förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualför-
pliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvs-
analys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för 
andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade 
identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. 
Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs av de 
verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller övertagna 
skulder och emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i 
utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna samt transaktionskostnader som 
är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden 
överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt 
eventualförpliktelser, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är nega-
tiv redovisas denna direkt i resultaträkningen. 
 Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och 
med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

(ii) Intresseföretag 
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande, 
men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella 
styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 % av röstetalet. 
Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas 
andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. 
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna 
i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna 
kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden 
på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovi-
sas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens 
nettoresultat efter skatt och minoritet justerat för eventuella avskrivningar, 
nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. 
Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar investeringens redovisade 
värde. 
 Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet och 
ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets identifier-
bara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas i enlighet med IFRS 3 
Rörelseförvärv.
 När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger 
det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till 
noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellanhavan-
den utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets 
nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas inte såvida inte 
koncernen har lämnat garantier för att täcka förluster uppkomna i intresseföre-
taget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande 
inflytandet upphör.



(iii) Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovis-
ningen.
 Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföre-
tag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den utsträckning som 
motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras 
på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte 
finns någon indikation på nedskrivningsbehov.

(f) Utländsk valuta 
(i) Transaktioner i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta redovisas till den kurs som gäller på transak-
tionsdagen. Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs, vilket medför att orealiserade kursvinster och kursförluster 
ingår i resultatet. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i 
rörelseresultatet.

(ii) Utländska verksamheters finansiella rapporter 
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra 
koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens 
funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den 
valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverk-
samhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en ap-
proximation av kurserna som vid respektive transaktionstidpunkt. Omräknings-
differenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas 
direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv.

(g) Intäkter
(i) Försäljning av varor och utförande av tjänsteuppdrag
Konsulttjänster utförs både på löpande räkning och till fast pris. I båda fallen re-
dovisas intäkterna enligt metoden för successiv vinstavräkning. För löpanderäk-
ningsuppdrag 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 uppdrags-
kostnad 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 accep-
tans av kund. 
 Supportkontrakt intäktsförs linjärt över supportkontraktets löptid.

(ii) Hyresintäkter
Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i resultaträkningen 
baserat på villkoren i leasingavtalet. Den sammanlagda kostnaden för lämnade 
förmåner redovisas som en minskning av hyresintäkterna linjärt över leasingpe-
rioden.

(h) Rörelsekostnader och finansiella intäkter 
   och kostnader
(i) Betalningar avseende finansiella leasar
Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den 
utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje 
redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för 
den under respektive period redovisade skulden. 

(ii) Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel, ränte-
kostnader på lån samt orealiserade och realiserade vinster på derivatinstrument. 
 Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nu-
värdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade 
räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. 
Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är redovisad i resultaträk-
ningen genom tillämpning av effektivräntemetoden. Ränteintäkter inkluderar 
periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier 
och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran och det belopp 
som erhålls vid förfall.
 Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. 

 Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgångars anskaffnings-
värden.

(i) Finansiella instrument
(i) Finansiella risker
Prevaskoncernens finansiella risker är låga. De finansiella transaktioner som 
förekommer utgör endast stöd för den löpande verksamheten och inga transak-
tioner sker i spekulationssyfte. 
 Det internationella kreditvärderingsinstitutet D&B ger Prevaskoncernen 
ratingen AAA vilket innebär att  Prevas har högsta kreditvärdighet.
 Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernredovisningen i 
enlighet med reglerna i IAS 39 från 1 januari 2005, utan retroaktiv omräkning av 
jämförelseåret.      
 En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part till instrumentets avtalsvillkor. Kundfordringar tas upp i balans-
räkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat 
och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om fakturan ännu inte 
mottagits. En finansiell tillgång (eller del därav) tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget överför i allt väsentligt de 
risker och fördelar som är förknippade med ägande. En finansiell skuld (eller del 
därav) tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på 
annat sätt utsläcks.      
 Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, 
som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgångar. 
Derivatinstrument inklusive inbäddade derivat redovisas när avtal har ingåtts 
(affärsdagredovisning).
Ett finansiellt instrument kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräk-
ningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det 
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt 
realisera tillgången och reglera skulden.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande in-
strumentets verkliga värde. Verkligt värde på derivat i form av optioner fastställs 
genom beaktande av tidsvärde.

(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 anskaff-
ningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde beräknas på basis av fordrans initiala 
effektiva ränta. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar som normalt 
har en kvarvarande löptid kortare än tolv månader redovisas till nominellt värde. 
En fordran prövas individuellt avseende bedömd förlustrisk och upptas till det 
belopp varmed den beräknas inflyta. Erforderliga nedskrivningar görs vid behov 
och redovisas i resultaträkningen.

(iii) Derivatinstrument
Derivatinstrument utgörs dels av utgivna teckningsoptioner på egna aktier, dels 
av avtalsvillkor som är inbäddade i andra avtal. Inbäddade derivat särredovisas 
om det inte är närarelaterade till värdekontrakten. Värdeförändringar på derivat-
instrument, fristående såväl som inbäddade, redovisas i resultaträkningen inom 
finansnettot. 

(iv) Likvida medel
Likvida medel omfattar kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavan-
den hos banker. Kassa och banktillgodohavanden redovisas till nominellt värde. 
Definitionen av likvida medel i kassaflödesanalysen överensstämmer med likvida 
medel i balansräkningen.

(v) Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder och består av 
skulder avseende finansiell leasing.  De redovisas initialt till erhållet belopp efter 
avdrag för transaktionskostnader. Lånen redovisas därefter löpande till upplupet 
anskaffningsvärde med effektivräntemetod.  

(vi) Leverantörsskulder och andra rörelseskulder
Leverantörsskulder och andra rörelseskulder klassificeras i kategorin andra finan-
siella skulder och redovisas till upplupet anskaffningsvärde som bestäms utifrån 
den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten vilket normalt 
innebär nominellt värde.
 Leverantörsskulderna har kort förväntad löptid och värderas därför utan 
diskontering till nominellt belopp. 

(vii) Valutakursdifferenser
En mycket liten del av koncernens fakturering sker i utländsk valuta varför kon-
cernens valutaexponering är försumbar. Någon säkring av utländsk valuta har ej 
gjorts under 2005 eller 2004. Valutakursdifferenser avseende rörelserelaterade 
tillgångar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan valutakursdifferenser 
avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas i finansnettot.

  Noter
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Noter      

(j) Materiella anläggningstillgångar
(i) Ägda tillgångar 
Materiella anläggningstillgångar, bestående av inventarier, datorer och bilar  
redovisas till historiskt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade plan-
enliga avskrivningar.

(ii) Leasade tillgångar
Avseende leasade tillgångar tillämpas IAS 17. Leasing klassificeras i koncern- 
redovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell lea-
sing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade 
med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är 
det fråga om operationell leasing. 
 Finansiella leasingavtal avser främst tjänstebilar.
 Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats som 
tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida leasingav-
gifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna 
avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och 
amortering av skulderna.

(iii) Lånekostnader
Lånekostnader kostnadsförs löpande enligt huvudprincipen i IAS 23.

(iv) Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs 
inte av.  

Följande avskrivningsprocent tillämpas:
- Inventarier 20 %
- Datautrustning 20-33 %

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

(k) Immateriella tillgångar
(i) Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvär-
vet och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt 
eventualförpliktelser. 
 Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum före den 1 januari 2004 har kon-
cernen 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 skrivs inte 
längre av utan testas årligen för nedskrivningsbehov (se redovisningsprinciper 
m). Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas i det 
redovisade värdet för andelar i intresseföretag.
 Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden understiger nettovärdet av 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas 
skillnaden direkt i resultaträkningen. 

(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 ned-
skrivningar. 

(iii) Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen redovisas till anskaff-
ningsvärde minus ackumulerade avskrivningar (se nedan) och nedskrivningar (se 
redovisningsprinciper p). 
 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 kostnads-
förs när de uppkommer. De tillkommande utgifterna som aktiverats rubriceras 
som balanserade utvecklingskostnader.

(v) Avskrivning 
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars 
beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestäm-
bara. 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 immate-
riella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De 
beräknade nyttjandeperioderna är:
- patent och varumärken  3 år
- balanserade utvecklingsutgifter 3 år
- Kundrelaterad del vid förvärv  6 år

(l) Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla hyresintäk-
ter eller värdestegring eller en kombination av dessa båda syften. Initialt redovi-
sas förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, vilket inkluderar till förvärvet 
direkt hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen 
till verkligt värde. Verkliga värdet baseras till 100 % på värderingar av utomstå-
ende oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med adekvata 
kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktu-
ella. Denna värdering sker normalt årligen.  Om det under löpande år föreligger 
indikationer på väsentliga värdeförändringar sker omvärdering i samband med 
kvartalsrapporteringen.
 Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i resultat-
räkningen. Hyresintäkter och intäkter från fastighetsförsäljningar redovisas i 
enlighet med de principer som beskrivs under avsnittet intäktsredovisning.

(m) Nedskrivningar 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag 
för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Undantag görs 
för tillgångar för försäljning och avyttringsgrupper redovisade enligt IFRS 5, 
förvaltningsfastigheter och uppskjutna skattefordringar. Om någon indikation 
på nedskrivning finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För undantagna 
tillgångar enligt ovan prövas värderingen enligt respektive standard.
 För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjande-
period och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning 
beräknas återvinningsvärdet årligen.
 Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en en-
skild tillgång ska vid prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till 
den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden (en 
så kallad kassagenererande enhet). En nedskrivning redovisas när en tillgångs 
eller kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. 
En nedskrivning belastar resultaträkningen.
 Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet (grupp 
av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell 
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter).
 Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar livslängd ned-
skrivningsprövades per den 1 januari 2004 (övergångsdatum till IFRS) även om 
det då inte förelåg någon indikation på nedskrivningsbehov.

(i) Beräkning av återvinningsvärdet
Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorierna investeringar som hål-
les till förfall och lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade 
med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. 
Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte.
 Återvinningsvärdet på övriga tillgångar är det högsta av verkligt värde minus 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet 
diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar 
riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. För en 
tillgång som inte genererar kassaflöden som är väsentligen oberoende av andra 
tillgångar så beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till 
vilken tillgången hör.

(ii) Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall eller lånefordringar och 
kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om en 
senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som 
inträffat efter det att nedskrivningen gjordes.
 Nedskrivningar på goodwill återförs inte.
 Nedskrivningar på andra tillgångar återförs om det har skett en förändring i 
de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet.
 En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens redovisade 
värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle 
ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de avskriv-
ningar som då skulle ha gjorts.
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(n) Aktiekapital
(i) Utdelningar 
Utdelningar redovisas som skuld efter det att bolagsstämman godkänt utdel-
ningen.

(o) Ersättningar till anställda 
(i) Avgiftsbestämda planer
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen när de uppstår.

(ii) Förmånsbestämda planer
Prevas tryggar sina medarbetares ålderspension och familjepension genom ITP-
planen främst via Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, 
URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För 
räkenskapsåret 2005 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör 
det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Årets avgifter 
för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till ca 7 Mkr.
 Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäk-
rade. Vid utgången av 2005 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva 
konsolideringsnivån till 128 procent. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs 
av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena 
beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte 
överensstämmer med IAS 19. 

(iii) Aktierelaterade ersättningar
Ett optionsprogram möjliggör för de anställda att förvärva aktier i företaget. Det 
optionsprogram som för tillfället finns för personalen i Prevas är utgivet före 7 
november 2002 och redovisas därför ej som personalkostnad i enlighet med IFRS 
1 och IFRS 2.
 Sociala avgifter hänförliga till aktierelaterade instrument till anställda som 
ersättning för köpta tjänster kostnadsförs fördelat på de perioder under vilka 
tjänsterna utförs. Avsättningen för sociala avgifter baseras på optionernas 
verkliga värde vid rapporttillfället. Verkligt värde beräknas enligt Black-Scholes 
modellen.

(iv) Ersättning vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal endast om 
företaget är bevisligen förpliktigat att avsluta en anställning före den normala 
tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra 
frivillig avgång. I de fall företaget säger upp personal upprättas en detaljerad 
plan som minst innehåller arbetsplats, befattningar och ungefärligt antal 
berörda personer samt ersättningarna för varje personalkategori eller befattning 
och tiden för planens genomförande.

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

(q) Inkomstskatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
 Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit 
hör även justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 
 Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt 
i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder förutom koncernmässig goodwill.
 Vid beräkning av uppskjuten skatt tillämpas de skattesatser som är beslutade 
eller aviserade.
 Uppskjuten skattefordran avseende förlustavdrag redovisas om det är san-
nolikt att avdraget kan utnyttjas inom en snar framtid. 

(r) 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 Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för 
juridisk person. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den 
juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden 

så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn 
till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger 
vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS. 

Ändrade redovisningsprinciper
Moderbolagets ändrade redovisningsprinciper har redovisats i enlighet med 
reglerna i IAS 8 men med beaktande av de särskilda övergångsbestämmelserna 
i RR 32. Det innebär att de ändrade redovisningsprinciperna redovisas med 
retroaktiv verkan. 
 Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper 
framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget 
har tillämpats konsekvent för 2004 och 2005 i moderbolagets finansiella rap-
porter.

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

Långfristiga monetära mellanhavanden
Långfristiga monetära mellanhavanden mellan moderföretaget och självstän-
dig utlandsverksamhet som representerar en utvidgning eller reduktion av 
moderföretagets investering i utlandsverksamheten, värderas i moderföretaget 
till historisk valutakurs.

Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget en-
samt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har fattat 
beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina finansiella 
rapporter. 

Finansiella instrument
Moderbolaget har valt att tillämpa ÅRL 4 kap 14§a-e som tillåter värdering av 
vissa finansiella instrument till verkliga värden vilket för Prevas fall innebär att 
redovisningsprinciperna för moderbolaget i allt väsentligt överensstämmer med 
koncernen.

Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell 
leasing.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 
I moderföretaget sker avskrivning av Goodwill. Goodwill i moderbolaget skrivs 
av på 10 år.

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter redovisas enligt principerna för materiella anläggnings-
tillgångar.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Förvaltningsfastigheter   4 %

Skatter 
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. 
I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
för juridiska personer
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalan-
det från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott förs direkt mot eget 
kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån 
nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. 
Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens 
totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess 
aktuella skatteeffekt.
 Koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning redovisas som en 
utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt 
redovisas över resultaträkningen. Lämnat koncernbidrag och dess aktuella skat-
teeffekt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel.
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K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

2005 2004 2005 2004

Rörelsens intäkter, Tkr
Konsulttjänster 164 871 134 549 164 871 134 549
Spårbarhetsprodukter 33 433 36 276 33 433 36 276
Förvaltningsfastigheter 2 004 2 184 – –
Totalt 200 308 173 009 198 304 170 825

Rörelseresultat, Tkr
Konsulttjänster 8 564 6 888 7 572 6 459
Spårbarhetsprodukter 222 7 883 104 7 765 
Förvaltningsfastigheter 1 759 1 450 – –
Totalt 10 545 16 221 7 676 14 224

Rörelsemarginal, %
Konsulttjänster 5,2 5,1 4,6 4,8
Spårbarhetsprodukter 0,7 21,7 0,3 21,4
Förvaltningsfastigheter 87,8 66,4 – –
Totalt 5,3 9,4 3,9 8,3

Övriga upplysningar, Tkr
Konsult-
tjänster

Spårbarhets-
produkter

Förvaltnings-
fastigheter Totalt

Koncernen 2005

Fördelade tillgångar 69 618 17 911 16 231 103 760
Finansiella anläggningstillgångar 1 523
Likvida medel 3 368
Summa tillgångar 108 651

Fördelade skulder 22 455 6 583 355 29 393
Uppskjutna skatteskulder 7 485
Långfrisiga räntebärande skulder 5 078
Eget kapital 66 695
Summa skulder och eget kapital 108 651

Investeringar 2 634 5 181 0 7 815
Avskrivningar 4 294 2 983 0 7 277

2004

Fördelade tillgångar 48 073 20 313 16 216 84 602
Finansiella anläggningstillgångar 4 757
Likvida medel 7 312
Summa tillgångar 96 671

Fördelade skulder 16 232 12 068 1 293 29 593
Uppskjutna skatteskulder 6 002
Långfristiga räntebärande skulder 4 510
Eget kapital 56 566
Summa skulder och eget kapital 96 671

Investeringar 3 631 6 106 407 10 144
Avskrivningar 3 194 1 300 25 4 519

Not 2  Segmentsrapportering
Koncernens interna redovisningssystem är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens produkter och tjänster varför rörelsegrenar är den 
primära indelningsgrunden. Då verksamhet endast bedrivs i Sverige redovisas ej sekundära segment. Internpris mellan koncernens olika segment är satta utifrån 
principen om ”armslängds avstånd”.
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 Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade vinstmedel. 
Givaren redovisar koncernbidraget och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras.

Not 3 Förvärv av rörelse
Precon AB
Den 29 juni 2005 förvärvade Prevas de resterande 82 % av aktierna i Precon AB. Precon AB är ett Stockholmsbaserat företag som specialiserat sig på hård- och mjuk-
varuutveckling av kvalitetssäkrade inbyggda system.  
 Totalt anskaffningsvärde uppgår till 10,8 Mkr varav 7,4 Mkr avser periodens förvärv som finansierats genom emission av egna aktier. Förvärvade tillgångar och 
skulder utgjordes av immateriella anläggningstillgångar; kundrelationer 5,2 Mkr och goodwill 5,0 Mkr, materiella anläggningstillgångar 0,1 Mkr, kortfristiga ford-
ringar 1,5 Mkr, likvida medel 2,5 Mkr, uppskjuten skatteskuld 1,4 Mkr samt kortfristiga skulder 2,2 Mkr. Redovisad goodwill avser främst synergieffekter. Under de sex 
månader som följde efter förvärvet bidrog dotterföretaget med 495 Tkr till koncernens resultat efter skatt under 2005. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 
2005, skulle koncernens resultat efter skatt ha blivit 1 307 Tkr bättre.



Not 4 Anställda och personalkostnader
K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004 2005 2004

Medelantal anställda
Kvinnor 32 27 34 27
Män 172 142 152 142
Totalt (Sverige) 204 169 186 169

Redovisning av könsfördelning i företagsledning, %
Andel kvinnor i styrelsen 16 25 20 11
Andel kvinnor av övriga ledande befattningshavare 8 8 8 8

Effekter av förvärvet
Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder.

Tkr
Redovisat värde i Precon AB före 

förvärv
Verkligt värde redovisat i

 koncernen

Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:
Materiella anläggningstillgångar 112,1 112,1

Immateriella tillgångar 0,0 5 234,1

Kundfordringar och övriga fordringar 1 545,0 1 545,0

Likvida medel 2 503,5 2 503,5

Leverantörsskulder och övriga skulder –2 217,4 –3 683,0

Netto identifierbara tillgångar och skulder 5 711,7

Koncerngoodwill 5 050,0

Erlagd köpeskilling, kontant 0,0

Kassa (förvärv) 2 503,5

Netto kassapåverkan 2 503,5

Goodwill har uppkommit vid förvärv av Precon AB. Goodwill består av värdet av synergieffekter i form av reducerat ledningsbehov samt personalens tekniska 
kunskaper.

Förvärv av konsultverksamhet från Flextronics
Prevas stärkte under 2005 sitt erbjudande inom inbyggda system genom att förvärva en verksamhet med 15 konsulter inom elektronikkonstruktion och program-
varuutveckling. Säljare var Flextronics International Sweden AB som nu renodlar sin verksamhet. Konsultverksamheten har sin bas i Linköping. Köpeskillingen som 
uppgick till 1,1 Mkr har klassificerats som goodwill. Den förvärvade konsultenheten, med sitt ursprung i BlueLabs, tillför en gedigen kompetens och långa kundre-
lationer. Verksamheten övertogs per den 1 maj 2005. Under de åtta månader som följde efter förvärvet bidrog verksamheten med 1 007 Tkr till koncernens resultat 
efter skatt under 2005. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2005, skulle koncernens resultat efter skatt ha blivit 148 Tkr bättre.
 Goodwill har uppkommit vid förvärv av konsultverksamhet . Goodwill består av värdet av personalens tekniska kunskaper.
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Effekter av förvärvet
Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder.

Tkr
Redovisat värde i konsult-

verksamhet före förvärv
Verkligt värde redovisat i

 koncernen

Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:
Kundfordringar och övriga fordringar 20,0 20,0

Leverantörsskulder och övriga skulder –1 338,0 –1 338,0

Netto identifierbara tillgångar och skulder –1 318,0 –1 318,0

Koncerngoodwill 1 050,0

Erlagd köpeskilling, kontant 0,0

Kassa (förvärv) 0,0

Netto kassapåverkan 268,0

Glaze Holding AB
Prevas förvärvade den 3 januari 2006 Glaze Holding AB samt tillhörande dotterbolag. Glaze är ett IT-konsultföretag som finns i Malmö, Köpenhamn och Ålborg. Glaze 
levererar konsulttjänster inom produktutveckling av intelligenta produkter. Glaze expanderar snabbt och hade 35 medarbetare vid årsskiftet 2005. Glaze omsatte 25 
Mrk under 2005.
 Den fasta köpeskillingen utgörs av 350 000 nyemitterade Prevas B-aktier. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till Glaze resultatutveckling 2006 
och 2007, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt utgå till 20 Mkr. Glaze verksamhet kommer att integreras som 
en del i Prevasgruppen. Glaze kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med första kvartalet 2006. 
 Aktierna i Glaze kommer att tas upp i Prevas balansräkning till ett värde på 8,3 Mkr. Värdet grundar sig dels på den förvärvade koncernens bedömda avkastnings-
förmåga, dels på strategiska överväganden att utveckla bolagets verksamhet i södra Sverige och i Danmark. Förvärvet bedöms även medföra synergivinster genom 
samordning med bolagets verksamhet.

forts. not  3
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K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004 2005 2004

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid, % 1,3 1,6 1,3 1,6
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer, % 4,7 29,4 5,2 29,4

– sjukfrånvaro för män, % 1,1 1,6 1,1 1,6
– sjukfrånvaro för kvinnor, % 1,8 1,6 1,8 1,6
– anställda under 30 år, % 1,8 1,4 1,7 1,4
– anställda 30-49 år, % 1,1 1,7 1,1 1,7
– anställda över 50 år, % 1,7 0,6 1,7 0,6
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Aktierelaterade ersättningar
På bolagsstämman den 20 mars 2002 godkändes ett optionsprogram om sammanlagt 500 000 personaloptioner riktat till samtliga medarbetare inom Prevas. Tilldel-
ningen är en del av respektive medarbetares totala ersättning och sker utan vederlag. Varje personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en nyemitterad aktie av 
serie B i Prevas. Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie, baserat på genomsnittlig betalkurs den 6–19 mars 2002.
 Optionsinnehavaren äger rätt att utnyttja 25 procent av tilldelade personaloptioner från och med den 15 maj 2003 och därefter intjänas 25 procent efter varje 
ytterligare 12 månader. Rätten att utnyttja tilldelade personaloptioner gäller till och med den 31 april 2009. Om optionsinnehavaren själv säger upp sin anställning 
i Prevas förloras rätten att utnyttja personaloptionerna 30 dagar efter anställningens upphörande. Vid uppsägning från Prevas sida förloras rätten 90 dagar efter 
anställningens upphörande. 
 Syftet med programmet är att skapa bred delaktighet i företagets resultatutveckling och därmed lättare kunna behålla kompetenta medarbetare.
 Vid ingången av 2005 fanns totalt 216 450 optioner utestående av vilka optionsinnehavarna hade rätt att utnyttja 50 procent. Under 2005 har 0 optioner återläm-
nas i samband med att optionsinnehavarnas anställning upphört och ny tilldelning har skett med 0 optioner. Vid utgången av 2005 uppgår utestående optioner till 
216 450 st varav optionsinnehavarna har rätt att utnyttja 75 procent. Ingen teckning har skett under 2005.
 För information om ledande befattningshavares innehav, se sid 49.

Ledande befattningshavare/styrelse
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete. Medarbetarrepresentanter 
erhåller ej styrelsearvode. 
 Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner, pension samt finansiella instru-
ment. Lön och incitamentsystem för VD och ledande befattningshavare fastställs av en av styrelsen utsedd ersättningskommitté. Med andra ledande befattnings- 
havare avses de 6 personer som tillsammans med verkställande direktören utgör bolagets ledning. För sammansättningen av bolagets ledning, se sid 49.
 Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören baserades 
den rörliga delen för 2005 på Prevas AB:s rörelseresultat. 
 För andra ledande befattningshavare inkl. VD är den rörliga ersättningen maximerad till 20-40 procent av grundlönen och baserades för 2005 till 40 procent på 
Prevas AB:s rörelseresultat, till 30 procent på det egna ansvarsområdets utfall och till 30 procent på individuella mål. 
 För VD gäller uppsägningstid sex månader från VDs sida och tolv månader för bolaget. Övriga ledande befattningshavare i moderbolaget och koncernen har 
marknadsmässiga anställningsvillkor och det finns inga avtal avseende avgångsvederlag eller uppsägningslöner uppgående till mer än en årslön. Verkställande 
direktör och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner enligt marknadsmässiga villkor motsvarande ITP-planen. Pensionsålder för VD samt 
övriga ledande befattningshavare är 65 år.

Ersättning till anställda 2005

Tkr
Grundlön/

 styrelsearvode
Rörlig 

ersättning
Övriga

förmåner
Pensions-

kostnad Summa

Styrelsens ordförande 720 118 838
Externa styrelseledamöter 400 400
Verkställande direktören 1 095 80 314 1 489
Andra ledande befattningshavare 3 660 198 854 4 712
Summa 5 875 278 1 286 7 439

K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004 2005 2004

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar 96 095 82 034 91 257 82 034
Sociala kostnader inklusive pension 46 318 41 082 44 189 41 082
       varav pensionskostnad 13 073 12 206 12 600 12 206

Löner samt andra ersättningar 
fördelade mellan styrelse, VD och övriga
Styrelse och VD 2 215 1 979 2 215 1 979
Övriga medarbetare 93 880 80 055 89 042 80 055
Totalt 96 095 82 034 91 257 82 034

forts. not  4
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Not 7  Bokslutsdispositioner M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004

Periodiseringsfond, årets återföring 2 531 886

M o d e r b o l a g e t

Tkr
Resultat från andelar i 

koncernföretag
Ränteintäkter och liknande 

resultatposter

2005 2004 2005 2004
Utdelning från aktier dotterbolag 20 794 6 580
Nedskrivning av fordringar på dotterbolag –189 –170

Nedskrivning av aktier i dotterbolag –22 379 –8 366

Värdeförängring vid omvärdering av optioner 2 529 –

Ränteintäkter koncernföretag 126 –

Ränteintäkter övriga 113 101

Summa –1 774 –1 956 2 768 101

M o d e r b o l a g e t

Tkr Räntekostnader och liknande resultatposter

2005 2004
Räntekostnader –32 –28

Finansiella kostnader –32 –28

Not 6  Finansnetto
K o n c e r n e n

Tkr 2005 2004

Värdeförändring vid omvärdering av optioner 2 529 –
Räntor, övriga 129 124

Finansiella intäkter 2 658 124

Räntekostnader –169 –161

Finansiella kostnader –169 –161

Andelar i intresseföretags resultat 262 8

Finansnetto 2 751 –29

Varav värdeförändringar uppskattade med hjälp av värderingsteknik 2 529 Tkr. Av dessa utgör 2 520 Tkr omvärdering av garanterad värdeökning på utgivna eget-
kapitalinstrument vid förvärv av dotterbolag.

Not 5  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004 2005 2004

KPMG
Revisionsuppdrag 275 228 243 205
Andra uppdrag 207 186 207 186

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

K o n c e r n e n

Tkr
Uppskjuten 

skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto

Uppskjutna skattefordringar och - skulder 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Materiella anläggningstillgångar 2 314 2 238  2 314 2 238
Immateriella anläggningstillgångar 1 476 67 1 476 67
Periodiseringfonder 2 850 3 697 2 850 3 697
Underskottsavdrag 3 – – – –3 –
Totalt 3 0 6 640 6 002 6 637 6 002

Koncernen har per 2005-12-31 förlustavdrag uppgående till 3 869 Tkr avseende det danska dotterbolaget. Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa 
poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.

Not 9  Immateriella anläggningstillgångar
K o n c e r n e n

Tkr Goodwill
Utvecklings-

utgifter
Övrigt

immateriella Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2004-01-01 9 727 912 – 10 639
Övriga investeringar – – 1 500 1 500
Internt utvecklade tillgångar – 4 797 – 4 797
Utgående balans 2004-12-31 9 727 5 709 1 500 16 936

Ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2004-01-01 – – – –

Årets avskrivningar – –443 –125 –568

Utgående balans 2004-12-31 – –443 –125 –568

Redovisade värden 2004-12-31 9 727 5 266 1 375 16 368

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2005-01-01 9 727 5 709 1 500 16 936

Rörelseförvärv 6 100 – 5 235 11 335

Övriga investeringar – – 50 50

Internt utvecklade tillgångar – 4 818 – 4 818

Utgående balans 2005-12-31 15 827 10 527 6 785 33 139

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 28 % –3 650 –4 532 –3 127 –3 704

Nedskrivning av aktier i dottebolag –6 266 –2 342

Nedskrivning av fordringar dotterbolag –53 –48

Andra icke avdragsgilla kostnader –150 –99 –112 –99

Ej skattepliktiga intäkter 706 2 6 528 1 843

Resultat vid försäljning av dotterbolag –6 1 907

Schablonränta på periodiseringsfond –105 – –101 –

Ökning av underskottsavdag utan motsvarande aktivering  
av uppskjuten skatt –51 –245

Redovisad skatt –3 256 –2 967 –3 131 –4 350
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Not 8  Skatter

Redovisad i resultaträkningen
K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004 2005 2004

Aktuell skatt –2 621 –1 928 –3 131 –1 521
Uppskjuten skatt –635 –1 039 – –2 829
Totalt –3 256 –2 967 –3 131 –4 350

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 13 034 16 184 11 169 13 227



  Noter

38   PREVAS ÅRSREDOVISNING 2005

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004 2005 2004

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 20 795 22 424 13 828 15 792

Förvärvat via rörelseförvärv 134 – – –

Årets anskaffningar 4 399 4 222 2 650 1 390

Årets försäljning/utrangeringar –2 440 –5 851 –2 440 –3 354

Utgående balans 22 888 20 795 14 038 13 828

Ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans –12 513 –13 526 –10 031 –10 193

Ackumulerade avskrivningar hänförliga till företagsförvärv –22 – – –

Årets försäljning/utrangering 2 440 4 964  2 208 3 183

Årets avskrivningar –4 414 –3 951 –3 047 –3 021

Utgående balans –14 509 –12 513 –10 870 –10 031

Redovisade värden 8 379 8 282 3 168 3 797

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2005-01-01 2 380 5 709 1 500 9 589
Rörelseförvärv – – 1 050 1 050
Övriga investeringar – – 50 50
Internt utvecklade tillgångar – 4 818 – 4 818
Utgående balans 2005-12-31 2 380 10 527 2 600 15 507

Ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2005-01-01 –1 430 –443 –125 –1 998

Årets avskrivningar –238 –1 918 –508 –2 664

Utgående balans 2005-12-31 –1 668 –2 361 –633 –4 662

Redovisade värden 2005-12-31 712 8 166 1 967 10 845

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

M o d e r b o l a g e t

Tkr Goodwill
Utvecklings-

utgifter
Övrigt

immateriella Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 2004-01-01 2 380 912 – 3 292
Övriga investeringar – – 1 500 1 500
Internt utvecklade tillgångar – 4 797 – 4 797
Utgående balans 2004-12-31 2 380 5 709 1 500 9 589

Ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2004-01-01 –1 192 – – –1 192

Årets avskrivningar –238 –443 –125 –806

Utgående balans 2004-12-31 –1 430 –443 –125 –1 998

Redovisade värden 2004-12-31 950 5 266 1 375 7 591

forts. not  9 K o n c e r n e n

Tkr Goodwill
Utvecklings-

utgifter
Övrigt

immateriella Totalt

Ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2005-01-01 –443 –125 –568

Årets avskrivningar –1 918 –945 –2 863

Utgående balans 2005-12-31 0 –2 361 –1 070 –3 431

Redovisade värden 2005-12-31 15 827 8 166 5 715 29 708

Nedskrivningsprövning för immateriella anläggningstillgångar
Av koncernens goodwill avser 15 119 Tkr primärsegmentet Konsulttjänster samt 708 Tkr primärsegmentet Spårbarhetsprodukter. Nedskrivningsprövningen basera-
des på beräkning av nyttjandevärde. Detta värde bygger på kassaflödesprognoser för totalt 10 år baserade på affärsplaner omfattande 3 år framåt samt därefter en 
årlig tillväxttakt på 2 procent. De prognostiserade kassaflödet har nuvärdeberäknats med en diskonteringsränta på 10 procent före skatt. Värdet på utvecklingskost-
nader prövas genom kassaflödesprognos omfattande tre år framåt utifrån upprättade affärsplaner.
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K o n c e r n e n

Tkr 2005 2004

Förvaltningsfastigheter - påverkan på periodens resultat
Hyresintäker 2 004 2 184
Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden 
(drifts- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld) –222 –317
Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter under perioden
(drifts- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld) –6 –6

K o n c e r n e n

Tkr 2005-12-31 2004-12-31

Taxeringsvärden - förvaltningsfastigheter 
Taxeringsvärden byggnader 5 022 5 022
Taxeringsvärden mark 1 839 1 839

Not 12  Andelar i intresseföretag
K o n c e r n e n

Tkr 2005-12-31 2004-12-31

Redovisat värde vid årets ingång 4 757 –
Förvärv av intressebolag – 4 749
Omföring till andelar i koncernföretag, Precon AB –4 160 –
Andel i intresseföretags resultat 1) 262 8
Redovisat värde vid årets utgång 859 4 757

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

Not 11  Förvaltningsfastigheter

K o n c e r n e n

Tkr Avgående/sålda fastigheter
Förvaltningsfastigheter 

ägda hela året

Ingående verkligt värde 2004-01-01 8 781 16 000
Investeringar i fastigheterna – 407
Försäljningsintäkter sålda fastigheter –8 781
Orealiserad värdeförändring – –407
Utgående verkligt värde 2004-12-31 0 16 000

Ingående verkligt värde 2005-01-01 16 000

Investeringar i fastigheterna 25

Orealiserad värdeförändring –25

Utgående verkligt värde 2005-12-31 16 000

Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde och värdeförändringarna på dessa fastigheter redovisas i resultaträkningen. Värderingen till 
verkligt värde sker huvudsakligen av externa oberoende värderare, se vidare beskrivning under redovisningsprinciper ovan.
 Orealiserad värdeförändring –25 Tkr (–407 Tkr) redovisas som övriga rörelsekostnader.

Förvaltningsfastigheter redovisas enligt verkligt värdemetoden.

K o n c e r n e n    o c h   M o d e r b o l a g e t

Tkr Org.nr
Kapital-

andel
Antal

aktier

Innehavets
bokförda värde 

koncernen

Innehavets 
bokförda värde 

moderbolaget

Andelar i intresseföretag 2005-12-31
FlexPack Robotics AB, Sverige 556649-3044 46 % 3 000 859 650

859 650

Andelar i intresseföretag 2004-12-31
Precon AB, Sverige 556655-3326 18 % 180 4 021 4 100
FlexPack Robotics AB, Sverige 556649-3044 46 % 3 000 736 650

4 757 4 750

Andelar i intresseföretag per den 31 december 2005 inkluderar goodwill om 190 Tkr.
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Not 14  Långfristiga fordringar
K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31

Långfristiga fordringar
Derivat på egna aktier 664 – 664 –

Not 15  Förutbetalda kostnader och upplupna intäker
K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004 2005 2004

Pågående fastprisprojekt, faktureringsvärde 30 455 5 669 30 455 5 669
Avgår fakturering –26 626 –1 839 –26 626 –1 839

Upplupna intäkter från arbete på löpande räkning 11 753 8 057 11 753 8 057

Förutbetalda hyror 1 220 1 303 1 220 1 303

Övriga poster 1 125 810 1 006 810

Totalt 17 927 14 000 17 808 14 000

Not 16  Likvida medel
K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004 2005 2004

Outnyttjad checkräkningskredit, vilka ej ingår i likvida medel 15 000 10 000 15 000 10 000

Not 17  Eget kapital
Aktiekapitalet är fördelat på 820 160 aktier av serie A (10 röster per aktie) och 7 402 440 aktier av serie B (1 röst per aktie). Det totala antalet aktier uppgår till  
8 222 600 st aktier.

Utdelning 
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit utdelning på 0,50 kr/aktie. Utdelningen har inte blivit fastställd ännu och det finns inga inkomstskattesekvenser.
Under 2005 har bolaget redovisat utdelning till aktieägarna med 0,50 kr/aktie, totalt 3 991 Tkr.

Koncernen
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond 
från den 1 januari 2006 och framöver redovisas också som tillskjutet kapital.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterföretag, intresseföretag och joint venture företag. Tidi-
gare avsättningar till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.

Omräkningsdifferenser i eget kapital understiger 1 Tkr.

Moderbolaget
Bundet eget kapital
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Reservfond
Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust.

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.

M o d e r b o l a g e t

Fordringar på koncernföretag Fordringar på intresseföretag

Tkr 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-21-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 977 6 114 – –
Inköp 189 1 863 – –
Försäljningar –295 – – –
Utgående balans 31 december 7 871 7 977 – –

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början –1 880 –1 710 – –

Årets nedskrivningar –189 –170 – –

Utgående balans 31 december –2 069 –1 880 – –

Not 13  Fordringar på koncernföretag och intresseföretag
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Not 19  Räntebärande skulder
K o n c e r n e n

Tkr 2005-12-31 2004-12-31

Långfristiga skulder
Finansiella leasingskulder, ffd 1-3 år 5 078 4 510

Not 20  Operationell leasing

Not 18  Vinst per aktie
K o n c e r n e n

Tkr 2005 2004

Vinst per aktie före utspädning
Periodens resultat 10 040 13 225

Genomsnittligt antal aktier före utspädning i tusental 8 105 7 958

Vinst per aktie före utspädning, kr 1,24 1,66

Vinst per aktie efter utspädning
Periodens resultat 10 040 13 225

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning i tusental 8 172 7 992

Vinst per aktie efter utspädning, kr 1,23 1,65
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K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31

Inom ett år 5 610 6 136 5 610 6 136
Mellan ett och fem år 10 345 11 151 10 345 11 151
Totalt 15 955 17 287 15 955 17 287

Leasingavtal där Prevas är leasetagare

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

K o n c e r n e n

Tkr 2005-12-31 2004-12-31

Inom ett år 2 007 2 004
Mellan ett och fem år – 2 007
Totalt 2 007 4 011

Leasingavtal där Prevas är leasegivare

Koncernen hyr ut sina förvaltningsfastigheter enligt operationella leasingavtal (se not 11). De framtida icke uppsägningsbara leasingbetalningarna är som följer:

I resultatet 2005 redovisas en hyresintäkt på 2 004 Tkr (2 184 Tkr).

forts. not  17

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondavsättning och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets 
resultat summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Utestående optioner:
500 000   Personaloptioner, teckningskurs 15 kr, löptid 15 maj 2003 till 31 maj 2009.
Varje option berättigar till teckning av en aktie.

Not 21  Avsättningar
K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31

Avsättningar som är långfristiga skulder
Garantiåtaganden 200 312 200 312

Avsättningar för garantiåtaganden
Redovisat värde vid periodens ingång 312 440 312 440
Belopp som tagits i anspråk under perioden –112 –128 –112 –128
Redovisat värde vid periodens utgång 200 312 200 312

Avsättningen för garantier hänför sig huvudsakligen till utfärdade dokument under räkenskapsåren 2004 och 2005. Avsättningen bygger på beräkningar gjorda på 
grundval av historiska data för garantier knutna till liknande produkter och tjänster.



Not 24  Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004 2005 2004

Ställda säkerheter 
- i form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 15 000 26 500 15 000 15 000

Fastighetsinteckningar 10 000 10 000 – –

Aktier i dotterbolag 12 467 32 426 9 931 31 993

Totalt 37 467 68 926 24 931 46 993

Eventualförpliktelser
Borgenförbindelser för förskottsgarantier 1 506 804 1 506 804

Totalt 1 506 804 1 506 804
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Not 22  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
K o n c e r n e n M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004 2005 2004

Pågående fastprisprojekt, fakturerat kund – 6 895 – 6 895
Avgår faktureringsvärde – –5 156 – –5 156

Upplupna löner och semesterlöneskulder 6 105 3 409 5 813 3 409

Upplupna sociala avgifter 3 389 2 106 3 089 2 106

Övriga poster 3 556 9 627 3 292 9 406

Totalt 13 050 16 881 12 194 16 660

Not 23  Finansiella risker och finanspolicies
Finansiella risker
Prevaskoncernens finansiella risker är låga. De finansiella transaktioner som förekommer utgör endast stöd för den löpande verksamheten och inga transaktioner 
sker i spekulationssyfte. 
De finansiella instrument som finns består av i allt väsentligt en outnyttjad checkkredit, likvida medel, kundfordringar och leverantörsskulder.

Likviditets-/kassaflödesrisk
Med likviditets- och kassaflödesrisk avses risken att kostnaden blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska omsättas samt att betalningsför-
pliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet.
 De enda räntebärande skulderna inom Prevaskoncernen är finansiella leasingskulder. I koncernen finns en beviljad checkkredit på 15 Mkr som kan utnyttjas för 
att täcka tillfälliga kapitalbehov. Det internationella kreditvärderingsinstitutet D&B (Dun & Bradstreet) ger Prevaskoncernen ratingen AAA vilket innebär att Prevas 
har högsta kreditvärdighet.

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

Kreditrisk
Kreditrisken utgörs av koncernens utestående kundfordringar samt ej fakturerad upparbetning. Då kundstocken till stor del består av större företag med god 
betalningsförmåga har kundförlusterna historiskt varit försumbara. För att minska risken för kreditförluster sker kreditprövning av alla nya kunder och i förekom-
mande fall förnyad kreditprövning av befintliga kunder där indikation på förändrad betalningsförmåga föreligger. Under 2005 har Prevaskoncernen inte haft några 
kreditförluster.

Valutarisk
Fakturering i utländsk valuta utgör mindre än 1 procent av koncernens fakturering. Exponeringen i utländsk valuta har vid varje enskilt tillfälle varit så liten att 
säkring inte bedömts nödvändig. 
 Inköp i utländsk valuta sker i mycket liten omfattning. 

Konjunktur och Marknad
2005 präglades av en stark ekonomi och en god industriell tillväxt både i Sverige och i utlandet. IT- och konsultbranschen gjorde en definitiv vändning och de flesta 
branschbolagen visade ökade positiva rörelseresultat. Timtaxenivåerna har inte följt med i samma takt som efterfrågan men de har synbart börjat att stiga.
 Prevas har under året aktivt agerat för att hitta lämpliga uppköpskandidater som kan stärka verksamheten och bidra till expansion.  
 Konkurrensen från lågprisländer, så kallade off-shoring, har på senare tid blivit en realitet. Prevas har utvecklat ett eget koncept, Prevas Smart Shoring, för utveck-
ling i lågprisländer.

Projektrisker 
Prevas levererar en stor del av sina projekt till fast pris. Genom Prevas ISO-certifierade projektmodell som detaljerat reglerar ledning och styrning av projekt hanteras 
de risker som är förknippade med fastprisprojekt. Prevas framgångsrika hantering av fastprisprojekt syns dels i väldokumenterade mätetal beträffande hög leve-
ranssäkerhet, dels i låga garantikostnader. 

Rekrytering och kompetensförsörjning
Konjunkturläget påverkar Prevas möjligheter att rekrytera nya medarbetare och att säkerställa kompetensförsörjningen. I Prevas utgör medarbetarna tillsammans 
med våra kunder vår viktigaste tillgång. I dagsläget medför arbetsmarknadsläget möjligheter att rekrytera nya kompetenta medarbetare. Inom vissa kompetenser 
och geografiska områden börjar det bli svårare att rekrytera kvalificerade medarbetare. Prevas arbetar målmedvetet med att skapa en företagskultur för att hålla 
medarbetaromsättningen på en låg nivå och för att kunna attrahera de bästa medarbetarna inom Prevas verksamhetsområden.
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Not 25  Närstående

Tkr År

Försäljning av
 tjänster till 
närstående

Inköp av
 tjänster från

 närstående

Skuld till
närstående per 

31 december

Fordran på när-
stående per 

31 december

Koncernen
Intresseföretag 2005 1 454 8 526 – –
Intresseföretag 2004 250 5 107 – –

Andra närstående 2005 – 50 – –
Andra närstående 2004 – – – –

Moderbolaget
Dotterföretag 2005 60 10 260 10 628 5 802
Dotterföretag 2004 – – 26 291 6 097

Intresseföretag 2005 1 454 8 526 – –
Intresseföretag 2004 250 5 107 998 –

Andra närstående 2005 – – – –
Andra närstående 2004 – – – –

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag (se not 26) och Intresseföretag (se not 12). Vidare anses styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare samt deras nära familjemedlemmar som närstående.
 Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Företagets styrelseledamöter och dess nära familjemedlemmar kontrollerar 30,9 % av rösterna i företaget. Inga lån finns till närstående per 2005-12-31.
Storleken på arvodet till styrelseledamöterna beslutas på bolagsstämman. De ledande befattningshavarnas lön och incitamentsystem fastställs av en av styrelsen 
utsedd ersättningskommitté, se vidare not 4.
 De ledande befattningshavarna deltar också i koncernens aktieoptionsprogram, se not 4.

Not 26  Koncernföretag
M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004

Vid årets början 36 766 45 132
Nedskrivning aktier i dotterbolag –22 379 –8 366
Förvärv 10 700 –
Bokfört värde vid årets slut 25 087 36 766

Årets återförda nedskrivningar samt årets nedskrivningar redovisas i resultaträkningen på raden ”Resultat från andelar i koncernföretag”.

Tkr Antal andelar Andel i %
2005-12-31

Redovisat värde
2004-12-31

Redovisat värde

Dotterföretag/Organisationsnummer/Säte
Prevas Bioinformatics A/S, 26180287, Köpenhamn 5 000 100 0 0
Trinova Software Systems AB, 556376-3910, Göteborg 8 000 100 6 600 7 868
Prevas Engineering AB, 556380-1132, Västerås 5 000 100 1 000 1 000
Prevas Inhold AB, 556350-5758, Västerås 5 000 100 600 20 665
Prevas Fastighets i Västerås AB, 556238-7331, Västerås 1 000 100 2 731 3 460
Pharmaline AB, 556266-3210, Västerås 3 000 100 620 620
International Consultancy and Engineering Sweden AB, Västerås 1 000 100 2 836 3 153
Precon AB, 556655-3326, Stockholm 1 000 100 10 700 –

25 087 36 766
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Not 27  Obeskattade reserver
M o d e r b o l a g e t

Tkr 2005 2004

Periodiseringsfonder
Avsatt vid taxering 2000 – 2 531
Avsatt vid taxering 2001 8 368 8 368
Avsatt vid taxering 2005 1 810 1 810
Totalt 10 178 12 709
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Not 30  Förklaring avseende övergång till IFRS

Tidigare 
principer

Effekt vid 
övergång 

till IFRS IFRS
Tidigare 

principer

Effekt vid 
övergång 

till IFRS IFRS

Tkr Not 1 januari 2004 31 december 2004

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar a 10 639 3 906 14 545 14 545 1 823 16 368

Materiella anläggningstillgångar b 5 631 3 266 8 897 3 804 4 478 8 282

Förvaltningsfastigheter c 20 600 4 180 24 780 11 722 4 278 16 000

Andelar i intresseföretag – – 4 551 206 4 757

Andra långfrisiga fordringar 321 321 – –

Summa anläggningstillgångar 37 191 44 637 34 622 45 407

Kundfordringar 22 341 22 341 29 868 29 868

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 038 12 038 14 000 14 000

Övriga fordringar 494 494 84 84

Likvida medel 4 991 4 991 7 312 7 312

Summa omsättningstillgångar 39 864 39 864 51 264 51 264

SUMMA TILLGÅNGAR 77 055 84 501 85 886 96 671

Denna finansiella rapport för koncernen är den första som upprättats med tillämpning av IFRS, vilket framgår av not 1.
 De redovisningsprinciper som anges i not 1 har tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåret 2005 och för jämförelseåret 
2004 samt för koncernens öppningsbalans den 1 januari 2004 förutom avseende IAS 39 som enligt undantag i IFRS 1 tillämpas enbart på 2005.
 Vid upprättandet av koncernens öppningsbalansräkning har belopp som redivisats enligt de tidigare tillämpade redovisningsprinciper justerats enligt IFRS. 
Förklaringa till övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning, finansiella resultat och kassaflöden framgår av 
följande tabeller och förklaringar till dessa.

Not 28  Kassaflödesanalys
K  o n c e r n e n

Tkr 2005 2004

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter

Förvärvade tillgångar och skulder
Materiella anläggningstillgångar 112 –
Rörelsefordringar 1 545 –
Likvida medel 2 503 –
Summa tillgångar 4 160 –

Kortfristiga rörelseskulder 2 217 –
Summa avsättningar och skulder 2 217 –

Utbetald köpeskilling 0 –

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 2 503 –
Påverkan på likvida medel 2 503 –

Not 29  Händelser efter balansdagen 

K  o n c e r n e n

Tkr 2005 2004

Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter

Avyttrade tillgångar och skulder
Materiella anläggningstillgångar – 8 606
Rörelsefordringar – 387
Kortfristiga rörelseskulder – –109
Påverkan på likvida medel – 8 884

Prevas expanderar i Öresundsregionen genom samgående med Glaze
Prevas förvärvade den 3 januari 2006 Glaze Holding AB samt tillhörande dotterbolag. Glaze är ett IT-konsultföretag som finns i Malmö, Köpenhamn och Ålborg. Glaze 
levererar konsulttjänster inom produktutveckling av intelligenta produkter. Glaze expanderar snabbt och hade 35 medarbetare vid årsskiftet 2005. Glaze omsatte  
25 Mkr under 2005.

Prevas utökar marknaden för spårbarhet genom förvärv av ADRess
Prevas har den 2 januari 2006 förvärvat programvaran ADRess från Ångpanneföreningen. ADRess är en programvara som säkerställer spårbarhet av data och telenät 
i fastigheter. 



a) Goodwill - IFRS 3
 IFRS 3 Business Combinations tillåter inte att goodwill skrivs av enligt plan. Istället skall värdet på goodwill testas för nedskrivning en gång per år eller oftare om 
 indikationer finns på att värdet på goodwill understiger verkligt värde. Enligt övergångsreglerna i IFRS 1, First time adoption of IFRS, har Prevas valt att inte  
 tillämpa IFRS 3 på tidigare förvärv.  Avskrivningar avseende januari – december 2004 på 2,0 Mkr har återförts då inget nedskrivningsbehov föreligger.

b) IAS 17 - Leases
 I samband med övergången till IFRS har bedömningen gjorts att de leasingavtal som finns i koncernen, framför allt tjänstebilar, bör redovisas som finansiell lease. 
 Denna redovisning ökar balansomslutningen med 3,3 Mkr 2004-01-01 och med 4,5 Mkr 2004-12-31. Resultatpåverkan är försumbar.

c) IAS 40 - Förvaltningsfastigheter
 IAS 40 ger möjlighet till redovisning enligt verkligt värde eller anskaffningsvärde. Prevas har valt redovisning till verkligt värde vilket innebär ett ökat värde på 
 fastigheterna med 4,2 Mkr 2004-01-01 och en positiv effekt på eget kapital efter uppskjuten skatt med 72 procent därav. 2004-12-31 uppgick värdeökningen till 
 4,3 Mkr och den positiva effekten på eget kapital till 72 procent därav. Redovisning till verkligt värde ökar resultat före skatt helåret 2004 med 0,2 Mkr. 

d) Uppskjutna skatteskulder
 Ovanstående förändringar ökar/minskar den uppskjutna skatteskulden enligt nedanstående tabell. Den uppskjutna skatten är baserad på en skattesats om  
 28 procent.           

Noter      
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Skulder

Långfristiga räntebärande skulder b 0 3 277 3 277 0 4 510 4 510

Övriga avsättningar 440 440 312 312

Uppskjutna skatteskulder d 4 060 1 170 5 230 4 743 1 259 6 002

Summa långfristiga skulder 4 500 8 947 5 055 10 824

Leverantörsskulder 4 867 4 867 5 882 5 882

Övriga skulder 6 639 6 639 6 518 6 518

Upplupna kostnader och förutbetalda intäker 23 306 23 306 16 881 16 881

Summa kortfristiga skulder 34 812 34 812 29 281 29 281

Summa eget kapital och skulder 77 055 84 501 85 886 96 671

Tidigare 
principer

Effekt vid 
övergång 

till IFRS IFRS
Tidigare 

principer

Effekt vid 
övergång 

till IFRS IFRS

Tkr Not 1 januari 2004 31 december 2004

Eget kapital
Aktiekapital 19 456 19 456 19 956 19 956

Övrigt tillskjutet kapital 23 470 23 470 9 939 9 939

Reserver 13 673 13 673 15 209 15 209

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat e –18 856 2 999 –15 857 6 446 5 016 11 462

Summa eget kapital 37 743 40 742 51 550 56 566

forts. not  30

K o n c e r n e n

Tkr Not
1 januari 

2004
31 december 

2004

Immateriella anläggningstillgångar a – 67

Materiella anläggningstillgångar b, d – –6

Förvaltningsfastigheter c 1 170 1 198

1 170 1 259

e) Effekt balanserat resultat
 
           

K o n c e r n e n

Tkr Not
1 januari 

2004
31 december 

2004

Immateriella anläggningstillgångar a – 1 962

Materiella anläggningstillgångar b, d –11 –26

Förvaltningsfastigheter c 3 010 3 080

2 999 5 016



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

Stockholm den 9 mars 2006
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Göran Lundin 
Ordförande

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 9 mars 2006. Koncernens resultat- och balansräkning 
och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 6 april 2006.

Claes Dinkelspiel Anders Englund 
VD

Bernt Ericson Lisbeth Gustafsson

Christina Liffner Erik Hallberg Stieg Westin

Jan-Olof Carlsson 
Medarbetarrepresentant

Fredrik Klintåker 
Medarbetarrepresentant

Not 31  Uppgifter om moderbolaget
Prevas AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Västerås. Moderbolagets aktier är registrerade på Stockholmsbörsen. Adressen till huvudkontoret är 
Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås, org.nr. 556252-1384.
 Koncernredovisningen för år 2005 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen. I koncernen ingår även ägd andel av inne-
haven i intresseföretag. 

           

forts. not  30

Finansiella intäkter 124 124

Finansiella kostnader c –28 –133 –161

Andelar i intresseföretags resultat a –198 206 8

Finansnetto –102 –29

Resultat före skatt 14 041 16 192

Skatt på årets resultat a, b, c –2 832 –135 –2 967

Årets resultat 11 209 13 225

K o n c e r n e n

Tkr Not
Tidigare 

principer

Effekt vid 
övergång 

till IFRS IFRS

Avstämning av resultatet för år 2004

Nettoomsättning 173 009 173 009

Övriga rörelseintäkter c 129 129 –

Rörelsens kostnader

Aktiverat arbete för egen räkning 4 797 4 797

Materialkostnader –2 058 –2 058

Övriga externa kostnader b, c –28 893 –608 –28 285

Personalkostnader –126 723 –126 723

Avskrivning immateriella tillgångar a –2 392 1 823 –569

Avskrivning materiella tillgångar b, c –3 726 –224 –3 950

Summa rörelsens kostnader –158 995 –156 788

Rörelseresultat 14 143 16 221



Revisionsberättelse      
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Till årsstämman i Prevas AB (publ)
Org nr 556252-1384

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Prevas AB (publ) för år 2005. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för 
att internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprät-
tandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvalt-
ningen på grundval av vår revision.
 Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information 
i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direk-
tören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss 
rimlig grund för våra uttalanden nedan.
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med inter-
nationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.
 Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 10 mars 2006
KPMG Bohlins AB

Bo Ribers, Auktoriserad revisor   

Revisionsberättelse



Styrelse

  Styrelse

Claes Dinkelspiel, Stockholm, född 1941.
Styrelseordförande E. Öhman J:or AB. Styrelseledamot sedan 2000.
Övriga uppdrag: Ordförande i Nordnet, Emric, MPS Holding, Stockholms 
Köpmanklubb m.fl. 
Ledamot i Intellecta, Småföretagsinvest, Stiftelsen Silviahemmet m.fl.
Innehav i Prevas AB: 8 500 B-aktier.

Erik Hallberg, Stockholm, född 1956.
Senior Vice President, Head of Market Area Baltic Countries, TeliaSonera. 
Styrelseledamot sedan 1999.
Övriga uppdrag: Ordförande i Confidence International, ETL (Estland), 
SIA Latvijas Mobilais Telefons (Lettland) och Lietuvos Telekomas  
(Litauen). Ledamot i Drutt Corporation, SIA Lattelekom (Riga) och Elion 
Enterprises Ltd (Tallinn). 
Innehav i Prevas AB: 4 000 B-aktier.

Christina Liffner, Västerås, född 1950.
Styrelseledamot sedan 2005.
Övriga uppdrag: Ordförande i Svensk Adressändring och Svenska 
Endometriosföreningen. Vice ordförande i Svensk Exportkredit. Ledamot i  
Länsförsäkringar Bergslagen, Sveaskog, Vasakronan m.fl.
Innehav i Prevas AB (inkl. familj): 500 B-aktier. 

Anders Englund, Stockholm, född 1960.
VD Prevas AB. Styrelseledamot sedan 2003.
Övriga uppdrag: Ledamot i Almega IT-företagens arbetsgivareorganisation 
och Östsvenska IT-föreningen. 
Innehav i Prevas AB: 8 200 B-aktier och 10 000 personaloptioner.

Göran Lundin, Västerås, född 1944.
Styrelseordförande sedan 2000 och styrelseledamot sedan 1985.
Övriga uppdrag: Ordförande i Småföretagsinvest, MPA Måleriproduktion m.fl. 
Ledamot i IVA, Västmanlands FoU-råd, FlexPack Robotics, Halda m.fl.
Innehav i Prevas AB (inkl. familj): 150 000 A-aktier och 2 601 968 B-aktier.

Lisbeth Gustafsson, Stockholm, född 1947.
Försäljningsdirektör Posten. Styrelseledamot sedan 2000.
Övriga uppdrag: Ledamot i CSN, Karolinska Universitetssjukhuset, WM-data, 
Svensk Handel och Axel Johnson International.
Innehav i Prevas AB: 800 B-aktier.

Fredrik Klintåker
Linköping, född 1972.
Medarbetarrepresentant sedan 2005.
Innehav i Prevas AB: 3 762 B-aktier.

Bernt Ericson, Stockholm, född 1945.
Hedersdoktor vid Uppsala Universitet. F.d. forskningschef Ericsson. 
Styrelseledamot sedan 2000.
Övriga uppdrag: Ordförande Innovation Impact, Interactive Institute, 
IMIT och Stiftelsen Chester Carlsson fonder. Ledamot i strange_ways och IVA.
Innehav i Prevas AB: 1 600 B-aktier.

Stieg Westin, Skövde, född 1938.
Tidigare direktör Volvo Lastvagnar AB. 
Styrelseledamot sedan 1986.
Övriga uppdrag: Ordförande i FlexPack Robotics. 
Innehav i Prevas AB (inkl. bolag): 64 000 A-aktier och 49 000 B-aktier.

Jan-Olof Carlsson
Västerås, född 1954.
Medarbetarrepresentant sedan 2005.
Innehav i Prevas AB: 3 200 B-aktier och 1 500 personaloptioner.

Christina Liffner

Bernt EricsonGöran Lundin Claes Dinkelspiel Anders Englund Lisbeth Gustafsson

Erik Hallberg Stieg Westin Jan-Olof Carlsson Fredrik Klintåker
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Ledning 

Ledning och revisor

Per André
Västerås, född 1964. Affärsenhetschef Industrisystem.
Utbildning: Civilingenjör. Anställd sedan 1994.
Innehav i Prevas AB: 5 500 personaloptioner. 

Mats Lundberg
Stockholm, född 1961. Affärsenhetschef Produktutveckling.
Utbildning: Civilingenjör. 
Anställd sedan 2005.
Innehav i Prevas AB: 90 200 B-aktier. 

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

Prevas ledningsgrupp: Per André, Tom Hollowell, Anders Englund, Mats Lundberg, Björn Andersson och Peter Janson. 

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

KPMG Bohlins AB
Bo Ribers
Huvudansvarig revisor
Stockholm, född 1942.
Auktoriserad revisor KPMG.
Revisor hos Prevas AB sedan 1998.

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

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

Revisor
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Göteborg
Stora Åvägen 19 B
436 34 Askim
Tel. 031-725 18 00
Fax 031-725 18 28

Malmö
Djäknegatan 23
211 35 Malmö
Tel. 040-691 95 00
Fax 040-691 95 49

Krossverksgatan 7B, 
Box 600 76, 
216 10 Limhamn 
Tel. 040-36 38 80
Fax 040-36 38 89

Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44 Västerås
Tel. 021-360 19 00
Fax 021-360 19 29

Karlstad
Regementsgatan 21 B
Box 1909
651 19 Karlstad
Tel. 054-14 74 00
Fax 054-14 74 99

Linköping
Wallenbergs gata 4
583 35 Linköping
Tel. 013-32 86 00
Fax 013-32 86 99

Stockholm
Banvaktsvägen 12
171 48 Solna
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

Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384
Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås
tfn. 021-360 19 00, info@prevas.se

Köpenhamn
Frederikskaj 6, 
DK-2450 København SV 
Tel. +45 33 15 90 90
Fax +45 33 15 90 96

Ålborg
Lindholm Brygge 31, 
DK-9400 Nørresundby
Tel. +45 98 16 80 90
Fax +45 98 16 80 94


