Delårsrapport januari-september 2002
Resultat tredje kvartalet -2,6 Mkr
Positivt kassaflöde tredje kvartalet 0,5 Mkr
Inbrytning inom försvar och fordon genom förvärv
Samarbetsavtal med ABB
SAMMANFATTNING (MKR)

Q3 2002

Affärsenhet Bioinformatics
Affärsenhet Systems
Övrigt
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Avskrivning goodwill
Omstruktureringskostnader
Resultat före finansnetto
Finansnetto
Resultat före skatt

6,8
28,7
0,8
36,3
-38,7
-2,4
-0,4
-2,9
0,3
-2,6

jan-sept 2002
32,3
102,2
2,4
136,9
-137,8
-0,9
-1,3
-3,1
-5,4
0,5
-4,9

 Tredje kvartalet uppgick omsättningen till 36,3 Mkr (53,9 Mkr tredje kvartalet 2001).
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -2,4 Mkr (2,3 Mkr), en marginal om
-6,7 procent (4,3 procent). Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -2,6 Mkr
(1,2 Mkr), en marginal om -7,1 procent (2,2 procent).
 Positivt operativt kassaflöde om 0,5 Mkr (2,4 Mkr) för tredje kvartalet och 5,7 Mkr (-4,5 Mkr) för
januari-september.
 Eget kapital uppgick vid kvartalets slut till 54,8 Mkr (85,9 Mkr), vilket ger en soliditet om 61
procent (68 procent).
 Prevas har tecknat samarbetsavtal med ABB som innebär att Prevas blir en partner vid
integration av system och produkter inom ramen för ABB:s koncept Industrial IT. Avtalet slöts
i början av oktober och samarbetet har redan lett till bl.a. en större beställning från Sandvik.
 Prevas förvärvade i september ICE Sweden AB, med tillträde 1 oktober. ICE Sweden förstärker
Prevas Systems verksamhet i Linköping och Göteborg, framför allt med uppdrag inom
försvars- och fordonselektronik, och bidrar positivt till Prevas resultat från tillträdet.
 Prevas Bioinformatics påverkat av den kraftiga nedgången för bioteknik, men bibehåller
marknadspositionen och fortsätter breddningen inom life science-industrin.
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Prevas organisationsschema

Prevas i korthet
Prevas AB är sedan 1 juli 2002 organiserat i två operativa
affärsenheter, Prevas Bioinformatics och Prevas Systems.
Verksamheten för Prevas Bioinformatics är koncentrerad
till kontoren i Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund och
Köpenhamn.
Prevas Systems bildades genom en samordning av
verksamheterna inom affärsområdena Industry och
Telecom. Prevas Systems innefattar kontoren i Gävle,
Göteborg, Linköping och Västerås, samt verksamheten
inom Products & Customer Support som till största delen
är baserad i Karlstad.
Exempel på kunder är ABB, Amersham Biosciences,
Arla, AstraZeneca, Atlas Copco, Autoliv, Biacore,
Bioinvent, Biovitrum, Bombardier, Ericsson, Exiqon,
Findus, Gyros, Haldex, ICA, Nokia, Personal Chemistry,
Pharmacia, Pyrosequencing, Saab-Bofors Dynamics,
Sandvik, Scania och Volvo.
Kännetecknande för Prevaskoncernens lösningar är
leveranssäkerhet, kvalitet och fast pris.

Tredje kvartalet är generellt det svagaste för en konsultverksamhet, på grund av semesterperiodens inverkan i
form av betydligt färre arbetade timmar och därmed lägre
intäkter. I rådande svaga marknad har denna effekt förstärkts ytterligare genom att startsträckan efter semestrarna varit längre än normalt och debiteringsgraden
därmed otillfredsställande. Trots fortsatt god kontroll på
kostnader (-25 procent jämfört med tredje kvartalet
2001) och fastprisprojekten visar Prevas därför en förlust
för tredje kvartalet.
Prevas Bioinformatics har under tredje kvartalet känt
av den försvagade bioteknikmarknaden, med lägre
debiteringsgrad i samband med avslutandet av ett par
större projekt. Prevas etablerade och starka kundbas,
som ytterligare förstärkts i juni genom ramavtalet med
AstraZeneca, ger dock förhoppningar om en återhämtning. Omfokuseringen från mindre bioteknikbolag till
forskning och utveckling inom större läkemedelsföretag
fortsätter.
I samband med att Anders Englund tillträdde som VD för
Prevas under tredje kvartalet utsågs bolagets danske VD,
Michael Lehd, till ny chef för Prevas Bioinformatics.
Prevas Systems har under tredje kvartalet haft en stabil men något svag marknad, med en ökande orderingång
under september. Den goda utvecklingen för Products &
Customer Support har fortsatt, bl.a. med en inbrytning
inom livsmedelsproduktion. Prevas Systems har också
förstärkts vad gäller både kunder och kompetens genom
förvärvet av ICE Sweden AB. Trots den svaga marknaden
ser Prevas med optimism på den fortsatta utvecklingen
för Systems.
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Prevas operativa affärsenheter
BIOINFORMATICS

SYSTEMS

Målet för Prevas Bioinformatics är att vara ledande inom
teknisk IT för Life Science-industrin på de geografiska
marknader där affärsenheten väljer att etablera sig. Det
skall ske genom god förståelse om kundens verksamhet
och effektiv problemlösning genom att kombinera djup
datavetenskaplig kompetens med bred kunskap inom molekylärbiologi, statistik och matematik.
I samband med att Anders Englund den 1 september
tillträdde som ny VD för Prevas, utsågs bolagets danske
VD, Michael Lehd, även till chef för affärsenheten
Bioinformatics. Michael Lehd har lett etableringen av
Prevas i Danmark och har också framgångsrikt samordnat verksamheterna på båda sidor om Öresund till en
sammanhållen region.
Under tredje kvartalet har två nya kunder, Got-a-Gene i
Sverige och Maxygen i Danmark, tillkommit. Utöver detta
har också nya uppdrag hos existerande kunder och
förlängning av befintliga uppdrag tillkommit. Debiteringsgraden har trots detta gått ned under kvartalet som en
följd av att ett par större uppdrag avslutats.
Omsättningen inom Bioinformatics uppgick för perioden januari-september till 32,3 Mkr (47,9 Mkr). För de kontor som ingår i affärsenheten Bioinformatics minskade omsättningen med 18 procent. Ett antal kontor som under
2001 hade större uppdrag inom Bioinformatics har under
2002 främst varit inriktade på Systems, varför omsättningen
totalt minskar med 33 procent. Lönsamheten för affärsenheten hittills under året har dock varit tillfredsställande.
Den minskade tillväxttakt och osäkerhet kring tillgången
på riskkapital som präglade Bioteknikbranschen under
andra kvartalet, har ytterligare förstärkts. Prevas
Bioinformatics fortsätter omfokuseringen från mindre
bioteknikbolag till forskning och utveckling inom större
läkemedelsföretag. Detta för att minska beroendet av en
för tillfället stagnerande bioteknikmarknad. En viktig del av
denna omfokusering är den pågående bearbetningen av
AstraZeneca, med utgångspunkt från det ramavtal som
tecknades i juni. Med AstraZenecas bredd på verksamheten i Sverige och storlek som IT-köpare innebär
ramavtalet intressanta möjligheter, inte bara för Prevas
Bioinformatics, utan också för Prevas Systems.

Prevas Systems arbetar med lösningar till industrikunder
inom områdena Produktutveckling  FoU, Industrisystem
samt Support.
Tredje kvartalet har för Systems inneburit en stabil men
något svag marknad. Juli och augusti är normalt svaga
månader för konsultverksamheter, men under september
har orderingången åter varit ökande. Bland annat har ramavtalet med AstraZeneca resulterat i ett större projekt inom
ER/ES-säkring.
Prevas Systems har också under kvartalet arbetat fram
ett samarbetsavtal med ABB som innebär att Prevas blir
en partner vid integration av system och produkter inom
ramen för ABB:s koncept Industrial IT. Avtalet slöts i början av oktober och samarbetet har redan lett till bl.a. en
större beställning från Sandvik.
Ett område som uppvisat en mycket god utveckling
under året är Products & Customer Support. PharmaLine,
som är Prevas produkt för spårbarhet inom etikettering,
har under tredje kvartalet fått sin första kund inom livsmedelsindustrin. Bolaget ser en stor potential inom denna
viktiga marknad.
Den viktigaste händelsen under kvartalet har dock varit
förvärvet av bolaget ICE Sweden AB. ICE tillför nya kunder
och uppdrag inom försvars- och fordonselektronik, samt
18 erfarna konsulter med en gedigen kompetens inom inbyggda system och elektronikkonstruktion. Autoliv, FMV
och FOI är bland de kunder som tillkommit via ICE.
Integrationen av ICE med Prevas Systems verksamheter i
Linköping och Göteborg har gått helt enligt plan och förvärvet av ICE bidrar positivt till Prevas resultat direkt från
tillträdet 1 oktober.
Omsättningen för Prevas Systems uppgick för perioden januari-september till 102,2 Mkr (129,4 Mkr), en minskning med 21 procent. Denna omsättningsminskning är till
största delen en effekt av nedgången inom telekomverksamheten. Lönsamheten för de delar av Prevas som
ingår i Systems har under de två senaste kvartalen förbättrats kraftigt.
Den ökande orderingången under slutet av kvartalet,
kombinerat med en positiv utveckling inom flera delar av
Prevas Systems, bla genom förvärvet av ICE, gör att
Prevas ser optimistiskt på fjärde kvartalet för Systems,
trots den fortsatt svaga marknaden.
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(Prevas operativa
affärsenheter fort.)
Prevas Systems fokusområden är:
Produktutveckling - FoU
Inslaget av IT och datorkraft i produkter har ökat dramatiskt på senare år. Allt större krav ställs på företag att kunna
hantera inslag av IT i nyutveckling av produkter. Prevas
ökar möjligheten för kunderna att lyckas i sin produktutveckling och ger dem en möjlighet att fokusera på sin
kärnkompetens. Bolaget har den stora erfarenhet och höga
kompetens som krävs för utveckling av avancerade ITprodukter. Kompetensområden för Prevas är inbyggda
system, kommunikation, telematik och elektronikutveckling.
Industrisystem
Prevas erbjuder IT-lösningar som effektiviserar industriella
processer och produktion och som genom ökat utnyttjande av produktionsutrustning förbättrar lönsamheten:
Supervisory & Control Systems - system och kompetens inom området styr & övervakning för framförallt
process- och kraftindustrin.
Shop Floor Control - systemlösningar inom produktionsstyrning och tillverkningsprocesser.
Material Handling Systems - programvarulösningar för
logistik, automatiserade lager och förarlösa truckar.
Traceability Products - produkter och systemlösningar
inom spårbarhet, test och kvalitet för elektronik, läkemedel och livsmedelsproduktion.
Support
Prevas Customer Support erbjuder ett brett urval av olika
supporttjänster, innefattande även tjänster för driftansvar
och produktförvaltning.

Ekonomi
OFFERTUTFALL
Utfallet för perioden blev 87 procent order till Prevas och
13 procent order till konkurrent.

BELÄGGNING
Beläggningsgraden, dvs enbart mätt på konsulterna,
uppgick till 69 procent (72 procent) för kvartalet och 73
procent (77 procent) hittills i år.
Debiteringsgraden uppgick till 56 procent (57 procent) för
kvartalet och 58 procent (62 procent) för perioden januariseptember. Debiteringsgraden - som är ett av Prevas
interna mått att mäta effektiviteten - mäts som antalet
fakturerbara timmar genom totalt använda timmar inom
företaget. Samtliga medarbetare inklusive ledning och
administration ingår vid mätningen.

UPPDRAGSFÖRDELNING
Uppdragsfördelningen har hittills i år varit 33 procent
(28 procent) fast pris och 67 procent (72 procent) löpande
räkning.

MEDARBETARE
Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till 229 st
(297 st). Under perioden har genomsnittligt antal anställda
uppgått till 236 st (291 st), en minskning med 19 procent
jämfört med samma period 2001. Andelen kvinnliga medarbetare var vid periodens slut 19 procent.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
TREDJE KVARTALET
För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 36,3 Mkr (53,9
Mkr), en minskning med 33 procent. Antalet arbetsdagar
uppgick till 66 st (65 st).
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick
till -2,4 Mkr (2,3 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick
till -2,6 Mkr (1,2 Mkr). Vinstmarginalen uppgick till -6,7
procent (4,3 procent) före goodwillavskrivningar samt -7,1
procent (2,2 procent) efter finansnetto.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
JANUARI - SEPTEMBER
Omsättningen uppgick under perioden till 136,9 Mkr (182,9
Mkr), en minskning med 25 procent. Antalet arbetsdagar
uppgick till 187 st (188 st). Rörelseresultatet före goodwill-
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(Ekonomi fort.)

avskrivningar och jämförelsestörande poster var -0,9 Mkr
(4,4 Mkr) och efter dessa poster -5,4 Mkr (0,7 Mkr).
Rörelsemarginalen uppgick till -0,7 procent (2,4 procent)
före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster
samt -3,9 procent (0,4 procent) före finansnetto.
Resultatet belastas av kostnader för personalminskningar
om 3,1 Mkr under första kvartalet.
Avskrivningarna uppgick totalt till 4,7 Mkr (7,3 Mkr) varav
1,3 Mkr (3,7 Mkr) avser avskrivningar för goodwill.
Finansnettot uppgick till 0,5 Mkr (0,1 Mkr). Resultatet
efter finansnetto uppgick till -4,9 Mkr (0,8 Mkr), vilket ger
en vinstmarginal om -3,6 procent (0,4 procent).
Resultatet efter skatt uppgick till -4,1 Mkr (-0,5 Mkr). Resultatet per aktie efter skatt uppgick till -0,54 kr (-0,06 kr).

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 9,9 Mkr (4,1
Mkr). För perioden januari-september redovisas ett positivt operativt kassaflöde om 5,7 Mkr (-4,5 Mkr). Prevas är
fritt från räntebärande skulder och koncernens två industrifastigheter är helt obelånade.

FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 54,8 Mkr (85,9
Mkr), vilket ger en soliditet om 61 procent (68 procent).
Eget kapital per aktie uppgick till 7,23 kr (11,35 kr).

INVESTERINGAR
Under perioden uppgick nettoinvesteringarna till 0,8 Mkr
(5,2 Mkr). Samtliga investeringar är hänförliga till löpande
verksamhet och avser maskiner och inventarier.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med
redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Rapporten är även i övrigt upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Inga
redovisningsprinciper har ändrats med effekt på denna
rapport jämfört med tillämpade principer i senaste årsredovisning.

Stockholm den 23 oktober 2002
Prevas AB (publ)
Anders Englund, VD

För ytterligare information kontakta

Anders Englund, VD
Olof Stålnacke, Ekonomichef

08-726 40 56, 070-620 96 59
08-726 40 62, 0730-511 331

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (PREVAS KONCERNEN)

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

2002
jan-sep

2001
jan-sep

2001
jan-dec

136 879
-1 990
-26 612
-105 810
-3 370

182 900
-2 330
-35 465
-137 088
-3 639

234 051
-2 926
-47 240
-180 927
-4 904

-903

4 378

-1 946

Avskrivning goodwill
Nedskrivning goodwill
Jämförelsestörande poster*
Rörelseresultat

-1 335

-3 660

-3 145
-5 383

718

-4 880
-20 300
-2 010
-29 136

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

465
-4 918

48
766

198
-28 938

Skatt
Periodens resultat

855
-4 063

-1 239
-473

1 353
-27 585

* Avser kostnader för uppsägningar.

RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG PER KVARTAL (PREVAS KONCERNEN)
2002
Q3

2002
Q2

2002
Q1

2001
Q3

2001
Q2

2001
Q1

36 318
-412
-7 373
-29 831
-1 122

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

47 607
-316
-11 737
-38 852
-1 169

53 870
-148
-9 535
-40 628
-1 226

61 057
-269
-14 811
-48 936
-1 238

67 973
-1 913
-11 119
-47 524
-1 175

-2 420

5 984

-4 467

2 333

-4 197

6 242

Avskrivning goodwill
Jämförelsestörande poster*
Rörelseresultat

-445
-2 865

-445
5 539

-445
-3145
-8 057

-1 221

-1 220

1 112

-1 219
-5 416

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

286
-2 579

121
5 660

58
-7 999

59
1 171

-6
-5 422

-5
5 017

Skatt
Periodens resultat

615
-1 964

-1 008
4 652

1 248
-6 751

-653
518

1 193
-4 229

-1 780
3 237

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

5 022

* Avser kostnader för uppsägningar.
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BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (PREVAS KONCERNEN)

Tusen kronor

2002
30 sep

2001
30 sep

2001
31 dec

Anläggningstillgångar exkl. goodwill
Goodwill
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar
Summa tillgångar

30 794
9 314
39 562
9 881
89 551

34 850
32 169
55 135
4 057
126 211

33 350
10 649
50 657
4 136
98 792

Eget kapital
Avsättningar
Räntebärande skulder
Icke räntebärande skulder
Summa skulder och eget kapital

54 774
10 593
0
24 184
89 551

85 942
11 482
5 456
23 331
126 211

58 798
10 852
0
29 142
98 792

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (PREVAS KONCERNEN)

Tusen kronor

2002
30 sep

2001
30 sep

2001
31 dec

Ingående balans
Utdelning till aktieägare
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Utgående balans

58 798
39
-4 063
54 774

90 202
-3 787
-473
85 942

90 202
-3 787
-31
-27 585
58 798

2002
30 sep

2001
30 sep

2001
31 dec

Icke räntebärande omsättningstillgångar
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Netto rörelsekapital

39 562
-24 184
15 378

55 135
-23 331
31 804

50 657
-29 142
21 515

Anläggningstillgångar exkl. goodwill
Avsättningar
Operativt kapital exkl. goodwill

30 794
-10 593
35 579

34 850
-11 482
55 172

33 350
-10 852
44 013

9 314
44 893

32 169
87 341

10 649
54 662

OPERATIVT KAPITAL (PREVAS KONCERNEN)

Tusen kronor

Goodwill
Operativt kapital
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ANALYS AV KASSAFLÖDET (PREVAS KONCERNEN)
Tusen kronor

2002
jan-sep

2001
jan-sep

2001
jan-dec

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

-5 383
4 704
-220
465
-933
12 883
-4 958
6 558

718
7 299
-94
48
-9 744
6 893
-4 377
743

-29 136
30 084
30
198
-6 612
13 246
-1 853
5 957

-813
-813

-5 246
-5 246

-4 925
-4 925

5 745

-4 503

1 032

0

-6 544
-3 787
-10 331

-12 000
-3 787
-15 787

5 745
4 136
9 881
5 745

-14 834
18 891
4 057
-14 834

-14 755
18 891
4 136
-14 755

2002
jan-sep

2001
jan-sep

2001
jan-dec

1,8%
-0,7%
-3,9%
-3,6%
-0,54 kr
-0,47 kr
7 573 600
61,2%
7,23
-7,2%
-10,3%
236
229
187
58%
580

4,4%
2,4%
0,4%
0,4%
-0,06 kr
0,07 kr
7 573 600
68,1%
11,35
1,1%
-0,1%
291
297
188
62%
629

1,3%
-0,8%
-12,4%
-12,4%
-3,64 kr
-2,75 kr
7 573 600
59,5%
7,76
-33,9%
-37,0%
288
251
250
60%
813

Avyttring av affärsenhet
Investering i affärsenhet
Nettoinvestering i anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Operativt kassaflöde
Emission av teckningsoptioner
Upptagna lån/Amortering av lån
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Periodens kassaflöde
Ingående likvida medel
Utgående likvida medel
Förändring

FINANSIELLA NYCKELTAL (PREVAS KONCERNEN)

Bruttomarginal
Marginal före GW och jämförelsestörande poster
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster
Vinstmarginal
Resultat per aktie efter skatt *
Resultat per aktie efter schablonskatt *
Genomsnittligt antal aktier *
Soliditet
Eget kapital per aktie i kr *
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

* Utestående personaloptioner 341 950 st har ej inkluderats i antalet aktier.
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