Delårsrapport januari-juni 2003
Resultat före skatt -8,0 Mkr
Kassaflöde +5,9 Mkr
Q2 2003

Jan-juni 2003

8,3
35,1
0,8
44,2

17,1
74,7
1,6
93,4

-52,1
-7,9

-100,4
-7,0

Avskrivning goodwill
Resultat före finansnetto

-0,6
-8,5

-1,1
-8,1

Finansnetto
Resultat före skatt

0,1
-8,4

0,1
-8,0

SAMMANFATTNING (MKR)

Affärsenhet Life Science
Affärsenhet Systems
Övrigt
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Rörelseresultat

• Omsättning andra kvartalet 44,2 Mkr (53,0 Mkr andra kvartalet 2002), en
minskning med 17 procent.

• Resultat efter skatt andra kvartalet -6,5 Mkr (4,7 Mkr). Resultatet belastas
av kostnader för uppsagd personal och uppsagda hyreskontrakt om totalt
2,5 Mkr.
• Resultat per aktie efter skatt för halvåret -0,81 kr (-0,28 kr). Eget kapital per
aktie vid periodens slut 6,00 kr (7,49 kr).
• Positivt kassaflöde 1,1 Mkr (3,3 Mkr) andra kvartalet, 5,9 Mkr (5,3 Mkr) för
halvåret. Kassan vid periodens slut var 11,8 Mkr (5,9 Mkr vid årsskiftet).
• Eget kapital vid periodens slut 46,7 Mkr (56,7 Mkr), vilket ger en soliditet
om 51 procent (57 procent).
• Större order från bl.a. Volvo Cars, Autoliv, Haldex och AstraZeneca samt
hittills största fastprisordern från Nokia inom produktutveckling.
• Utvecklingen av en ny generation programvaror för livsmedel, läkemedel
och elektronik genomförd och viktiga pilotordrar erhållna.
• Under kvartalet genomförda rationaliseringsåtgärder, bl.a. nedläggning av
två kontor, har visat sig vara otillräckliga. Ytterligare åtgärder kommer därför
att genomföras.

Verksamheten januari-juni 2003
ORGANISATIONSSCHEMA

VD
Ekonomi

Kvalitet

Personal

Projekt

Prevas Systems

Prevas
Life Science

Sälj- & Marknad

Marknaden för produktutveckling har

Science.

under andra kvartalet varit fortsatt svag

Bolaget har också lagt ner sitt regionkon-

inom både traditionell tillverkande industri

tor i Gävle, med 3 medarbetare, och

och Life Science. Inom industrisystem, dvs

bearbetar i stället den lokala marknaden

IT-lösningar för effektivisering av produk-

från regionkontoret i Västerås.

tionen, har aktiviteten ökat, med ökande

Totalt sett har dessa åtgärder visat sig

antal förfrågningar och ordervolym som

vara otillräckliga och ytterligare åtgärder

följd. Detta återspeglas också i utveck-

kommer därför att genomföras.

lingen för vissa av regionkontoren.
Göteborg

Uppsala

Västeråskontoret har ökat antalet kon-

Linköping

Stockholm

sulter sedan årsskiftet, och även kontoren i Göteborg och Lund väntas behöva

Lund

rekrytera under hösten.

Västerås

Utöver den positiva trenden inom
Products &
Customer Support

industrisystem, är det också glädjande
att kunna konstatera att trenden mot ökad
andel fastprisprojekt fortsätter. Under
andra kvartalet utgjorde fastpris 40
procent av omsättningen, och för perioden januari-juni 38 procent, jämfört med
33 procent första halvåret 2002. Fastprisprojekten visar fortsatt stabila positiva
resultat.
Sammantaget är dock efterfrågan för
närvarande otillräcklig, och såväl omsättningsutveckling som resultat otillfredsställande, trots ett högt offertutfall.

PREVAS I KORTHET

Prevas har därför under kvartalet fortsatt

Prevas AB är organiserat i två operativa

anpassningen av organisationen och

affärsenheter, Prevas Life Science och

kostnadsstrukturen, och utöver löpande

Prevas Systems.

besparingar också beslutat om organisaär ABB,

tionsförändringar. Det danska dotterbola-

Amersham Biosciences, Arla, Astra-

get, Prevas Bioinformatics A/S, kvarstår

Zeneca, Atlas Copco, Autoliv, Biacore,

men kommer inte att ha några anställda

Bioinvent, Biovitrum, Bombardier,

eller verksamhet. Den danska marknaden

Dafgård, Ericsson, Exiqon, Findus, FMV,

kommer tills vidare att bearbetas från

Gyros, Haldex, ICA, Nokia, Personal

Sverige. Prevas regionkontor i Lund över-

Chemistry, Pharmacia, Pyrosequencing,

gick till Prevas Systems fr.o.m. 1 juli 2003,

Saab-Bofors Dynamics, Sandvik, Scania

och Prevas Bioinformatics bytte samtidigt

och Volvo.

namn till Prevas Life Science, för att bättre

Exempel

på

kunder

Prevas-

spegla verksamheten och kundsamman-

koncernens lösningar är leveranssäker-

sättningen. Prevas VD Anders Englund

het, kvalitet och fast pris.

är ny affärsenhetschef för Prevas Life

Kännetecknande

för
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Prevas operativa affärsenheter
PREVAS LIFE SCIENCE

PREVAS SYSTEMS

måleriverksamhet i Örnsköldsvik. Det

Målet för Prevas Life Science är att vara

Prevas Systems arbetar med lösningar till

senare förväntas vara en intressant lös-

ledande inom teknisk IT för Life Science-

industrikunder inom områdena Produktut-

ning för hela måleri- och rostskydds-

industrin på de geografiska marknader där

veckling – FoU, Industrisystem (inklusive

branschen.

affärsenheten väljer att etablera sig. Det

egna produkter) samt Support.

Inom

support

har

ett

större

ska ske genom god förståelse om kun-

Andra kvartalet har Systems verksam-

dens verksamhet och effektiv problem-

het präglats av en fortsatt stor återhåll-

AstraZeneca för företagets anläggnings-

lösning genom att kombinera djup data-

samhet och låg investeringsvilja hos kun-

och underhållssystem.

vetenskaplig kompetens med bred kun-

derna inom produktutveckling. Samtidigt

Omsättningen för Prevas Systems

skap inom molekylärbiologi, statistik och

har aktiviteten ökat markant inom industri-

uppgick för halvåret till 74,7 Mkr (73,1 Mkr),

matematik.

system, i form av ett ökat antal förfråg-

en ökning med 2 procent. Lönsamheten

ningar och en ökande ordervolym.

för affärsenheten försämrades något

Läget på Life Science-marknaden är

förvaltningsåtagande

beställts

av

fortsatt avvaktande, och Prevas har där-

Inom produktutveckling har den hittills

under andra kvartalet, som en följd av otill-

för genomfört de organisatoriska föränd-

största fastprisordern från Nokia erhållits

fredsställande beläggning på vissa

ringar inom affärsenheten som beskrivits

inom inbyggda system. Vidare har Prevas

regionkontor, samt kostnader för genom-

ovan.

Systems fått ett utökat åtagande inom test-

förda besparingsåtgärder. Rörelseresul-

utveckling från Autoliv.

tatet, inklusive andel av gemensamma

I väntan på en uppgång på marknaden fortsätter Prevas Life Science mål-

Inom industrisystem fortsätter sats-

medvetet att vidareutveckla sitt erbju-

ningen på spårbarhetsprodukter, med bl.a.

dande med en inriktning mot lösningar i

en ny kund i telekomsektorn, LGP.

Prevas Systems bedömer att den

kombination med anpassningstjänster.

Prevas produkt för spårbarhet inom livs-

positiva utvecklingen inom industrisystem

Vidare etableras partnerskap med utvalda

medelsproduktion, Snitcher Food, har

kommer att fortsätta under andra halvåret.

teknologileverantörer. Ett exempel som

framgångsrikt installerats och tagits i drift

Om inte konjunkturläget försämras bör

snabbt givit utdelning är ett samarbets-

hos både Dafgårds och Domstein Enghav.

även kundernas investeringar inom pro-

avtal med InNetics, som givit Prevas Life

Båda kunderna har även gjort följd-

duktutveckling ta fart åtminstone något

Science ett specialistuppdrag på Biovit-

beställningar av en varucertifikatslösning

under senare delen av året. Samman-

rum.

till produktionsanläggningarna. Inom livs-

taget borde detta ge förutsättningar för en

KaroBio har tillkommit som ny kund

medelsproduktion har Dafgårds och Abba

relativt god utveckling under andra halv-

under kvartalet och i övrigt har utveck-

Seafood också lagt viktiga pilotordrar

året.

lingen på kundsidan främst handlat om

på förstudier angående industriella IT-

fördjupat engagemang i befintliga kunder.

lösningar.

Omsättningen inom Life Science upp-

Inom materialhantering har Prevas till-

gick för halvåret till 17,1 Mkr (25,8 Mkr),

sammans med Univeyor fått en order från

en minskning med 34 procent. Rörelse-

Volvo Cars i Gent. Volvo Cars har också

resultatet, inklusive andel av gemen-

beställt fler projektleveranser inom ramen

samma kostnader, för affärsenheten upp-

för det pågående arbetet med logistik-

gick till -4,3 Mkr.

systemet i Köpingsfabriken. För samma

Prevas Life Science bedömer som

-3,2 Mkr.

anläggning har Prevas även fått order på

tidigare att marknadssituationen inte kom-

testsystem för Haldex AWD-enheter.

mer att förändras signifikant under 2003,

Bland övriga order kan nämnas spårbar-

men ser möjligheter att med fortsatta sälj-

hets- och övervakningssystem till Autolivs

ansträngningar åter kunna utvecklas

fabrik i Hässleholm, samt projekt-, order-

positivt även under rådande konjunktur.

och tidredovisningssystem till Strandbergs
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Ekonomi
AFFÄRSIDÉ
Prevas projekt- och IT-kunnande ska bidra till att
våra kunders konkurrenskraft kan nå högsta
internationella nivå.

OFFERTUTFALL

för uppsagd personal och uppsagda

Utfallet för perioden blev 96 procent (89

hyreskontrakt om totalt 2,5 Mkr. Resulta-

procent) order till Prevas och 4 procent

tet före skatt uppgick till -8,4 Mkr (5,7 Mkr).

(11 procent) order till konkurrent.

Vinstmarginalen uppgick till -18,0 procent
(11,3 procent) före goodwillavskrivningar

VISION

Prevas ska vara en ledande leverantör till företag
baserade i:

 Sverige för Produktutveckling
 Norden för Industrisystem
 Europa för Bioinformatik
STRATEGI

 Genom bransch- och teknikkunnande ska
Prevas bli en av de ledande leverantörerna
på de marknader vi väljer att verka.

 Genom ett projektgenomförande i världsklass, dokumenterat genom fastställda
kvalitetsmått, ska Prevas för sina kunder
bli det konkurrenskraftiga, trygga valet vid
upphandling av fastprisprojekt.

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

 Prevas ska växa organiskt, understött av
förvärv av företag med kompletterande
kompetens eller kundrelationer.

 Prevas ska vara en attraktiv arbetsplats
genom att erbjuda utvecklande arbetsuppgifter och en bra miljö för personlig
utveckling i god balans mellan arbete och
fritid.

 Prevas företagskultur ska präglas av affärsmässighet, ansvarstagande, kvalitets- och
kostnadsmedvetande.

 Prevas medarbetare ska erbjudas del i
företagets finansiella framgång.

BELÄGGNING

samt -19,1 procent (10,7 procent) före

Beläggningsgraden, dvs enbart mätt på

skatt.

konsulterna, uppgick till 71 procent (79
procent) för andra kvartalet, och 72 procent (74 procent) för första halvåret.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
JANUARI-JUNI

Debiteringsgraden uppgick till 60 procent

Omsättningen uppgick under perioden till

(63 procent) för kvartalet, och 61 procent

93,4 Mkr (100,6 Mkr), en minskning med

(59 procent) för halvåret. Debiterings-

7 procent. Antalet arbetsdagar uppgick till

graden - som är ett av Prevas interna mått

121 st (121 st).

på effektiviteten - mäts som antalet fak-

Rörelseresultatet före goodwill-

turerbara timmar genom totalt använda

avskrivningar var -7,0 Mkr (-1,6 Mkr) och

timmar inom företaget. Samtliga medar-

efter goodwillavskrivningar -8,1 Mkr

betare inklusive ledning och administra-

(-2,5 Mkr). Rörelsemarginalen uppgick till

tion ingår i nyckeltalet.

-7,5 procent (-1,6 procent) före och -8,7
procent (-2,5 procent) efter goodwill-

UPPDRAGSFÖRDELNING

avskrivningar.

Uppdragsfördelningen har hittills i år varit

Avskrivningarna uppgick totalt till

38 procent (33 procent) fast pris och 62

3,5 Mkr (3,1 Mkr) varav 1,1 Mkr (0,9 Mkr)

procent (67 procent) löpande räkning.

avser avskrivningar för goodwill.
Finansnettot uppgick till 0,1 Mkr

MEDARBETARE

(0,2 Mkr). Resultatet efter finansnetto var

Antalet medarbetare uppgick vid perio-

-8,0 Mkr (-2,3 Mkr), vilket ger en vinstmar-

dens slut till 235 st (228 st), exklusive upp-

ginal om -8,5 procent (-2,3 procent).

sagda medarbetare. Under perioden har

Resultatet efter skatt uppgick till -6,3 Mkr

genomsnittligt antal anställda uppgått

(-2,1 Mkr). Resultatet per aktie efter skatt

till 236 st (239 st) och medarbetar-

uppgick till -0,81 kr (-0,28 kr).

omsättningen till 5 procent. Andelen

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

kvinnliga medarbetare var vid periodens

LIKVIDA MEDEL

slut 16 procent.

Likvida medel uppgick vid periodens slut

•

Delårsrapport, jan-september, 23 oktober

Vid Prevas bolagsstämma i mars fattades

till 11,8 Mkr (9,4 Mkr). För perioden redo-

•

Bokslutskommuniké 2003, 5 februari 2004

beslut om ett vinstdelningssystem riktat till

visas ett positivt kassaflöde om 5,9 Mkr

•

Bolagsstämma 2004, 22 mars 2004

samtliga medarbetare.

(5,3 Mkr). Prevas är fritt från räntebärande
skulder och koncernens två industri-

INFORMATION
För ytterligare information kontakta:
Anders Englund, VD
tfn. 08-726 40 56, 070-620 96 59

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
ANDRA KVARTALET

fastigheter är helt obelånade.

För andra kvartalet uppgick omsättningen

FINANSIELL STÄLLNING

till 44,2 Mkr (53,0 Mkr), en minskning med

Eget kapital uppgick vid periodens slut till

17 procent. Antalet arbetsdagar uppgick

46,7 Mkr (56,7 Mkr), vilket ger en soliditet

till 59 st (59 st).

om 51 procent (57 procent). Eget kapital

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -7,9 Mkr (6,0

per aktie (exklusive utestående optioner)
uppgick till 6,00 kr (7,49 kr).

Mkr). Detta resultat belastas av kostnader
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Ekonomi (forts.)
Samma redovisningsprinciper och beräk-

Granskningsrapport

netto-

ningsmetoder har använts som i senaste

Vi har översiktligt granskat denna delårs-

investeringarna till 1,2 Mkr (0,4 Mkr).

årsredovisning, med undantag för det fall

rapport enligt den rekommendation som

Samtliga investeringar är hänförliga till

där nya rekommendationer trätt i kraft.

FAR utfärdat. En översiktlig granskning är

löpande verksamhet och avser maskiner

Inga nya rekommendationer har dock

väsentligt begränsad jämfört med en revi-

och inventarier.

påverkat bolagets redovisade resultat.

sion.

INVESTERINGAR
Under

perioden

uppgick

Det har inte kommit fram något som tyder

MODERBOLAGET
För moderbolaget uppgick nettoomsättningen för perioden till 91,7 Mkr

Stockholm den 21 augusti 2003
Prevas AB (publ)

(97,7 Mkr) och resultatet före skatt till
-6,7 Mkr (-1,7 Mkr). Likvida medel uppgick

Anders Englund, VD

på att rapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.

Stockholm den 21 augusti 2003

vid periodens slut till 11,3 Mkr (8,6 Mkr)
och investeringarna under perioden till 1,2

Bo Ribers

Mkr (0,4 Mkr).

Auktoriserad Revisor Auktoriserad Revisor

Per-Oluf Hansen

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i
enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårs-rapportering.

Koncernens räkenskaper
TKR, Resultaträkningar i sammandrag
Tusen kronor

2003
jan-juni

2002
jan-juni

2002
jan-dec

Nettoomsättning
Materialkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

93 407
-834
-15 479
-81 729

100 561
-1 578
-19 239
-79 124

184 864
-2 798
-36 652
-150 642

Avskrivningar enligt plan

-2 362

-2 248

-4 573

Rörelseresultat före GW

-6 997

-1 628

-9 801

Avskrivning goodwill
Rörelseresultat

-1 123
-8 120

-890
-2 518

-1 897
-11 698

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

143
-7 977

179
-2 339

557
-11 141

Skatt
Periodens resultat

1 652
-6 325

240
-2 099

2 102
-9 039

-0,81 kr
-0,81 kr
6,00 kr
6,54 kr

-0,28 kr
-0,28 kr
7,49 kr
7,95 kr

-1,19 kr
-1,19 kr
6,81 kr
7,31 kr

Resultat per aktie efter skatt
Resultat per aktie efter skatt inkl. utestående optioner
Eget kapital per aktie
Eget kapital per aktie inkl. utestående optioner
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Koncernens räkenskaper
TKR, Resultaträkningar i sammandrag per kvartal

2003
Q2

2003
Q1

2002
Q2

2002
Q1

44 179
-618
-7 633
-42 695
-1 200

49 228
-216
-7 846
-39 034
-1 162

52 954
-1 262
-7 502
-37 127
-1 079

47 607
-316
-11 737
-41 997
-1 169

-7 967

970

5 984

-7 612

Avskrivning goodwill
Rörelseresultat

-561
-8 528

-562
408

-445
5 539

-445
-8 057

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

99
-8 429

44
452

121
5 660

58
-7 999

Skatt
Periodens resultat

1 918
-6 511

-266
186

-1 008
4 652

1 248
-6 751

Tusen kronor

2003
30 juni

2002
30 juni

2002
31 dec

Materiella Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

29 021
12 296
38 473
11 825
91 615

31 509
9 759
48 462
9 407
99 137

30 213
13 420
41 893
5 912
91 438

Eget kapital
Avsättningar
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

46 713
8 510
36 392
91 615

56 702
10 750
31 685
99 137

53 038
8 649
29 751
91 438

TKR, Förändringar i eget kapital
Tusen kronor

2003
30 juni

2002
30 juni

2002
31 dec

Ingående balans
Utdelning till aktieägare
Nyemission
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Utgående balans

53 038
-6 325
46 713

58 798
3
-2 099
56 702

58 798
3 239
40
-9 039
53 038

Tusen kronor
Nettoomsättning
Materialkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan
Rörelseresultat före GW och
jämförelsestörande poster

TKR, Balansräkningar i sammandrag
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Koncernens räkenskaper
TKR, Operativt kapital

2003
30 juni

2002
30 juni

2002
31 dec

38 473
-36 392
2 081

48 462
-31 685
16 777

41 893
-29 751
12 142

Anläggningstillgångar exkl. goodwill
Avsättningar
Operativt kapital exkl. goodwill

29 021
-8 510
22 592

31 509
-10 750
37 536

30 213
-8 649
33 706

Goodwill
Operativt kapital

12 296
34 888

9 759
47 295

13 420
47 126

2003
jan-juni

2002
jan-juni

2002
jan-dec

Rörelseresultat
Av- och nedskrivningar
Avsättningar
Finansnetto
Betald skatt
Förändring i kortfristiga fordringar
Förändring i kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

-8 120
3 485
-139
143
-80
5 152
6 641
7 082

-2 518
3 137
-100
179
-901
3 335
2 543
5 675

-11 698
6 470
-190
557
748
12 560
-2 580
5 867

Investering i dotterbolag
Nettoinvestering i anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet

-1 169
-1 169

-404
-404

-2 161
-913
-3 074

5 913

5 271

2 793

0

0

-1 017
-1 017

5 913
5 912
11 825
5 913

5 271
4 136
9 407
5 271

1 776
4 136
5 912
1 776

Tusen kronor
Icke räntebärande omsättningstillgångar
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Netto rörelsekapital

TKR, Analys av kassaflödet
Tusen kronor

Operativt kassaflöde
Upptagna lån/Amortering av lån
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Periodens kassaflöde
Ingående likvida medel
Utgående likvida medel
Förändring
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Koncernens räkenskaper
Finansiella nyckeltal

Bruttomarginal
Marginal före GW och jämförelsestörande poster
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster
Vinstmarginal
Resultat per aktie efter skatt
Resultat per aktie efter skatt inkl. utestående optioner*
Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier inkl. utestående optioner*
Soliditet
Eget kapital per aktie
Eget kapital per aktie inkl. utestående optioner*
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Räntabilitet på eget kapital, %
Antal medarbetare i genomsnitt **
Antal medarbetare vid periodens slut **
Antal arbetsdagar
Debiteringsgrad
Omsättning per medarbetare i Tkr

2003
jan-juni

2002
jan-juni

2002
jan-dec

-5,0%
-7,5%
-8,7%
-8,5%
-0,81 kr
-0,81 kr
7 782 600
8 282 600
51,0%
6,00 kr
6,54 kr
-13,6%
-16,2%
236
235
121
61%
396

0,6%
-1,6%
-2,5%
-2,3%
-0,28 kr
-0,28 kr
7 573 600
8 073 600
57,2%
7,49 kr
7,95 kr
-3,4%
-3,6%
239
228
121
59%
421

-2,8%
-5,3%
-6,3%
-6,0%
-1,19 kr
-1,19 kr
7 625 850
8 125 850
58,0%
6,81 kr
7,31 kr
-16,8%
-19,9%
235
237
250
58%
787

* Utestående teckningsoptioner 192 700 st med teckningskurs 194 kr har ej inkluderats i nyckeltalen.
** Exklusive under andra kvartalet uppsagda medarbetare
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