Bokslutskommuniké 2000

Resultatet efter finansnetto ökade
från 5,9 Mkr till 15,9 Mkr
Väsentligt förbättrat kassaflöde

Den 1 juli 2000 såldes rörelsen i Prevas Engineering. För att bättre spegla utvecklingen inom kvarvarande verksamhet är nedanstående jämförelsesiffror för 1999 angivna exklusive Prevas Engineering. För
år 2000 redovisas rearesultat och rörelseresultat fram till överlåtelsen av Prevas Engineering som en
jämförelsestörande post om netto 3,5 Mkr.



Omsättningen fortsätter att öka och uppgick för helåret till 237,5
Mkr (168,1 Mkr), en tillväxt om 41 %. Under fjärde kvartalet ökade
omsättning med 65 % till 71,3 Mkr (43,2 Mkr). Rörelseresultatet
före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick
för helåret till 23,6 Mkr (20,4 Mkr), en marginal om 9,9 % (12,1 %).



Koncernen redovisar en väsentlig förbättring av kassaflödet. För
helåret uppgick det till 10,9 Mkr (-1,6 Mkr). Under året har lån
amorterats med 18,2 Mkr (8,8 Mkr).



Exklusive Prevas Engineering uppgick vinsten per aktie till 1,64 kr
(1,19 kr). Koncernens vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,72 kr (0,30 kr).



Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 90,2 Mkr (82,2
Mkr), vilket ger en soliditet om 60,1 % (49,8 %).



Antal medarbetare ökade under året med 31,3 % till 285 st (217 st).
Medarbetaromsättningen uppgick till 13,3 % (9,2 %).



Fokusering på de tre affärsområdena Bioinformatics, Industry och
Telecom har varit lyckosam och skapat förutsättning för fortsatt tillväxt
med god lönsamhet.
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Prevas tillväxtmål framtagna 1999

Organisation

Prevas AB har kontor i Stockholm, Gävle, Göteborg,
Karlstad, Linköping, Malmö, Uppsala och Västerås.

Pharmacia, Pyrosequencing, Rymdbolaget, Saab,
Sandvik, Sign On, Sveriges Television och Volvo.

Exempel på kunder är ABB, Amersham Pharmacia
Biotech, AstraZeneca, Atlas Copco, Biacore, Electrolux, Ericsson, Gyros, Nokia, Personal Chemistry,

Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet, kvalitet och fast pris.

Verksamheten
januari  december 2000
Prevas strategi för ökad tillväxt och lönsamhet kan sammanfattas i tre huvudpunkter:




Fokusera verksamheten mot marknader med stark
tillväxt.
Kliva uppåt i värdekedjan. Att kunna leverera mer av
unik kompetens och lösningar samt mindre av ren
konsulting till våra kunder.
Stärka vårt varumärke och satsa internationellt.

Fokus på tillväxt med bibehållen
lönsamhet
Tillväxttakten har under året ökat och uppgick för helåret till 41 %. Under fjärde kvartalet ökade omsättningen
med hela 65 %. Bioinformatik och telekommarknaden
har fortsatt att utvecklats över förväntan och vår verksamhet för e-säkerhet utvecklas väl.
Den 1 juli 2000 såldes Prevas Engineering till ABB.

Fokus på varumärket Prevas
Under hösten har 4 Mkr investerats i en särskild
marknadsförings- och rekryteringskampanj. Kampanjen
syftade till att kraftigt öka kännedomen om Prevas.
Målgruppen var ledning och ansvariga för inköp av ITkonsulttjänster samt potentiella medarbetare. Kampanjen har blivit mycket framgångsrik.
Det är också glädjande att konstatera att intresset för
Prevas som arbetsgivare har ökat kraftigt och att vi under det gångna året har tecknat 106 anställningskontrakt. Andelen kvinnliga medarbetare har också ökat
och var vid årsskiftet 20 % (19 %).

Fokus på kassaflödet
Det är med tillfredställelse vi kan konstatera att kassaflödet förbättrats väsentligt. Orsakerna till detta är dels
förbättringen av rörelseresultatet, dels försäljningen av
verksamheten i Prevas Engineering. Prevas kommer fortsätta fokusera på att förbättra kassaflödet.
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Prevas
affärsområden
Bioinformatics
Prevas Bioinformatics erbjuder en tillförlitlig och kompetent resurs för utveckling av unika kundanpassade
IT-lösningar inom life science området.
Prevas tillämpning av sin ISO-certifierade projektmodell
har resulterat i hög kvalitet och hög leveranssäkerhet
och representerar därmed en möjlighet för våra kunder
att spara tid och minimera sina projektrisker. Vi strävar
efter att våra kunder skall se oss som en IT-partner med
bred erfarenhet från olika biotekniska applikationsområden. Vi erbjuder därför medarbetare med erfarenhet
från området, varav ett flertal med molekylärbiologisk
utbildning kombinerat med informationsteknik.
För att stärka Prevas ledande ställning inom området
har ett mycket omfattande webbaserat utbildningsmaterial utvecklats i samarbete med ytterst kvalificerad
extern kompetens under fjärde kvartalet. Det kommer
att användas i såväl utbildningssammanhang som i vissa
kundrelationer under kommande år.
Prevas har tecknat långsiktiga samarbetsavtal med ett
antal nyckelkunder inom life science området där Prevas som strategisk partner kommer att utgöra dessa
företags utvecklingskapacitet för avancerade bioinformatiklösningar.
Prevas kunder består både av stora etablerade företag
och institutioner som t.ex Amersham Pharmacia
Biotech, AstraZeneca och Pharmacia Corporation, samt
mindre mycket snabbväxande forsknings- och
utvecklingsintensiva bolag som t.ex Biacore, Gyros,
Pyrosequencing och Personal Chemistry.
Rekryteringen av nya medarbetare har varit fortsatt framgångsrik. Under året har antalet konsulter med spetskompetens inom bioinformatikområdet tredubblats.

Industry
Affärsområdets mål är att öka våra kunders konkurrenskraft genom att utveckla datorbaserade produkter
(embedded systems) och effektivisera deras produktion.
Som ett led i strategin att kliva uppåt i värdekedjan har
Prevas produktifierat delar av sitt kunnande. Förvärvet
från Ericsson Infotech i mars innehöll ett brett tjänsteoch produktkunnande där Prevas nu kan erbjuda tre

produkter särskilt anpassade för elektronikproduktion
(inom spårbarhet , test och kvalitetsstyrning). Produkterna passar väl in i verksamheten inom Industry och
ger oss en förbättrad marknadsposition. På kundlistan
finns redan Ericsson, Flextronics, Emersham Electric
m.fl.
I november har vi lanserat vår egenutvecklade produkt
PharmaLine. Produkten är utvecklad för etikettering av
läkemedel. PharmaLines styrka är versionshanterade
etiketter samt möjligheten att trycka dessa on demand. Detta ger våra kunder möjligheten att slippa
trycka upp stora mängder etiketter. Versionshanteringen
uppfyller de hårda krav som ställs av bl.a FDA, Amerikanska Läkemedelsverket. Bland PharmaLines kunder
kan nämnas Pharmacia Upjohn och Astra Zeneca.
Till dessa produkter har vi kopplat konsulttjänster inom
hela Prevas tjänsteutbud så att vi kan leverera ett komplett åtagande kring våra produkter från förstudier till ett
långsiktigt supportåtagande.

Telecom
Affärsområdets huvudinriktning är företag som levererar
lösningar för andra och tredje generationens mobilnät
samt tillväxtområden inom mobilt Internet. Prevas
Telecom har ett unikt kunnande inom streaming media,
dvs bild och ljudöverföringar i realtid över Internet.
Streaming media kommer att bli en av de drivande krafterna för både fast och mobilt Internet.
Prevas Telecom erbjuder spetskompetens så att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet, time to market
dvs att korta utvecklingstiderna, säkra kvalitet och dessutom få bättre kontroll på utvecklingskostnaderna.
Prevas Telecom har under året fått utökat förtroende
från marknaden för utveckling av infrastrukturlösningar
inom telekomområdet samt nya totalåtaganden av
streaming media projekt. Under året har antalet medarbetare med spetskompetens inom affärsområdet mer
än fördubblats.
Under fjärde kvartalet tecknade Prevas Telecom långsiktigt samarbetsavtal med Nokia avseende förvaltning
och utveckling av mjukvara till Nokias senaste Open TV
plattform. Open TV är en standard för settopboxar.
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Ekonomi
Affärsområdet kommer ta sig upp i värdekedjan genom
att ta fram produkter. Streaming in a Box erbjuder kunden en helhetslösning bestående av hårdvara, mjukvara
för driftsättning och support, skräddarsytt för kundens
verksamhet och behov.
Bland affärsområdets större kunder kan nämnas bla
Ericsson, Nokia, Telia och Sveriges Television.

IT-Säkerhet
Vår verksamhet inom e-security erbjuder IT-lösningar
inom säker e-handel och långtidslagring till samtliga
affärsområden.
Prevas e-security erbjuder tre typer av tjänster:


Kravställer
Bedömer vilken säkerhet som krävs i verksamheten
och vilka lösningar som ger mest kostnadseffektiva
säkerhetsfunktioner, såsom förstudier, rättsutredningar och säkerhetsanalyser.



Genomför
Proffessionellt införande av säkerhet i verksamheten, såsom projektledning, design av säker systemarkitektur samt policy och ramverk.



Validerar
Kontrollerar att säkerheten har fått avsedd verkan.
Vi certifierar tillsammans med Lloyd´s Register.

Tillväxten har under året varit god och allt fler har uppmärksammat den unika kombinationen av IT-jurister,
verksamhetskonsulter och tekniska säkerhetsexperter
samlade i samma verksamhet. Vid årsskiftet sysselsatte affärsområdet 17 st medarbetare med spetskunskap inom området för IT-säkerhet.
Vi bedömer att tillväxten inom verksamhetsområdet
kommer att vara god under 2001 och vi ser ingen avmattning i efterfrågan på säkerhetstjänster. Vi fortsätter
att genomföra prestigefyllda koncernsäkerhetsprojekt
och valideringar av globala e-handelssystem med ett
fokus på kundens affärsnytta säger Lucas Cardholm,
ansvarig för e-security.
Kunderna är främst den svenska industrin, bl.a Vattenfall, Electrolux, ABB och Volvo.

Den 1 juli 2000 såldes rörelsen i Prevas Engineering.
För att bättre spegla utvecklingen inom kvarvarande
verksamhet är nedanstående jämförelsesiffror för 1999
angivna exklusive Prevas Engineering. För år 2000 redovisas Prevas Engineering enbart som jämförelsestörande post om netto 3,5 Mkr.

Offertutfall
Prevas har en stabil kundbas med mycket hög återköpsfrekvens. Offertutfallet blev 92 % order till Prevas och 8
% order till konkurrent under året.

Beläggning
Debiteringsgraden har successivt ökat under året trots
en fortsatt medarbetarexpansion och en ökad konkurrens på marknaden. Under fjärde kvartalet redovisas en
debiteringsgrad på 66 % (60 %). För helåret uppgick
debiteringsgraden till 65 % (64 %). Debiteringsgraden
mäts som antalet fakturerbara timmar genom totalt arbetade timmar inom företaget. Samtliga medarbetare
inklusive ledning och administration ingår vid mätningen.
Omsättningen per medarbetare uppgick till 928 Tkr (804
Tkr), en ökning med 15,4 %.

Uppdragsfördelning
Uppdragsfördelningen har under året varit 29 % (35 %)
fast pris och 71 % (65 %) löpande räkning.

Medarbetare
Antalet medarbetare uppgick vid årsskiftet till 285 st
(217 st ), en ökning med 31,3 %. Under året började
106 st och slutade 38 st medarbetare, vilket ger en
medarbetaromsättning om 13,3 %. Under året har genomsnittliga antalet medarbetare uppgått till 256 st (209
st), en ökning med 23 %. Andelen kvinnliga medarbetare har också ökat och var vid årsskiftet 20 % (19 %).

Omsättning och resultat
Omsättningen fortsätter att öka. För helåret uppgick
omsättningen till 237,5 Mkr (168,1 Mkr), en tillväxt om
41 % varav 31 % utgörs av organisk tillväxt. Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 71,3 Mkr (43,2
Mkr) en ökning om 65 % jämfört med föregående år.
Trots att stora investeringar gjorts i uppbyggnaden av
nya affärsområden mot tillväxtmarknaderna uppgår
rörelsemarginalen till 9,9 % (12,1 %) före goodwill-

Prevas bokslutskommuniké 2000
sid 5(8)

Ekonomi (forts.)
avskrivningar och jämförelsestörande poster samt
7,0 % (9,3 %) efter goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster var 23,6 Mkr
(20,4 Mkr) och efter dessa poster uppgick resultatet till
16,6 Mkr (15,6 Mkr).
Avskrivningarna uppgick totalt till 9,0 Mkr (8,3 Mkr) varav 4,9 Mkr (4,8 Mkr) avser avskrivningar för goodwill.
Jämförelsestörande poster avser dels återbäring av allokerade pensionsmedel från SPP med 6,0 Mkr dels
kostnader för en särskild marknadsförings- och rekryteringskampanj med 4,0 Mkr. Sistnämnda satsning
syftade till att, via media, öka kännedomen om Prevas
profilering mot tillväxtmarknader inom främst Bioinformatik och Telecom. Satsningen har blivit mycket
uppmärksammad. I syfte att ytterligare öka fokuseringen
inom affärsområdet Bioinformatics har Prevas under
fjärde kvartalet fört ingående förhandlingar om att genomföra en strukturaffär tillsammans med ett konsortium av entreprenörer och riskkapitalister inom bioteknikbranschen. Förhandlingarna avslutades dock utan någon affärsuppgörelse. För detta har kostnader tagits med
0,7 Mkr vilket belastar fjärde kvartalets resultat. Posten
har redovisats som jämförelsestörande.
Som beskrivits ovan övertog ABB den verksamhet som
bedrevs inom Prevas Engineering den 1 juli 2000. Resultatet för driften under året första 6 månader uppgick
till -1,9 Mkr. Försäljningen medförde ett resultat om
-1,6 Mkr efter nedskrivning av kvarvarande goodwill som
sammanhänger med den avyttrade verksamheten. Posterna har redovisats som jämförelsestörande.
Finansnettot uppgick till -0,7 Mkr (-1,2 Mkr). Exklusive
Prevas Engineering uppgick resultatet efter finansnetto
till 19,4 Mkr. Inklusive Prevas Engineering uppgick motsvarande resultat till 15,9 Mkr (5,9 Mkr), vilket ger en
vinstmarginal om 6,7 % (2,6 %).
Resultatet efter skatt uppgick till 5,5 Mkr (9,0 Mkr). Resultatet belastas av en extra kostnad för skatt med
4,1 Mkr till följd av försäljningen av rörelsen i Prevas
Engineering.
Exklusive Prevas Engineering uppgick vinsten per aktie
till 1,64 kr (1,19 kr). Koncernens vinst per aktie efter
skatt uppgick till 0,72 kr (0,30 kr).

Finansiell ställning
Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till
90,2 Mkr (82,2 Mkr), vilket ger en soliditet om 60,1 %
(49,8 %). Avkastning på eget kapital uppgick till 6,3 %
(10,7 %). Koncernens räntebärande skulder uppgick till
12,0 Mkr (30,2 Mkr). Koncernens likvida medel uppgick
vid året slut till 18,9 Mkr (8,0 Mkr). Koncernen redovisar
en väsentlig förbättring av kassaflödet. För helåret uppgick det till 10,9 Mkr (-1,6 Mkr). Under året har lån amorterats med 18,2 Mkr (8,8 Mkr).

Investeringar
Koncernens investeringar under året uppgick till 7,5 Mkr
(4,9 Mkr), varav 1,1 Mkr avser nettoinvestering i förvärvad rörelse. Resterande investeringar är hänförliga till
löpande verksamhet och avser maskiner och inventarier. Av koncernens investeringar avsåg 0,8 Mkr på Prevas Engineering.
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Resultaträkningar i sammandrag
Tusen kronor

2000
1999 *
jan-dec proforma

1999
jan-dec

Nettoomsättning

237 496

168 119

232 704

-9 179
-43 673
-156 910
-8 990
-3 472
1 283
16 555
-671
15 884
-4 137
-6 288
5 459

-2 422
-24 001
-117 746
-8 303
15 647
-1 247
14 400

-26 226
-42 642
-145 755
-11 108
6 973
-1 038
5 935
-3 631
2 304

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan
Jämförelsestörande poster Prevas Engineering **
Jämförelsestörande poster övrigt ***
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Jämförelsestörande post ****
Skatt
Årets resultat

-5 365
9 035

*

Den 1 juli 2000 såldes rörelsen i Prevas Engineering. För att bättre spegla utvecklingen inom kvarvarande verksamhet med föregående år redovisas resultat och nyckeltal proforma för 1999 exklusive
Prevas Engineering. Skatten har schablonmässigt beräknats som 28% av resultatet sedan hänsyn
tagits till ej avdragsgill goodwill. För år 2000 redovisas rearesultat och rörelseresultat fram till
överlåtelsen av Prevas Engineering som jämförelsestörande post

**

Effekten av försäljningen av rörelsen i Prevas Engineering blev en rörelsevinst om 13 398 Tkr.
I samband med försäljningen gjordes en nedskrivning av kvarvarande goodwill om 14 838 Tkr.
Vidare ingår rörelseresultatet av Prevas Engineerings verksamhet för första halvåret 2000.

*** Avser återbäring av allokerade pensionsmedel från SPP med 6 013 Tkr samt kostnader för
särskilda marknadsföringssatsningar med 3 999 Tkr och strukturkostnader med 731 Tkr.
**** Avser reservering av skatt på den rörelsevinst som uppkommer till följd av försäljningen av rörelsen i
Prevas Engineering.

Resultaträkningar i sammandrag per kvartal (1999 proforma exkl Engineering)
Tusen kronor
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Resultat exkl GW och J.S.P

2000

2000

2000

2000

1999

1999

1999

1999

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

71 308

56 594

57 873

51 721

43 156

40 614

42 325

42 024

-66 945

-48 896

-53 509

-44 522

-42 134

-34 562

-37 844

-33 172

4 363

7 698

4 364

7 199

1 022

6 052

4 481

8 852

-1 310

-1 190

-1 190

-1 190

-1 190

-1 190

-1 190

-1 190

Jämf. störande Engineering (J.S.P)

-103

-1 440

1 475

-3 404

-

-

-

-

Jämf. störande övrigt (J.S.P)

-730

2 013

-

-

-

-

-

-

2 220

7 081

4 649

2 605

-168

4 862

3 291

7 662

Avskrivning goodwill (GW)

Rörelseresultat
Finansnetto

-57

-206

-118

-290

-256

-307

-281

-403

2 163

6 875

4 531

2 315

-424

4 555

3 010

7 259

Marginal före GW och J.S.P %

6,1

13,6

7,5

13,9

2,4

14,9

10,6

21,0

Marginal efter GW och J.S.P%

3,1

12,5

8,0

5,0

-0,4

12,0

7,8

18,2

Vinstmarginal %

3,0

12,1

7,8

4,5

-1,0

11,2

7,1

17,3

Resultat efter finansnetto
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Balansräkningar i sammandrag (Prevas koncernen)
2000
31 dec

1999
31 dec

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

33 329
35 828
62 028
18 891
150 076

42 997
54 961
58 915
8 035
164 908

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

90 202
11 101
12 000
36 773
150 076

82 166
19 998
30 183
32 561
164 908

Tusen kronor

2000
31 dec

1999
31 dec

Icke räntebärande omsättningstillgångar
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Netto rörelsekapital
Anläggningstillgångar, exkl goodwill
Avsättningar
Operativt kapital exkl goodwill
Goodwill
Operativt kapital

62 028
-36 773
25 255
33 329
-11 101
47 483
35 828
83 311

58 915
-32 561
26 354
42 997
-19 998
49 353
54 961
104 314

2000
jan-dec

1999
jan-dec

Rörelseresultat
Avskrivningar
Avsättningar
Finansnetto
Betald skatt
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

16 555
10 326
664
-670
-6 458
-4 471
3 781
19 727

6 973
11 109
742
-1 038
-3 872
11 947
-6 146
19 715

Avyttring av affärsenheter
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet

13 909
-7 497
323
6 735

-5 004
70
-4 934

Emission av teckningsoptioner
Upptagna lån/Amortering lån
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

2 577
-18 183
-15 606

-8 795
-7 574
-16 369

10 856
8 035
18 891
10 856

-1 588
9 623
8 035
-1 588

Tusen kronor

Operativt kapital (Prevas koncernen)

Analys av kassaflödet (Prevas koncernen)
Tusen kronor

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring
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Nyckeltal
2000
1999
jan-dec Proforma
Bruttomarginal i %
Marginal före GW och jämf.störande poster i %
Marginal efter GW och jämf.störande poster i %
Vinstmarginal i %
Vinst per aktie efter skatt i kr
Vinst per aktie efter schablonskatt i kr
Vinst per aktie efter skatt exkl Prevas Engineering i kr
Genomsnittligt antal aktier i tusental
Soliditet i %
Eget kapital per aktie i kr
Avkastning på eget kapital i %
Avkastning på sysselsatt kapital i %
Antal medarbetare i genomsnitt
Antal medarbetare vid periodens slut
Omsättning per medarbetare i Tkr

11,7
9,9
7,0
6,7
0,72
1,51
1,64
7 574
60,1
11,91
6,3
15,4
256
285
928

1999
jan-dec

14,2
12,1
9,3
8,6
1,19
1,19
1,19
7 574
49,8
10,85
10,7
13,1
209
217
804

7,8
5,8
3,0
2,6
0,30
0,56
7 574
49,8
10,85
2,7
5,2
261
277
892

Stockholm den 5 februari 2001
Prevas AB (publ)
Jonas Wiström, VD
För ytterligare information kontakta:

VD Jonas Wiström

(08-726 40 00)
(070-608 12 20)

Ekonomchef Ulf Ottosson

(021-360 19 00)
(070-544 18 34)

Bolaget håller ett analytiker- och mediamöte tisdgen den 6 februari klockan 12.00 på Operaterassen, Kungsträdgåden
i Stockholm. VD Jonas Wiström presenterar och kommenterar resultatet för år 2000.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 20 mars kl 18.00 på Stockholms Modehus, Marievik. Kallelse till
bolagsstämman kommer att utannonseras i Svenska Dagbladet och Post & Inrikes Tidningen.

Utdelning
För räkenskapsåret 2000 föreslår styrelsen en utdelning med 0,50 kr per aktie (föregående år 0 kr). Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 23 mars 2001. Utdelning genom VPC beräknas ske 28 mars 2001.

Årsredovisning
Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att skickas per post till samtliga aktieägare i slutet av februari.
Den kan också beställas från Prevas på telefon 021-360 19 00.

Kommande rapporttillfällen






Delårsrapport, jan-mars
Delårsrapport, jan-juni
Delårsrapport, jan-sept
Bokslutskommuniké
Bolagsstämma

25 april
20 augusti
24 oktober
4 februari 2002
20 mars 2002
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