
Innehåll

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum måndagen den 20 mars
klockan 17.00 i Industrisalen på Industrihuset, Storgatan 19,
Stockholm.

Rätt att deltaga
För att deltaga och äga rösträtt måste aktieägaren vara:
• registrerad i aktieboken
• anmäld till bolaget
Registrering i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC)
förda aktieboken måste ha skett senast den 10 mars 2000.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste till-
fälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall
vara verkställd senast den 10 mars 2000.

Anmälan
Anmälan om deltagande i stämman (skall vara bolaget tillhanda
senast kl 12.00 onsdagen den 15 mars) kan göras till bolaget på
följande sätt:

- per telefon 021-360 19 00
- per fax 021-360 19 29
- per post Prevas AB, Klockartorpsgatan 14,

723 44 Västerås
- per e-post bolagsstamma@prevas.se

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskaps-
året 1999.

Adressändring
Fysiska personer folkbokförda i Sverige behöver inte anmäla
adressändring till VPC. Andra aktieägare som ändrat adress
samt varje aktieägare som ändrat namn eller kontonummer bör
snarast anmäla förändringarna till sitt kontoförande institut.
Varje aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör sna-
rast anmäla ändringar av namn, adress och kontonummer till
sin förvaltare. Särskild blankett för anmälan tillhandahålls av
bank.

Ekonomisk
Rapportering
För verksamhetsåret 2000 är följande ekonomiska rapporte-
ring planerad:

- Delårsrapport jan-mars 2000-04-28
- Delårsrapport jan-juni 2000-08-14
- Delårsrapport  jan-sep 2000-10-26
- Bokslutskommuniké 2001-02-05
- Bolagsstämma 2001-03-20
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Året i sammandrag

Omsättning

Antal medarbetare

Resultat
före goodwillavskrivningar
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                 Omsättning Rörelseresultat

IT-konsulting 164,9 Mkr + 37 % 19,2 Mkr + 41 %
Produktionsautomation   67,8 Mkr  -   7 %  -5,7 Mkr -153 %
Totalt 232,7 Mkr + 20 % 13,4 Mkr  - 45 %

• I november tillträdde Jonas Wiström som ny VD och kon-
cernchef. Han kommer närmast från en befattning som
nordeuropachef för Silicon Graphics

• Under kvartal 4 har nya affärsområden startats inom bred-
band (media.com), e-handel (e-security) samt bioteknik (Life
Science)

• Omsättningen ökade med 20 % till 232,7 Mkr (193,6 Mkr),
varav IT-konsulting +37 % till 164,9 Mkr och Produktions-
automation - 7 % till 67,8 Mkr

• Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med
- 45 % till 13,4 Mkr (24,5 Mkr*), en marginal om 5,8 %
(12,6 %), varav IT-konsulting + 41 % till 19,2 Mkr en  margi-
nal om 11,6 % och Produktionsautomation -153 % till
- 5,7 Mkr en marginal om - 8,5 %

• Vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,30 kr (2,17 kr). Vinst
per aktie efter schablonskatt uppgick till 0,56 kr (2,28 kr).
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskaps-
året 1999

• Eget kapital per aktie uppgick till 10,85 kr (11,54 kr) och
soliditeten till 50 % (48 %)

• Antal medarbetare ökade under året med 16,9 % till 277 st
(237 st). Medarbetaromsättningen uppgick till  7,6 %

 * För att bättre spegla resultatutvecklingen för jämförande period 1998 har ned-
lagda kostnader om 1,8 Mkr för börsintroduktion exkluderats. 0
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Prevas värden
på framtidens marknad

Jonas Wiström är ny VD för Prevas sedan november 1999

Måndagen den 15:e november 1999 var min första
dag på Prevas. Helgen hade ägnats åt att fira Pre-
vas 15-års jubileum och arbetet som Nordeuropa-
chef på Silicon Graphics kändes redan avlägset.
När jag kom till Prevas hade jag tillbringat 8 år i
amerikanska IT-bolag. En mycket lärorik period
särskilt i kombination med lika många år i svensk
industri efter min examen från KTH.  Att jag kom i
kontakt med Prevas är som så mycket annat i livet
en slump och när jag lärde känna Prevas närmare
såg jag ett företag med en mycket stark kultur kring
centrala värden och mycket kompetenta medarbe-
tare. Jag såg också ett företag med en oöverträf-
fad kundlojalitet  och samtidigt okänt för de flesta.
Att få chansen att utveckla ett företag med en så-
dan potential var naturligtvis en frestelse som inte
gick att motstå. Jag såg, kort sagt, en oslipad dia-
mant som jag nu vill berätta om.

Krävande kunder bakom Prevas
grundvärden
Prevas starka värden har byggts upp tack vare våra
krävande kunder. Prevas har under lång tid fått le-
verera tjänster och lösningar till Sveriges mest namn-
kunniga företag. I de flesta fall har det rört sig om
lösningar och system som varit direkt verksamhets-
kritiska. Verksamhetens beslutsfattare är också
normalt vår uppdragsgivare snarare än IT-avdel-
ningarna. Gemensamt för projekten har varit noll-
tolerans mot leveransförseningar och kostnads-
överskridande av budgetar kopplat med höga kvali-
tetskrav.
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Genom åren har därför en mycket stark kultur
byggts upp på Prevas kring våra värden

••••• Att leverera i tid
••••• Att leverera med avtalad kvalitet
••••• Att leverera till fast pris

Prevas fick sitt ISO 9001 certifikat redan 1992 och
har sedan dess noga följt upp ovanstående grund-
värden.

Under 1999 har vi:

• levererat 93 % av alla projekt inom den ur-
sprungliga tidsramen.

• garantikostnader som uppgår till mindre än
2,3 %.

• levererat ca 50 % av våra projekt till fast pris.

Allt vad jag sagt ovan kan sammanfattas i förmå-
gan att kunna definiera och  driva projekt. Och även
i de fall våra kunder föredrar lösningar eller tjäns-
ter mot s.k. löpande räkning får de vår unika för-
måga att driva projekt på köpet då vi arbetar med
samma metoder oberoende av betalningsform.

Vår kundlojalitet
En annan observation som jag gjort är att vi har en
mycket trogen kundbas. Av alla offerter vi skrev
under 1999 fick vi leverera kundens lösning i ca
90 % av fallen.

Fyra affärsområden inom IT
Marknaden för IT-lösningar växer idag mycket
snabbt kring det område som i dagligt tal brukar
benämnas Internet-lösningar. Vi har för branschen
ovanligt lång erfarenhet av Internet och ser det som
ett naturligt verktyg och inslag i våra lösningar men
för framtiden krävs en tydligare profilering av vår
kompetens inom detta tillväxtområde.

Prevas  har därför nyligen startat två stycken
affärsområden kring Internet.

• media.com
••••• e-security

Dessa affärsområden är inriktade mot bredbands-
applikationer respektive elektronisk handel, två om-
råden som för närvarande växer mycket kraftigt.
De senaste åren har vi haft en snabb tillväxt kring
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IT-lösningar för bioteknikindustrin. Under 1999
uppgick lösningarna mot medicin och bioteknik till
ca 20 % av vår försäljning.  I syfte att fokusera vår
satsning kring detta område i hela landet bildar vi
affärsområdet

••••• Life Science

Vi är inom detta område mycket väl positionerade
att möta den snabbt expanderande marknaden.
Bl.a har vi molekylärbiologer anställda vilket inne-
bär att vi talar kundens språk och förstår kraven på
IT-lösningarna.

••••• Industriella IT-system

Prevas rötter ligger i Industriella IT-lösningar med
kunder som Volvo, ABB, Sandvik, Scania och
SAAB. Vi kommer inom detta för Prevas mycket
viktiga område att fortsätta tillväxten med bibehål-
len lönsamhet. Fokus kommer att ligga på områden
som ”embedded systems” och system för pro-
duktion och materialstyrning.

Våra resultat
Prevaskoncernen uppvisade en omsättningstillväxt
om 20 % samtidigt som resultatet före goodwill-
avskrivningar minskade med - 45 % jämfört med
1998. Orsaken till resultatutvecklingen kan härle-
das till vår verksamhet inom produktionsautomation.

Marknaden för produktionsautomation  har un-
der 1999 varit mycket svag bl.a. som en följd av de
stora strukturaffärer som skett inom Svensk fordons-
industri. Många avslut har skjutits på framtiden.
Prevas Engineering har följaktligen haft ett besvär-
ligt år och redovisar för 1999 en förlust. Dock bör
det påpekas att Prevas Engineering under 1999
kompetens och resursmässigt kvalificerat sig för
mycket stora och komplicerade totalprojekt.  Offert-
stocken är också rekordstor. Just nu pågår en över-
syn av verksamheten för att snabbt lösa lönsamhets-
problemen.

IT-verksamheten (Prevas) har under 1999  ut-
vecklats mycket positivt med  en omsättningstillväxt
på 37 % och en resultatförbättring på 41 % före
goodwillavskrivningar. Det bör poängteras att dessa
resultat har uppnåtts utan att Prevas varit fokuserat
på s.k. år 2000 projekt inom administrativa system.

Organisation
För att möta nya utmaningar på marknaden samti-
digt som vi slår vakt om vår unika kompetens och
kultur har vi bildat en ny organisation där ansvaret

för kvalitet, fastpris-projekt och affärsområden pla-
ceras centralt, men där resultatansvar är decentra-
liserat ut på våra regioner.

Med denna organisation tar vi tillvara det bästa
av två världar och skapar en dynamisk organisa-
tion för år 2000 och framåt.

Framtiden
Framtiden för kunskapsföretag ligger i förmågan
att attrahera, behålla och vidareutveckla de bästa
medarbetarna.

Vår verksamhet med utmaningar i form av en
stor andel projekt med högt teknikinnehåll ger oss
ett starkt utgångsläge. Det faktum att Prevas kon-
sulten i högre utsträckning än andra har möjlighet
att utföra en stor del av arbetet på det egna konto-
ret är ytterligare ett plus. Ett bevis på detta är vår
mycket höga kompetensnivå bland våra IT-konsul-
ter, mer än 90 % har en akademisk examen.

Under år 2000 kommer stor kraft att läggas på
att avsevärt förstärka vår verksamhet i Stockholm.
Denna expansion har redan påbörjats i och med att
vår Internet verksamhet och jag själv har Stock-
holm som bas.

Nyckeln till en fortsatt lönsam tillväxt för Pre-
vas ligger också i att ta våra traditionella värden in
i marknadsområden för snabb tillväxt. Våra kunder
som befinner sig i de allra hetaste sektorerna är de
som har bäst nytta av Prevas gedigna projekt-
kunskap med leveranssäkerhet och kvalitet som
främsta kännetecken.

Att  förena traditionella värden, kompetenta med-
arbetare och senaste teknologier på framtidens
tillväxtmarknader är vår strategi. Med våra kom-
petenta medarbetare, våra krävande kunder och vår
starka kultur är jag säker på att Prevas blir en le-
dande leverantör också inom våra nya tillväxt-
områden.

Min första tid på Prevas har stärkt mig i min
övertygelse att Prevas verkligen kommer att till-
föra något nytt till den nu så heta IT–branschen.
Fler och fler kommer att få uppleva Prevas unika
styrka och dra fördel av vår kompetens.

Diamanten Prevas kommer att gnistra !

Stockholm i februari 2000

Jonas Wiström, VD



Lennart Ekdahl ställer
VD och grundaren mot
väggen
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Entreprenören och hans 16 år yngre
VD har tagit av sig i bara blåskjortan.
Det finns en marknad som ska över-
tygas om en förträfflighet - den kom-
petens som sitter i väggarna på
Prevas, Göran Lundins skapelse och
skötebarn sedan drygt 15 år tillbaka.

Mönstret är ganska klassiskt.
Grundaren är entreprenör, detta tjusiga
ord, mer idéspruta och industrialist än
säljare. Ändå sitter han kvar som VD
i 15 år.
- ”Egentligen borde jag väl få kritik för att jag inte
klivit av tidigare.”

Hur som helst, insikten infinner sig att bolaget
behöver en marknadsorienterad, yngre VD. Det är
därför Jonas Wiström nu sitter vid hans sida. Med
tidigare chefsjobb hos Sun och Silicon Graphics.

Prevas gick in på börsen 29 maj 1998. Lundin
tyckte anonymiteten var ett problem. Ett okänt, lite
grått bolag, men mycket nöjda kunder. De som
kände till Prevas hade bara gott att säga. I Stock-
holm, en timme från Västerås, var bolaget okänt.
- ”Vi fick inte ut vårt budskap, säger Göran Lundin
likt en och annan luttrad partistrateg.”

Lösningen är alltså börsen. Det skyltfönster
börsnoteringen ger underlättar nyrekryteringar. En
marknadsnotering på aktien är helt enkelt nödvän-
dig. Resonomanget förefaller logiskt med tanke på
börsens IT-race.

- Vad har ni att säga
om Prevas konkurren-
ter?
Jonas: - Jag vill egent-
ligen inte tala om kon-
kurrenterna. Jag fick en
gång frågan vem vi
skulle vilja vara av våra
konkurrenter. Jag sva-
rade då lite av Man-
dator, Information
Highway och WM-
data.
Göran: - Gamla Prevas
är som teknikdelarna
på Cap Gemini, Man-
dator och Enea Data.

- Är det verkligen så enkelt att det är Västerås-
lokaliseringen som gjort det svårt för Prevas att
nå ut?
Jonas: - Det är en stor del av förklaringen faktiskt.
Mer och mer av svenskt näringsliv koncentreras
till Stockholm - i synnerhet IT-branschen.

- Var finns Prevas nya affärer?
Jonas: - Vi har en lång rad stora exportföretag som
kunder, men vi är inte en lika stor leverantör till
tillväxtbolagen, tex Ericsson och Telia.

- Men nu är ambitionen att bli det?
Jonas: - Definitivt. Och det avgörande klivet för att
nå detta är att attrahera de bästa medarbetarna i
Stockholmsområdet. Jag har själv satt mig i Stock-
holm och har redan rekryterat några nyckelpersoner,
som blir ansvariga för våra affärsområden.
- Vi har ett projektkunnande, kvalitet och en leve-
ranssäkerhet som sitter i väggarn på Prevas. Och
det är naturligtvis Görans förtjänst. Vi levererar 93
procent av alla våra IT-projekt i tid idag. Man får
gå tillbaka till 1995 för att hamna under 90 pro-
cent.
- Vidare jobbar vi med fasta priser i större utsträck-
ning än någon annan. Vi talar om vad det skall kosta,
och det är faktiskt ovanligt. Den risk som är för-
knippad med vår fastprisstrategi kan vi hantera tack
vare ett gediget projektkunnande.
- Det jag vill göra är att ta våra gamla fina värden,
som de nya bolagen bara pratar om och köper an-
dra bolag svindyrt för att få… jag vill ta det som
finns i vårt bolag och lyfta in i tillväxtområden, på
Ericsson och Telia, bioteknikindustrin osv.
- Det gör vi genom att rekrytera nyckelpersoner med
branschkompetens, in i den här kulturen, in i den

Lennart Ekdahl, Jonas Wiström och Göran Lundin
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här miljön. Allt idag inom tjänstesektorn handlar
egentligen om att attrahera rätt människor, och det
är klart att det krävs massor av olika incitament för
att lyckas med det. Det finns inget annat koncept
än att skapa en win-win-situation mellan medarbe-
taren och företaget. Jag har tillbringat 8 år i bolag
på den amerikanska västkusten. Där är det själv-
klart att alla start-ups bygger på en win-win-situa-
tion.

- Vilka argument använder då ett relativt okänt
bolag för att locka toppkrafter?
- Det lockar faktiskt med alla de grundvärden jag
nämnt. Många är trötta på att vara inblandade i pro-
jekt med ständiga förseningar, och vill inte asso-
cieras med det som personer. Sedan är det ju så att
nyckelpersoner attraherar andra nyckelpersoner.
Man kommer in i en positiv cirkel.
Göran: - I vår bransch köper kunderna förtroende.
Och Jonas har redan rekryterat folk som höjer vårt
förtroende ytterligare – ledare med bra rykte inom
branschen helt enkelt.

- Göran, du borde tagit av dig VD-kostymen tidi-
gare...
- Ja, går vi till USA t ex, så är det typiskt där för
snabbväxande bolag att grundaren har växlat ut
mycket tidigare än vad jag gjort. Jag borde nog kli-
vit av för några år sedan, man kan ju alltid disku-
tera hur mycket tidigare.

- Meningen är ju att du skall tillträda som ordfö-
rande vid årets bolagsstämma. Hur har du tänkt
dig den rollen?
- Jag har inte bara Prevas. Jag är engagerad i IVA
(ordf avd II), IVAs Näringslivsråd och ett flertal

andra styrelser. Jag kommer att
sitta lite mer utifrån och bolla
med Jonas. Redan när jag re-
kryterade Jonas till vår styrelse
var planen att han skulle ta över
efter mig så småningom.

- Ja, Jonas, du är inte rädd för
att Göran får svårt att lämna
rodret, att han blir en besvär-
lig ryggsäck?
- Det är klart att jag varit skraj
för det. Det är också något som
vi diskuterat under ett halvårs
tid innan jag sa ja. Göran är ju
stark och drivande och snabb. Och jag tycker att
även jag själv har en del av de egenskaperna. Det
är fascinerande att se den här ständiga optimismen
hos Göran i alla lägen.

- Är det inte så man ska vara i IT-branschen. Den
präglas inte precis av pessimister och lågmälda
figurer...
- Nej, nej, men ibland kan man känna sig som en
pessimist när man är tillsammans med Göran… Jag
är vilket fall mycket mindre rädd nu än jag var tidi-
gare. Så här långt går det verkligen jättebra. Och
det har gått bra hela tiden.

- Det är alltså du som nu ska tillföra en marknads-
orientering, tala om för alla hur bra det här bola-
get är. Du är övertygad om att du är rätt man för
det?
- Jag tror det. Jag har en fot i industrin, jag var sju
år i gamla Saab-Scania, och sedan har jag tillbringat
åtta år i extremt säljorienterade amerikanska börs-
bolag. Jag har en bra kombination i min bakgrund
för det jobb jag ska göra nu.

- Är det inte frestande att skapa en mer renodlad
internet-stämpel på bolaget för att hänga med det
glada IT-tåget på börsen – åtminstone så det sett
ut andra halvåret 1999?
Jonas: - Om ett år hoppas jag att marknaden ser på
Prevas också som ett internetbolag. Alla som säger
att internet revolutionerar världen och ger oss ett
nytt samhälle har rätt, ingen tvekan om det. Därför
är det självklart att Prevas, som jag säger, också
ska vara ett internetbolag.

- Är det svårt för omvärlden att begripa vad Pre-
vas egentligen sysslar med?
Göran: - Jo, vi märkte bland annat i samband med
vår börsintroduktion att börsmäklare och andra hade
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svårt att greppa vår verksamhet. De flesta är mer
fokuserade på affärssystem.
Jonas: - Göran har rätt, samtidigt är det vårt eget
fel.

- Folk blir lätt skeptiska mot verksamheter de inte
riktigt begriper…
Jonas: - Visst är det så, men jag kan förklara för dig
vad vi gör…

- Utmärkt…Göran, du blev utsedd till Årets En-
treprenör 1999. Vilken glädje kan ni ha av det?
- Just att namnet Prevas kommer ut till fler. Ut-
nämningen är väl också ett kvitto på att vi ligger
helt rätt.

- Många bolag på börsen känner sig missför-
stådda och försmådda. Hur kommer du att börja
jobba nu i det nya millenniet, Jonas?
- Vi kommer att starta ett antal nya affärsområden,
som vart och ett är gediget genomarbetat och pe-
kar mot tillväxtmarknader.

- Media.com till exempel?
- Exakt. Vi har lockat över chefen för Ericsson
Business Consulting borta i Asien, verkligen en vik-
tig rekrytering. Vi kommer att jobba mycket med
bild och ljud på internet. När Jonas Birgersson och
andra lagt ut sina bredband får vi en exposionsartad
utveckling när det gäller rörliga bilder på internet –
mäklare som visar bilder på lägenheter för att
nämna ett troligt användningsområde.
- Vi jobbar överhuvudtaget alltmer mot media, är
tex djupt involverade i SVT 24, digitaliseringen av
tv-sändningarna.

- Vänder sig Prevas mer till långsiktiga investe-
rare än kortsiktiga spekulanter?
Göran: - Säg så här: Jag är majoritetsägare och
kommer att förbli det ett bra tag, eftersom jag kän-
ner mig ung och fräsch. Vi har, och har alltid haft,
en långsiktighet och ett tålamod i det vi sysslar med.
Det enda som behövs är att vi hamnar på kartan.

- Det blir delvis en ny ägarstruktur och en för-
yngring av styrelsen om jag förstått saken rätt?
- Svar ja på båda frågorna. Men våra ambitioner
tror jag det krävs ett utländskt delägande. Jag ser
framför mig 20-30 procent, gärna med ett ameri-
kanskt inslag förstås.
- Vi måste också ha en ny kompetens i styrelsen,
och det är ju ofta förknippat med en föryngring.
Det är alltså inte föryngringen i sig vi eftersträvar,
utan kompetensen i de nya tillväxtområdena.

- Jonas, din vision då på ett par års sikt, vilket i
och för sig är evigheter i den här branschen,
hur ser den ut?
- Du menar hur stort är Prevas, hur många är

vi…och så vidare…

- Och kanske framför allt hur mycket bolaget
är värt..?
- ”Hur mycket det är värt”..? Får jag uttala mig om
sånt? (skratt)
Göran: - Gör du det!
-Hahaha.
Göran: - Då kanske jag också kan uttala mig utan
att fråga dig…
- Okej då, på två års sikt tror jag Prevas är värt
åtminstone fem gånger så mycket. Det betyder inte
att vi växt fem gånger, men vi har nog fördubblat
vår verksamhet.

- Och ni tar bättre betalt för era tjänster?
- Framför allt kommer vi att ha större spridning i
priserna. Vi har nog varit lite konservativa när det
gäller att profilera oss via prissättningen.

- Återigen, hur kommer ni kontinuerligt att
kunna värva de bästa? Ni vill inte förvärva bo-
lag, bara nyckelpersoner egentligen. Jag inbil-
lar mig att konkurrensen om ett par hundra
personer blir knivskarp, vi får se alltmer sofis-
tikerade optionslösningar till exemepel.
Jonas: - Det är riktigt att alla jagar en klick idag,
men där har Prevas en fördel. Vi är inte så högt
värderade idag. Om vi pratar optioner så finns det
en rejäl hävstångsmöjlighet. Jag träffar ofta folk som
säger om skyhögt värderade bolag att ”det är ju
ingen idé att gå in där nu”.

- Är det tillräcklig omsättning i Prevas-aktien?
Jonas: - Omsättningen har ökat från en ganska låg
nivå.
Göran: - Vi har minst lika mycket aktier ute som en
rad jämförbara bolag.
Vi hamnar här i en lång diskussion om Sveriges
möjligheter som IT-nation framöver, hur bra vi lig-
ger till, hur Göran har varit över i USA för att hitta
investerarkontakter och försöka bygga upp ett nät-
verk. Han är fullständigt övertygad om att Prevas
kompetens ska komma att värderas allt högre. Han
är också övertygad om att Jonas är rätt man för
den marknadsorientering som nu väntar. Han före-
faller också ha insett vikten av att ha en ny VD
som verkligen blir ansiktet utåt. Jonas talar oftare
och längre än Göran under vårt timslånga samtal.
Utan att söka bekräftande blickar med sin ordfö-
rande. Lundin lägger sig snarare i då och då. Med
sitt yviga kroppsspråk och sina mustiga formule-
ringar illustrerar han entreprenörens klassiska fru-
station över en omvärld som ännu inte riktigt upp-
täckt Prevas storhet. Det får vara slut med det nu.

Lennart Ekdal utförde denna intervju med Jonas
och Göran den 13 december 1999



IT-konsult verksamheten bedrivs inom moderbolaget Prevas AB, vilket är ett
renodlat IT-tjänsteföretag utan försäljning av eller koppling till produkter. Bola-
get bedriver konsultverksamhet inom affärsområderna Life Science, media.com,
e-security och Industiella IT-lösningar. Administrativ IT-konsulting ingår ej i
verksamheten.

De fem största kunderna 1999 var

- Volvo-bolagen 14 % - Ericsson koncernen   8 %
- Amersham Pharmacia 10 % - Atlas Copco   5 %
- ABB koncernen   8 %

Prevas har en uttalad målsättning att vara ett projektorienterat IT-företag
och har investerat i egna datorutrustningar och nätverk mellan kontoren för att
kunna utföra kunduppdrag i egna lokaler samt kunna samarbeta mellan konto-
ren. Kvalitet har alltid varit en ledstjärna. Prevas var till exempel det första IT-
företag i Sverige som blev ISO 9001-certifierade. Detta skedde redan 1992.
Att vi uppnår uppställda kvalitetsmål bevisar vi genom kvalitetsmätning av ge-
nomförda kunduppdrag.

Bland våra kunder finns ABB, Amersham Pharmacia Biotech, Astra, Er-
icsson, Nokia, Pyrosequencing, Saab, Sandvik, Volvo och Whirlpool mfl. Dessa
utgör sedan länge en stabil kundbas, där återköpsfrekvensen är hög. Ett ge-
nomsnittligt offertutfall på 89 % tyder på att gamla kunder är nöjda kunder och
att nya kunder gärna väljer Prevas som sin leverantör av IT-lösningar.

Medarbetare
Prevas är ett kunskapsföretag, vilket betyder att företaget lever på att utveckla
och sälja sin kunskap. Tillgången på kvalificerade medarbetare är därför den
viktigaste faktorn för Prevas framtida expansion. 74 % av medarbetare har en
akademisk examen, varav största delen är civilingenjörer. Flertalet medarbe-
tare har mångårig erfarenhet inom Prevas verksamhetsområden. Efterfrågan
på berörda yrkesgrupper är betydande, såväl från kunder som från konkurren-
ter. En viktig faktor för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare är
att erbjuda intressanta arbetsuppgifter i teknikens framkant samt erbjuda med-
arbetarna en flexibel organisation med utrymme för individuell utveckling.

Förändringstakten inom IT är betydande och nya programmeringsspråk och
verktyg införs löpande. För att kunna bibehålla konkurrenskraften och en hög
kompetensprofil har Prevas inriktat sig på att rekrytera medarbetare med hög
utbildnings- och kunskapsnivå.

Antalet medarbetare inom IT-konsulting uppgick per 1999-12-31 till 217 st
(184 st), en ökning med 17,9 %. Under året började 53 st och slutade 20 st
medarbetare, vilket ger en medarbetaromsättning om 9,2 %.

IT-konsultverksamheten
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Här finns vi

Region Mitt - Västerås, Karlstad
Region Öst - Stockholm, Linköping,

Uppsala
Region Väst - Göteborg, Skövde
Region Syd - Malmö
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Medarbetare med höga förväntningar

Marianne: - Att arbeta som konsult och därigenom komma i kontakt med
många olika områden var ett naturligt steg för mig. Att vidareutvecklas helt
enhelt. Prevas projektmodell, personalanvisningar och tekniska anvisningar
påvisade att Prevas var ett företag med ordning och reda vilket jag uppskattar
högt. Att projektmodellen och anvisningarna dessutom är lätt åtkomliga var
ytterligare något som förstärkte min känsla för Prevas. Jag trivs utmärkt på
Prevas och här på kontoret råder god stämning och bra kamratanda.

Marianne Wiklander arbetar på Prevas Uppsalakontor sedan september 1997
och är utbildad civilingenjör. Marianne arbetar för närvarande under affärs-
området Life Science i ett projekt mot Amersham Pharmacia Biotech.

Kjell: - Prevas grundvärden såsom god kvalitet, hög leveranssäkerhet och
fastprisåtaganden imponerade på mig och var helt klart en stor bidragande
faktor till att jag valde att arbeta på Prevas. På Prevas värnar man om att kunna
kombinera arbete och familjeliv. Vi har en god laganda på företaget vilket gör
att det är väldigt stimulerande att arbeta på Prevas.

Kjell Larsson arbetar på Prevas Stockholmskontor sedan oktober 1999 och har
en gedigen säljutbildning som bakgrund. Kjell arbetar i affärsområdet
media.com. Kjell är engagerad i projektet kring nyhetsöverföring för SVT 24.

Johan: - Prevas idéer runt IT-säkerhet nappade jag direkt på. Att ta fram
system - jurister och tekniker tillsammans - är spännande. Samarbetet
leder till lagliga och användarvänliga system. Jag har arbetat med att ta
fram applikationen Prevas PULS™, som är en webbapplikation för korrekt
hantering av personuppgifter. Detta är en typ av system som ingen tidigare
byggt. Innan kunder investerar i nya system kan vi se till att lösningen står
i samklang med gällande lagar på området. Detta förhindrar onödiga kost-
nader för kunderna.

Johan Dahlsjö, som är utbildad jurist, arbetar på Prevas Göteborgskontor
sedan augusti 1999. Johan arbetar under affärsområdet e-security och ansva-
rar för försäljning, utbildning och vidareutveckling av Prevas PULS™.

Susanne: - På Prevas finns möjlighet att jobba både inne på kontoret och ute
hos kund som konsult. Något som tilltalar mig. Den trevliga stämningen som
råder på kontoret är en av de faktorer som gör att jag trivs på Prevas. Att arbeta
i projektform i ett väl fungerande projektteam skapar gemenskap och man
tycker att det är ytterst stimulerande och roligt att arbeta. Dessutom är det helt
acceptabelt att man som småbarnsförälder kan korta ner sin arbetstid.

Susanne Arkenius arbetar på Prevas Linköpingskontor sedan oktober 1998 och
är utbildad systemvetare. Susanne arbetar för närvarande i affärsområdet In-
dustriella IT-lösningar.
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Prevas förmåga att säkerställa rätt IT-lösning samt att genomföra projekt inom utsatta tids- och kostnads-
ramar utgör en viktig konkurrensfördel. Detta tillsammans med en dokumenterad erfarenhet att utveckla
programvara till fastpris särskiljer Prevas från andra aktörer på marknaden.
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Life Science

För att öka fokuseringen på denna marknad har
Prevas bildat ett nytt affärsområde, Life Science,
som kommer att rikta sig till kunder verksamma inom
bioteknik, läkemedel och medicintekniska områdena.
Ansvarig för det nya affärsområdet är Mats Grahn,
som närmast kom från en befattning som Vice Pre-
sident för Amersham Pharmacia Biotech.

Framtidsutsikter - Starkt behov av nya verktyg
Den senaste tidens revolutionerande genombrott
inom genforskningen (“Genomics”) har inneburit att
det mänskliga genomet, “DNA”, kommer att vara
primärt bestämt under mars år 2000. Den kunskap
läkemedelsindustrin och den akademiska forskningen
nu har tillgång till har lett till fantastiska möjligheter
att effektivisera läkemedelsutveckling och diagnos-
tik. Dessutom är det nu nödvändigt att studera de
“genprodukter”, dvs proteiner, som DNA skapar i
kroppen och som egentligen är de molekyler som
påverkar våra kroppars tillstånd. Dessa ”nygamla”
data måste sammanställas och utvärderas på ett ef-
fektivt sätt för att leda till nödvändig kunskap. Enda
sättet att göra detta är genom digital databehand-
ling varför informationsteknik och bioteknik nu växer
ihop i det som brukar kallas “Bioinformatik”.

Drivkraften att göra allt detta är att de globala
läkemedelsbolagen radikalt måste få upp effektivi-
teten i sin forskning och öka antalet nya “blockbus-
ter” läkemedel för att motsvara det marknadsvärde
läkemedelsbolagen idag åtnjuter.

Ovanstående leder till ett mycket starkt behov
av förfinade samt helt nya verktyg för forskarna.
Detta leder i sin tur till ett stort antal forsknings-
projekt hos akademin, den etablerade industrin, som
t.ex Amersham Pharmacia Biotech, samt en kraf-
tig ökning av uppstartsbolag som försöker kom-
mersialisera idéer till nya verktyg och metoder.

Sverige har nu en unik position med ett mycket
stort antal forskningsresultat och andra idéer som
kan kommersialiseras. Det finns också ett stort in-
tresse från olika finansiärar att investera i de upp-
startsbolag som dras igång. Speciellt heta områden
i Sverige är Uppsala, Stockholm och Lund.

Affärsområden

Avancerade lösningar krävs - möjlighet för
Prevas
De företag som nu startas upp i Sverige kommer
liksom de redan etablerade att vara tvungna att fo-
kusera sig på sin kärnkompetens med egen perso-
nal. I stort sett samtliga kommer dock i någon form
att vara beroende av avancerade programvaru-
lösningar.

Prevas har sedan många år varit djupt involve-
rad som leverantör av avancerade IT-lösningar till
de viktigaste teknologiföretagen inom bioteknik. Som
exempel kan nämnas

• stort antal projekt hos Amersham Pharmacia
Biotech under en lång rad av år

• helhetsleverantör av programvaran till
Pyrosequencings revolutionerande DNA ana-
lysmaskin som nyligen lanserats

Prevas roll
Ovan beskrivna erfarenhetsbas kombinerat med

Prevas dokumenterat välfungerande projektmetodik
som garanterar leveranssäkerhet och rätt kvalitet
kommer att vara en mycket viktig del i dessa kund-
ers framgångsrecept. Prevas kan öka chansen för
företagen att lyckas samt minska den tid det tar från
uppstart till färdig produkt högst avsevärt genom att
eliminera behovet för företagen att bygga upp egna
programmeringsresurser och processer.

Kunderna kan nu erbjudas en konsoliderad lös-
ning  med Prevas medarbetare som har gedigen er-
farenhet av kundernas marknad och teknikområde.
Lösningen består av ISO certifierad effektiv pro-
cess, erfarna medarbetare inom området varav ett
flertal med molekylärbiologisk utbildning kombine-
rat med informationsteknik samt en gedigen
referenslista inom detta marknadssegment.

Bioinformatiklösningar i Sverige implementeras
nu enklast, effektivast och säkrast med Prevas Life
Science som partner!
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media.com

I den förändring som Prevas nu genomgår har bolaget breddat sin kompetens
med det nya affärsområdet media.com. Affärsområdet kommer främst att
leverera kunskap och lösningar för multimedia över internet, e-handel samt
integration av affärskritiska system i kombination med webb-sidor och data-
baser.

Förutom de IT/Internet konsulter vi har inom Prevas så finns ett expert
team under ledning av Gunnar Isberg, tidigare VD för Ericsson Business
Consulting i Kina. Gunnar Isbergs erfarenhet och kontaktnät inom data, tele-
kom och WAP industrin är en styrka när vi nu fokuserar på dessa tillväxt-
områden.

Framtidsutsikter - Gedigen kunskap som håller måttet
Prevas och media.com skiljer sig från andra IT/Internet-bolag genom sin djupa
industriella bakgrund och sitt erkända system och projektkunnande inom om-
rådena telekom, data och media. Detta utgör grunden till affärsmöjligheter
för de flesta tillväxtföretag. Prevas förmåga att kunna leverera projekten i tid
till ett fast pris gör bolaget unikt.

Exempel på media.com projekt
• Prevas har till Sandvik Coromant konstruerat ett webbsystem så att Sand-

viks återförsäljare kan beställa skärande verktyg via Internet. Lösningen
använder befintliga system för att hantera orderinformation och data för
Sandviks ca 25 000 standardartiklar. Prevas har haft projektansvar för
webbsystemet. Systemet hanterar när detta skrivs ca 20 % av den totala
ordervolymen för Sandvik Coromant.

• Sveriges Television, närmare bestämt nyhetskanalen SVT 24 har med
hjälp av datateknik skapat en ny infrastruktur för kostnadsbesparande
nyhetsöverföring mellan SVTs olika distrikt.
Tidigare har SVT-inspelade nyhetsinslag överförts via satellit, vilket är
både kostsamt och personalkrävande. Överföringen har varit isokron, dvs
ett inslag tar lika lång tid att sända som det tar att spela upp eller in.
Nu kan programinslag spelas in på olika distrikt och sedan läggas ut på det
interna nätet.
Men teknikutvecklingen är inte slut här, SVT har alldeles nyligen tagit ett
system från Prevas i drift som möjliggör att reportrar kan spela upp nyhets-
inslagen över SVTs Intranät i MPEG-1 format, vilket ytterligare förenklar
redigering och hantering av nyhetsmaterialet.

Branschfördelning
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e-security

Säkerhetsfrågor är den enskilt största hämmande
faktorn för utveckling av elektronisk handel. IT-
säkerhet är därför ett strategiskt tillväxtområde som
Prevas nu satsar på genom det nya affärsområdet
e-security.

Grunden i Prevas e-security är att skapa säker-
hetslösningar som stödjer användarnas affärsnytta,
bl a genom elektronisk signering. Ansvarig för
affärsområdet är Lucas Cardholm som är utbildad
jurist med specialisering på IT-juridik.

Framtidsutsikter - Intelligenta hem
I en allt snabbare takt förändras vårt sätt att göra
affärer. Dagens elektroniska kanaler, samt de som
står på tröskeln till att introduceras, ger oss nya
kostnadseffektiva möjligheter. De digitala
motorvägarna öppnar också för ett utbud av tjäns-
ter som i allra högsta grad förändrar vår vardag.
Fjärrkontroll av intelligenta hem och kylskåp upp-
kopplade till Internet är två exempel som snart är
verklighet.

Prevas unika kompetens - Teknik + Juridik
Det ställs också helt andra krav på kärnan i våra
affärsrelationer – tilliten. Det gäller oavsett om det
är affärsrelationer mellan företag och konsumen-
ter eller direkt mellan enskilda individer. Elektro-
nisk handel, kommunikation över Internet och mo-
bil kommunikation kräver säkra lösningar utan risk
för förlust, förändring och avlyssning. Osäkerhet
hämmar initiativ till ökade volymer av transaktio-
ner. Genom att IT-jurister, tekniker och
verksamhetskonsulter samverkar i en väl integre-
rad organisation kan Prevas e-security genom total-
åtaganden leda och genomföra arbetet med att ut-
veckla och integrera systemlösningar för elektro-
nisk handel. Säkra betalningar i webbhandel, offert-
och orderhantering via e-post samt attestrutiner är
bara några områden där det finns stora besparingar
att göra genom att införa elektronisk signering.
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Den tekniska och juridiska utvecklingen går
snabbt. Prevas e-security ligger i framkant för att
kunna erbjuda säkra och kostnadseffektiva lös-
ningar. De tekniska lösningarna är dock inget mål i
sig utan ett medel. Målet är maximal affärsnytta av
investeringen.

Exempel på e-security projekt

• För Vattenfalls räkning har Prevas under 1998
och 1999 ansvarat för att utreda, föreslå och
formge en säker infrastruktur där konsumenter
kan fjärrstyra sitt hem och beställa olika tjänster
till det så kallade ”intelligenta hemmet”.

I arbetet har ett flertal olika aspekter varit av
avgörande betydelse för framgång
- att kunna säkerställa en tekniskt säker miljö
  baserad på standardprodukter.
- att kunna formulera ramverket av konsument-
  avtal, allmänna villkor mm.
- att kunna ta fram säkerhetsstrategier och
  informationsklassningsrutiner.

• Tillsammans med Landstinget i Sörmland har
Prevas tagit fram en användarvänlig
webbapplikation som underlättar för företag och
offentliga myndigheter att hantera den nya
Personuppgiftslagens krav. Applikationen är av-
sedd att implementeras på organisationers
intranät för att med en begränsad installations-
och driftsinsats nå samtliga som hanterar
personuppgifter.



Industriella IT-lösningar

Prevas mångåriga konsultverksamhet inom Industriella IT-lösningar  fokuse-
rar på att för våra kunder:
• skapa kostnadseffektiva datorbaserade produkter (inbäddade system)
• utveckla effektiva IT-lösningar (t.ex. e-handel, informationssystem,

utvecklings- och testmiljöer)
• öka produktivitet och kapacitet i industriell produktion genom att utveckla

automatiserade produktionslösningar

Framtidsutsikter - Inbäddade system
Inbäddade system, där intelligens byggs in i produkter, beräknas bli nästa stora
tillväxtområde för leverantörer av IT-lösningar. Talande exempel för detta är
bland annat den ökande användningen av bärbara datorer, datoriseringen i bi-
lar, trådlös kommunikation, satsningar på ”det intelligenta hemmet” och Intranät/
Internet.

Kompetens
För att utveckla industriella IT-lösningar har Prevas utvecklat en gedigen kom-
petens inom bl.a.
• webbteknik
• distribuerade system
• objektorienterad systemutveckling
• datorkommunikation
• realtidssystem
• databasteknik

Exempel på industriella IT-lösningar
• Till Dagens Nyheters/Expressens tryckeri har Prevas fått i uppdrag att

leverera ett nytt system för automatiskt rullbyte till tryckpressarna.
Uppdraget är Prevas hittills största i historien.

• Atlas Copco Assembly Systems är världsledande på produkter för skruv-
dragning vilket används inom bilindustrin för tex montering av topplock,
växellådsgavlar mm. Prevas  har åttagit sig att utveckla den nya produk-
ten för att styra och kontrollera åtdragning av känsliga skruvförband.

• Findus är bla tillverkare av frysta råvaror. Prevas har varit med och ut-
vecklat ett system för att hantera godsmottagningen (råvaror) till frys/kyl-
lagret för färdigmatsproduktion. Användarna arbetar dels med hand-
terminaler samt dels med webbaserat användargränssnitt.

• Whirlpool Sweden är världsledande inom tillverkning av mikrovåg-
sugnar. Till Whirlpool har Prevas utvecklat ett styrsystem för höglager.

Offertutfall

Order till Prevas
89 %

Order till konkurrent
11 %

Leveranssäkerhet

Prevas 1999 - 15

Garantiarbete

50

60

70

80

90

100

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000



Prevas Engineering

Verksamhet
Affärsområdet Produktionsautomation bedrivs inom ett separat dotterbolag,
Prevas Engineering AB, verksamt i Västerås och Göteborg.

Produktionsautomations verksamhet är att erbjuda marknaden kompletta lös-
ningar för att automatisera, rationalisera och effektivisera hela produktionssys-
tem eller delar av detsamma. Projekten genomförs som s.k. turn-key åtaganden,
omfattande projektledning, konstruktion, montage, test och idriftsättning. Alla
kundutrustningar byggs och leveranstestas i egna lokaler, vilket medför att kun-
derna får snabb installation/idrifttagning.

I en bransch som kännetecknas av en mångfald av företag, oftast mindre och
med en geografiskt begränsad kundgrupp, har Prevas Engineering positionerat
sig som ett komplett systemhus, med en väl utbyggd resurs inom alla
kärnkompetenser och med möjlighet att vara närvarande på hela den nordiska
marknaden.

I affärsidén ingår att vi också genomför projekt utomlands, företrädesvis för
svenska företag och i form av repeat-order för att minimera riskexponering, säväl
tekniskt som kommersiellt.

Affärsområdets verksamhet är inriktad på materialhantering, montering och
maskinbetjäning och vi har kunskap att realisera kundunika lösningar avseende
transportörer, bansystem, robotisering och specialmaskiner.

Genom nära samarbete med moderbolaget Prevas AB är företagen repre-
senterade på flera orter. Detta samarbete ger också styrka att kunna hantera
större projekt, där både automations- och IT-kunnande efterfrågas.
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Branschfördelning

Tillverkning
4%

Fem största kunder 1999

Kommentarer 1999
Verksamhetsåret 1999 kännetecknas av en minskad orderingång, vilket har fått
till följd att den önskade beläggningsnivån inte kunnat upprätthållas under verk-
samhetsåret. Detta i kombination med att ett par större projekt haft svårigheter i
genomförande, gör att resultatutvecklingen för 1999 inte är tillfredställande.

Under året har ett antal större strukturförändringar genomförts för att för-
stärka affärsområdets kompetens på vissa områden samt att öka marknads-
närvaron i Södra Sverige. Detta i kombination med stora marknadsförings-
insatser mot företag vilka planerar att genomföra stora investeringsprojekt under
kommande år, gör att vi dels kvalificerat oss som potentiell leverantör, en otänk-
bar situation för endast två år sedan, dels står bättre rustade att genomföra större
projekt under kommande år.
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Åldersstruktur

Här finns vi

Framtidsutsikter
Affärsområdets största kundgrupp är, såväl historiskt som för 1999, fordons-
industrin. Under 1999 har stora strukturförändringar genomförts i denna bransch.
Volvos försäljning av personbilsverksamheten till Ford samt planerade förvärv
av Scania kommer otvivelaktigt att påverka oss. Troligen kommer det att inne-
bära en kortsiktig nedgång i antalet mindre projekt, vilket påverkar våra möjlig-
heter negativt. Men med företagets nuvarande ställning kan det också innebära
en god möjlighet att kvalificera oss som en leverantör för större projekt och en
möjlighet att långsiktigt genomföra leveranser till produktionsenheter utanför
Sveriges gränser.

Med pågående strukturering inom fordonsindustrin kommer Prevas Enginee-
ring att öka sina aktiviteter på andra marknader. Exempel på sådana är övrig
tillverkningsindustri, livsmedelsindustri och läkemedelsindustri.

Exempel på projekt
•  Till SCA Hygiene Products har ett flertal utrustningar levererats för hante-

ring av hygienartiklar. Utrustningarna är avsedda för utsortering, transport,
buffertering samt separering av konsumentförpackningar. Från en maskin i
produktionslinjen tas produkter emot och utsorteras om vikten är felaktig.
Utrustningens olika funktioner är anpassade till produktens förutsättningar så
att skador ej uppkommer under hanteringen.

• Till Lafarge Brass i Danmark har Prevas Engineering levererat en komplett
 utrustning för hantering och ytbeläggning av taksten. Utrustningen innebär
en övergång till helautomatisk hantering av taksten i processflödet.

Ytbeläggningen, som också sker automatiskt, består av Lafarge Braas eget
patenterade system Danflock. Utrustningen trefaldigar kundens kapacitet
 avseende produktion av denna produkt.

• Till Tetra Paks anläggning i Italien, har Prevas Engineering installerat ett
egenutvecklat hanteringssystem för palletering av förpackningar från tryck-
press till limning. Detta är en teknik som tidigare använts i Sverige och som
nu exporterats med gott resultat. Leveransen inkluderar också installation
och idrifttagning på plats i Italien. Höga krav på tillgänglighet och prestanda
kännetecknar denna leverans.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

<25 25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

>55

Antal

Västerås

Göteborg



Fem år i sammandrag

Definitioner
Marginaler
Bruttomarginal
Resultat före avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

Rörelsemarginal
Resultat efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

Vinstmarginal
Resultat efter finansnetto i procent av rörelsens intäkter.

Avkastningsmått
Räntabilitet på operativt kapital
Resultat efter avskrivningar i procent av genomsnittligt operativt

kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat före finansiella poster plus finansiella intäkter i procent

av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansnetto minskat med betald skatt och latent

skatt hänförlig till under året gjorda bokslutsdispositioner i procent av

genomsnittligt eget kapital.

Kapitalstruktur
Operativt kapital
Balansomslutning minskat med likvida medel samt icke räntebä-

rande skulder inklusive latent skatteskuld i obeskattade reserver.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder.

Eget kapital
Eget kapital inklusive 72 procent av obeskattade reserver.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital beräknat en-

ligt ovan.

Siffermaterialet i följande är avrundat till miljoner kronor med en decimal. Beräkningarna är dock utförda med större antal
decimaler, vilket kan medföra att vissa tabeller och relationstal till synes ej summerar.
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Resultaträkningar i sammandrag 1999 1998 1997 1996 1995
Mkr proforma proforma

Nettoomsättning 232,7 193,6 119,3 99,6 85,2
Rörelsens kostnader -214,6 -167,4 -105,9 -82,8 -73,1
Avskrivningar enl plan -11,1 -6,9 -2,0 -1,4 -1,2

Resultat efter avskrivningar 7,0 19,3 11,5 15,4 10,9
Finansnetto -1,0 3,9 1,1 3,5 0,1

Resultat efter finansnetto 5,9 23,2 12,6 18,9 11,0
Skatt -3,6 -7,3 -3,9 -5,3 -3,2

Resultat efter skatt 2,3 15,9 8,7 13,7 7,8

Intäkter per affärsområde 1999 1998 1997 1996 1995
Mkr proforma proforma

IT-konsulting 164,9 120,7 95,1 81,1 63,6
Produktionsautomation 67,8 72,9 24,2 18,5 21,6

Summa koncernen 232,7 193,6 119,3 99,6 85,2

Balansräkningar i sammandrag 1999 1998 1997 1996 1995
Mkr proforma proforma

Anläggningstillgångar exkl goodwill 43,0 40,6 4,9 4,5 3,3
Goodwill 55,0 61,4 0,0 0,0 0,0
Övriga omsättningstillgångar 58,9 70,9 23,2 19,3 15,2
Likvida medel inkl kortf.placeringar 8,0 9,6 33,9 31,0 21,8

Summa tillgångar 164,9 182,5 62,0 54,8 40,2

Eget kapital 82,2 87,4 42,0 36,7 21,9
Avsättningar 20,0 17,4 5,6 3,6 2,2
Räntebärande skulder 30,2 39,0 0,0 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 32,6 38,7 14,5 14,5 16,1

Summa skulder och eget kapital 164,9 182,5 62,0 54,8 40,2



Soliditet
Eget kapital beräknat enligt ovan i procent av balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital
Eget kapital beräknat enligt ovan plus latenta skatteskulder i

procent av balansomslutningen.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde före investeringar
Resultat före avskrivningar minus ökning av rörelsekapitalet

Likvida medel
Likvida medel och kortfristiga placeringar.

Investeringar
Anläggningsinvesteringar
Investeringar i anläggningstillgångar med avdrag för försäljningar

och inbyten av anläggningstillgångar samt investeringsbidrag.

Medarbetare
Omsättning per medarbetare
Rörelsens intäkter dividerat med genomsnittligt antal års-

medarbetare.

Data per aktie
Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier under året justerat för fondemission

och split.

Vinst per aktie efter full skatt
Resultat efter finansnetto minskat med full skatt, dividerat med

genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie
Eget kapital beräknat enligt ovan dividerat med antal aktier vid

årets slut.

För 1998 och 1997 är nyckeltal som markerats med * beräknade exkl. kostnader för börsintroduktion.
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Finansiella nyckeltal 1999 1998 1997 1996 1995
proforma proforma

Marginaler

Bruttomarginal, % * 7,8 14,5 12,0 16,9 14,2

Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % * 5,8 12,6 10,3 15,5 12,8

Rörelsemarginal efter goodwillavskrivningar, % * 3,0 10,9 10,3 15,5 12,8

Vinstmarginal, % * 2,6 12,9 11,2 19,0 12,9

Avkastningsmått

Räntabilitet på operativt kapital exkl goodwill, % 13 61 167 520 714

Räntabilitet på operativt kapital inkl goodwill, % 6 31 167 520 714

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5 28 32 65 57

Räntabilitet på eget kapital, % 3 26 22 47 42

Kapitalstruktur

Operativt kapital exkl goodwill, Mkr 49,4 55,4 8,0 5,7 0,2

Operativt kapital inkl goodwill, Mkr 104,3 116,8 8,0 5,7 0,2

Sysselsatt kapital, Mkr 112,4 126,4 42,0 36,7 21,9

Eget kapital, Mkr 82,2 87,4 42,0 36,7 21,9

Räntebärande nettoskuld, Mkr 22,1 29,4 -33,9 -31,0 -21,8

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,3 -0,8 -0,8 -1,0

Soliditet, % 50 48 68 67 54

Andel riskbärande kapital, % 56 54 77 74 59

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde före investeringar, Mkr 23,9 2,8 9,6 11,1 14,7

Likvida medel, Mkr 8,0 9,6 33,9 31,0 21,8

Medarbetare

Genomsnittligt antal medarbetare 261 200 146 126 100

Omsättning per medarbetare, Mkr 0,892 0,968 0,817 0,791 0,852

Data per aktie

Genomsnittligt antal aktier 7 573 600 7 328 600 7 013 600 6 512 933 6 412 800

Vinst per aktie efter full skatt 0,30 2,17 1,25 2,1 1,22

Eget kapital per aktie 10,85 11,55 5,98 5,24 3,42



Aktien

Aktiekapital
Prevas B-aktie är sedan den 29 maj 1998 noterad på Stockholms Fondbörs O-
lista. A-aktien är ej noterad. Det registrerade aktiekapitalet uppgick per
1999-12-31 till 18.934.000 kronor fördelat på 7.573.600 aktier, envar à nominellt
2,50 kronor. 834.960 aktier av serie A och 6.738.640 aktier av serie B.

Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A
berättigar till 10 röster på bolagsstämma och aktier av serie B berättigar till en
röst på bolagsstämma.

Styrelsen i Prevas erhöll på extra bolagsstämma den 22 april 1999 ett be-
myndigande att besluta om nyemission med avvikelse från befintliga aktieäga-
res företrädesrätt och med villkor om apport med högst 1.000.000 aktier av
serie B. Bemyndigandet var avsett att användas i samband med bolagsförvärv.
Under verksamhetsåret 1999 har styrelsen dock inte utnyttjat denna möjlighet.

Under 1999 har aktieägare begärt omvandling av 11.800 aktier av serie A till
serie B vilket också blivit registrerat.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 1999.

Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet har sedan bolagets bildande 1984 förändrats enligt följande.
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1) Emissionen var en del av likviden för förvärven av FMS och Visella.
2) Emissionen var en del av likviden för förvärvet av Rasyko.
3) Emissionen var en del av likviden för förvärdet av Trinova.

Resultat per aktie
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kronor

Totalt 
aktiekapital, 

kronor Antal aktier

Aktiens 
nominella 

belopp, 
kronor

1984 Bolaget bildas 500 50 000 500 100

1984 Nyemission 500 50 000 100 000 1 000 100

1985 Nyemission 1 100 100 100 1 001 100

1986 Fondemission 99 099 900 900 1 001 000 100 100 10

1988 Nyemission 100 1 000 1 002 000 100 200 10

1996 Fondemission 1 503 000 15 030 000 16 032 000 1 603 200 10

1996 Split 2:1 1 603 200 3 206 400 5

1996 Nyemission 300 400 1 502 000 17 534 000 3 506 800 5

1998 Nyemission 1) 60 000 300 000 17 834 000 3 566 800 5

1998 Split 2:1 3 206 400 360 400 17 834 000 7 133 600 2,50

1998 Omvandling -5 566 040 5 566 040 17 834 000 7 133 600 2,50

1998 Nyemission 2) 140 000 350 000 18 184 000 7 273 600 2,50

1998 Nyemission 3) 300 000 750 000 18 934 000 7 573 600 2,50

1999 Omvandling -11 800 11 800 18 934 000 7 573 600 2,50



Ägarstruktur 1999-12-31

Värdepappersstatistik
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Aktiekursens utveckling

Enligt uppgifter från VPC 1999-12-31
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PREVAS B CSX AFGX

Antal Antal Totalt antal Andel av Andel av
Aktieägare A-aktier B-aktier aktier kapital, % röster, %

Göran Lundin med familj 400 000 2 620 940 3 020 940 39,9 43,9

Per Lysholt 100 000 315 300 415 300 5,5 8,7

Björn Andersson 100 000 268 000 368 000 4,9 8,4

Stieg Westin med familj och bolag 64 000 50 600 114 600 1,5 4,6

Mats Björkelund 65 280 24 000 89 280 1,2 4,5

AMF Pensionsförsäknings AB - 355 400 355 400 4,7 2,4

Roland Danielsson 32 000 24 000 56 000 0,7 2,3

Anders Hallqvist med familj 22 400 3 800 26 200 0,03 1,5

Länsförsäkringar Bergslagen - 207 400 207 400 2,7 1,4

Roger Strömblad - 104 000 104 000 1,4 0,7

Övriga aktieägare 51 280 2 765 200 2 816 480 37,2 21,6

Totalt 834 960 6 738 640 7 573 600 100,0 100,0

Aktieinnehav Antal ägare Antal aktier Andel

1-500 2 249 458 667 6,1

501-1 000 626 480 634 6,3

1 001-2 000 153 256 903 3,4

2 001-5 000 112 388 978 5,1

5 001-10 000 43 314 198 4,1

10 001-20 000 15 210 960 2,8

20 001-50 000 13 462 940 6,1

50 001-100 000 6 416 680 5,5

100 001- 9 4 583 640 60,6

Totalt 3 226 7 573 600 100,0
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Prevas AB (publ),
organisationsnummer 556252-1384, får härmed  avge årsre-
dovisning och koncernredovisning för verksamheten i moder-
bolaget och koncernen under räkenskapsåret 1999-01-01 –
1999-12-31.

Koncernstruktur
Prevas AB bedriver IT-konsultverksamhet inom affärsområdena
Life Science, media.com, e-security och Industriella IT-
lösningar.

Dotterbolagen Prevas Engineering AB och Rasyko AB be-
driver konsultverksamhet inom automationsområdet. Från och
med årsskiftet 99/00 har verksamheten i Rasyko slagits sam-
man med Prevas Engineering.

IT-konsulting bedrivs i Västerås, Göteborg, Karlstad, Lin-
köping, Malmö, Skövde, Stockholm och Uppsala. Produktions-
automation bedrivs i Västerås och Göteborg.

Ny VD - Nya satsningar
Den 15 november 1999 tillträdde Jonas Wiström som ny VD
och koncernchef. Jonas Wiström kom närmast från en befatt-
ning som Nordeuropachef för Silicon Graphics. Tidigare VD
Göran Lundin är kvar som styrelseledamot.

En ny organisation har tillsatts innebärande att fyra nya
affärsområden bildats.

Marknad
Året har kännetecknats av en fortsatt stark tillväxt inom  IT-
konsulting. Omsättningen ökade med 37 % och rörelseresulta-
tet före goodwillavskrivningar ökade med 41 %. Det bör note-
ras att detta resultat har uppnåtts utan att Prevas varit fokuse-
rat på s.k. år 2000 projekt inom administrativa system.

Marknaden efterfrågar alltmer fastprisprojekt, vilket gyn-
nar Prevas eftersom det är en uttalad strategi att erbjuda kun-
den IT-lösningar till fastpris.

Marknaden för IT-konsulting befinner sig i en tydlig
förändringsfas. Kunderna väljer alltmer att övergå från upp-
handling av IT-resurser baserade på löpande räkning till att
köpa projekt till fasta priser och fasta leveranstider.

Marknaden för Produktionsautomation har under 1999 haft
mycket svag utveckling särskilt under andra halvåret. Omsätt-
ningen minskade med - 7 % och rörelseresultatet före goodwill-
avskrivningar minskade med - 153 %, vilket gör att affärsområ-
det redovisar en kraftig förlust för verksamhetsåret 1999.

Orsaken till den svaga utvecklingen är främst de stora
strukturaffärer som skett inom svensk fordonsindustri. Många
avslut har skjutits på framtiden och i vissa fall till och med
annullerats.

Offertutfall
Prevas har en stabil kundbas med mycket hög återköpsfrekvens.
Inom IT-konsulting blev offertutfallet 89 % order till Prevas
och 11 % order till konkurrent. Inom Produktionsautomation
blev offertutfallet 91 %.

Kvalitet
Prevas kvalitetssystem ISO 9001 certifierades redan 1992. Det
innehåller bland annat kvalitetsmåtten leveranssäkerhet, dvs
andelen fastprisprojekt levererade i tid, och garantiarbete, dvs
andelen garantiarbete relativt andelen arbete före acceptans.

Kvalitetsmåtten för IT-konsulting är leveranssäkerhet min
90 % och garantiarbete max 2 %. För IT-branschen mycket
höga kvalitetsmål. För 1999 blev leveranssäkerheten 93 % och
garantiarbete 2,3 %.

Uppdragsfördelning
Uppdragsfördelningen har under året för koncernen varit 55 %
fast pris och 45 % löpande räkning. För IT-konsulting är för-
delningen 35 % fast pris och 65 % löpande räkning. Den höga
andelen fastprisprojekt är unik och särskiljer Prevas från öv-
riga IT-företag.

Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen uppgick per 1999-12-31 till
277 st (237 st ), en ökning med 16,9 %. Under året började 61 st
och slutade 21 st medarbetare, vilket ger en medarbetarom-
sättning om 7,6 %.  Under perioden har genomsnittliga antalet
medarbetare uppgått till 261 st (200 st), en ökning med 30,5 %.

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning ökade under året med 20 % till
232,7 Mkr (193,6 Mkr).

IT-konsultings omsättning uppgick till 164,9 Mkr
(120,7 Mkr), en tillväxt om 37 %. Produktionsautomations
omsättning uppgick till 67,8 Mkr (72,9 Mkr), en minskning
med -7 %.

För att - vid en resultatjämförelse - bättre spegla resultat-
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Resultaträkning i sammandrag 1999 1999 1999 1999
per kvartal (Tkr) Q4 Q3 Q2 Q1

Rörelsens intäkter 54 308 52 747 61 968 63 681

Rörelsens kostnader * -59 762 -47 290 -56 042 -51 529

Avskrivningar enl plan -2 489 -2 910 -2 882 -2 828

Resultat efter avskrivningar -7 943 2 547 3 044 9 324

Finansnetto -232 -280 -231 -294

Resultat efter finansnetto -8 175 2 267 2 813 9 030



utvecklingen för jämförande period 1998 har nedlagda kost-
nader om 1,8 Mkr för börsintroduktion exkluderats.

Resultat före goodwillavskrivningar minskade med -45 %
till 13,4 Mkr (24,5 Mkr), en marginal om 5,8 % (12,6 %).

Resultatet efter goodwillavskrivningar minskade med
- 67 % till 7,0 Mkr (21,1 Mkr), vilket ger en rörelsemarginal
om 3,0 % (10,9 %).

Avskrivningar uppgick till 11,1 Mkr (6,9 Mkr) varav 6,5
Mkr (3,3 Mkr) avser avskrivningar för goodwill.
Finansnettot uppgick till - 1,0 Mkr (3,9 Mkr). Av finansnettot
för jämförande period 1998 avser 3,8 Mkr vinst i samband
med avyttring av värdepappersportföljen. Resultat efter fi-
nansnetto uppgick till 5,9 Mkr (25,0 Mkr), vilket ger en vinst-
marginal om 2,6 % (12,9 %).

Vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,30 kr (2,17 kr).
Vinst per aktie efter schablonskatt uppgick till 0,56 kr
(2,28 kr).

Finansiell ställning
Koncernens egna kapital uppgick till 82,2 Mkr (87,4 Mkr),
vilket ger en soliditet om 50 % (48 %). Avkastning på eget
kapital uppgick till 2,7 % (26,2 %). Förändringen beror dels på
att det för jämförande period 1998 ingår en vinst vid avyttring
av värdepapper dels på lägre resultat för 1999. Koncernens
räntebärande skulder uppgick till 30,2 Mkr (39,0 Mkr). Lånen
upptogs andra halvåret 1998 med anledning av företagsförvärv
samt tillbyggnad av rörelsefastighet.

Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till
8,0 Mkr (9,6 Mkr). Kassaflödet under året uppgick till
- 1,6 Mkr. Under året har lån amorterats med 8,8 Mkr.

Investeringar
Koncernens investeringar under året uppgick till 5,0 Mkr
(81,7 Mkr). Samtliga investeringar under året är hänförliga till
löpande verksamhet och avser maskiner och inventarier. Av
investeringarna  föregående år avser 72,4 Mkr företagsförvärv.

Resultat fördelat på
IT-konsulting och
Produktionsautomation
IT-konsultings omsättning uppgick under året till 164,9 Mkr
(120,7 Mkr). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar
uppgick till 14,7 Mkr (11,7 Mkr). Att beakta vid en resultat-
jämförelse är att för 1998 har nedlagda kostnader om 1,8 Mkr

för börsintroduktion exkluderats.
Produktionsautomations omsättning uppgick under året till

67,8 Mkr (72,9 Mkr). Rörelseresultatet efter goodwill-
avskrivningar uppgick till –7,7 Mkr (9,4 Mkr).

Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret 1999 har 8 styrelsemöten hållits.
Styrelsen arbetar efter en arbetsordning i vilken bla  regleras
styrelsens uppgifter, antal ordinarie styrelsemöten samt vilka
ärenden som obligatoriskt skall behandlas på dessa möten. En
särskild instruktion reglerar arbetsfördelningen mellan styrel-
sen och verkställande direktören.

Styrelsen har också fastlagt en instruktion för ekonomisk
rapportering. En gång per år skall bolagets revisorer rapportera
om utförd granskning och avge omdöme om den interna kon-
trollen.

Arvode och kostnadsersättning
Redovisning av ersättning för revisionsuppdrag.

* För att bättre spegla resultatutvecklingen för andra kvartalet 1998 har nedlagda kostnader om 1.818 Tkr för börsintroduktion
   exkluderats.
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Resultaträkning i sammandrag 1998 1998 1998 1998
per kvartal (Tkr) Q4 Q3 Q2 Q1

Rörelsens intäkter 59 415 51 030 42 700 40 468

Rörelsens kostnader * -51 878 -41 663 -37 150 -34 884

Avskrivningar enl plan -2 595 -2 405 -958 -941

Resultat efter avskrivningar 4 942 6 962 4 592 4 643

Finansnetto -282 254 624 3 277

Resultat efter finansnetto 4 660 7 216 5 216 7 920

Tkr
Koncernen 

1999
Moderbolaget 

1999

KPMG 
Bo Ribers, 
Per-Oluf Hansen  
  Revisionsuppdrag 282 232
  Andra uppdrag 139 139
Ranby Revisorer
Sven-Inge Karlsson
  Revisionsuppdrag 42
  Andra uppdrag 14

Framtidsutsikter
Under den närmaste treårsperioden bedömer vi att Prevas IT-
konsultverksamhet kommer att växa organiskt med minst 20%
per år. Eventuella förvärv kan medföra ännu större tillväxt.
Bildandet av nya affärsområden med tydlig profilering mot
nya tillväxtmarknader underbygger denna uppfattning.

Utvecklingen inom Produktionsautomation är svårare att
uttala sig om i nuläget. 1999 kännetecknas av en svag belägg-
ning, främst till följd av de stora stukturaffärer som skett inom
svensk fordonsindustri. Översyn pågår av verksamheten för
att snabbt förbättra lönsamheten. Några offerter har lämnats
till betydande belopp för vilka kunderna väntas ta beslut un-
der första kvartalet.  Positiva beslut rörande dessa skulle snabbt
förbättra beläggningen och lönsamheten inom affärsområdet.



Resultaträkningar
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 Koncernen Moderbolaget
Tkr Not 1999 1998 1999 1998

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 232 704 193 613 165 323 111 583

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -26 226 -30 720 -2 422 -
Övriga externa kostnader -42 642 -29 434 -23 695 -17 241
Personalkostnader 2,3 -145 755 -105 421 -117 615 -80 891
Avskrivningar enligt plan 7,8,9 -11 108 -6 899 -2 525 -2 056
Jämförelsestörande poster 4 -1 818 - -1 818
Summa rörelsens kostnader -225 731 -174 292 -146 257 -102 006

Rörelseresultat 6 973 19 321 19 066 9 577

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag - 24
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 286 4 372 17 3 822
Räntekostnader -1 324 -499 -1 239 -440
Summa finansiella poster -1 038 3 873 -1 222 3 406

Resultat efter finansiella poster 5 935 23 194 17 844 12 983

Bokslutsdispositioner 18 -2 529 -2 417

Resultat före skatt 5 935 23 194 15 315 10 566

Skatt på årets resultat 6 -3 631 -7 326 -4 459 -2 840

Årets resultat 2 304 15 868 10 856 7 726



Kassaflödesanalyser
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            Koncernen         Moderbolaget
Tkr 1999 1998 1999 1998

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 6 973 19 321 19 066 9 577
Avskrivningar 11 109 6 899 2 525 2 056
Avsättningar 742 -1 464 345 115
Finansnetto -1 038 3 873 -1 222 3 382
Betald skatt -3 872 -5 799 -2 836 -2 840

Kassaflöde från löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 13 914 22 830 17 878 12 290

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar 11 947 -47 686 -5 444 -19 134
Förändring av kortfristiga skulder -6 146 24 235 11 989 5 118
Justering för förvärvade dotterföretag - -10 329

Kassaflöde från löpande verksamhet 19 715 -10 950 24 423 -1 726

Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier mm -5 004 -9 438 -4 261 -2 695
Försäljning av inventarier mm 70 126 55 10
Förvärv av dotterföretag - -72 434 - -103 427

Kassaflöde från investeringsverksamhet -4 934 -81 746 -4 206 -106 112

Finansieringsverksamheten
Nyemission * - 36 735 - 34 035
Upptagna lån - 38 802 - 32 044
Amortering av skuld -8 795 - -6 860 -
Utdelning från dotterbolag - 6 388
Utbetald utdelning -7 574 -7 134 -7 574 -7 134
Koncernbidrag -5 795 9 024

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -16 369 68 403 -20 229 74 357

Årets kassaflöde -1 588 -24 293 -12 -33 481

Likvida medel vid årets början 9 623 33 916 57 33 538
Likvida medel vid årets slut 8 035 9 623 45 57
Förändring -1 588 -24 293 -12 -33 481

* Avser apportemission i samband med företagsförvärv.



Balansräkningar
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Koncernen Moderbolaget
Tillgångar i Tkr Not 991231 981231 991231 981231

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 7 54 961 61 438 961 1 081
Summa 54 961 61 438 961 1 081

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 9 247 8 505 6 787 4 935
Byggnader och mark 9 25 031 25 470 - 50
Summa 34 278 33 975 6 787 4 985

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 87 459 87 459
Andra långfristiga värdepappersinnehav 100 100 100 100
Andra långfristiga fordringar 11 8 619 6 510 - -
Summa 8 719 6 610 87 559 87 559

Summa anläggningstillgångar 97 958 102 023 95 307 93 625

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 921 2 120 - -

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 43 360 46 108 32 363 18 548
Fordringar hos koncernföretag 2 320 7 950
Övriga fordringar 16 1 706 16 1 367
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 14 618 20 928 9 366 10 756
Summa 57 994 68 742 44 065 38 621

Kassa och bank 8 035 9 623 45 57
Summa 8 035 9 623 45 57

Summa omsättningstillgångar 66 950 80 485 44 110 38 678

SUMMA TILLGÅNGAR 164 908 182 508 139 417 132 303



Balansräkningar forts.
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Koncernen Moderbolaget
Eget kapital och skulder i Tkr Not 991231 981231 991231 981231

Eget kapital 13
Bundet eget kapital
Aktiekapital 18 934 18 934 18 934 18 934
Överkursfond 35 335 35 335 32 635 32 635
Övriga bundna reserver 17 890 15 373 3 507 3 507
Summa 72 159 69 642 55 076 55 076

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 7 703 1 925 -358 3 662
Årets resultat 2 304 15 868 10 856 7 726
Summa 10 007 17 793 10 498 11 388

Summa eget kapital 82 166 87 435 65 574 66 464

Obeskattade reserver 18 - - 18 483 15 953

Avsättningar 14
Avsättningar för skatter 10 532 10 774 - -
Övriga avsättningar 9 466 6 615 460 115
Summa avsättningar 19 998 17 389 460 115

Summa långfristiga skulder 15 30 183 38 977 25 184 32 044

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 6 266 9 220 4 291 2 419
Skuld till koncernföretag 6 924 961
Skatteskulder 4 5 456 280 -
Övriga skulder 14 951 10 608 12 578 8 237
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 11 340 13 423 5 643 6 110
Summa kortfristiga skulder 32 561 38 707 29 716 17 727

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 164 908 182 508 139 417 132 303

Ställda säkerheter 17 105 423 106 883 79 339 77 839

Ansvarsförbindelser 17 3 329 1 562 3 329 3 893



Bokslutskommentarer
Redovisningsprinciper

Årsredovisningslagen (ÅRL
1995:1544)
I årsredovisningen tillämpas de redovisningsregler som före-
skrivs i Årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1544).

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår Prevas AB och dotterbolag. Kon-
cernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets
rekommendation RR 1:96 om koncernredovisning. Koncernre-
dovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket inne-
bär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas
till marknadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys. Över-
stiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade
marknadsvärdet av företagets nettotillgångar enligt förvärvs-
analysen, utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill, vilken
skrivs av över uppskattad livslängd. Endast resultat uppkomna
efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens egna kapital.

Vid olika värdering av tillgångar och skulder på koncern-
och bolagsnivå beaktas skatteeffekten, vilken redovisas som
latent skattefordran respektive latent skatteskuld. Internvinster
inom koncernen elimineras i sin helhet.

Obeskattade reserver
I koncernredovisningen redovisas inte obeskattade reserver.
De till koncernbolagen hänförliga obeskattade reserverna upp-
delas i koncernredovisningen i eget-kapital-del, som redovisas
bland bundna reserver och latent skatt. Latent skatt beräknas
till 28 % och redovisas under rubriken Avsättningar i balans-
räkningen.

Successiv vinstavräkning
Både för löpande räkningsuppdrag och uppdrag till fast pris
tillämpas successiv vinstavräkning. Härvid framkommer
resultatet i takt med uppdragets genomförande.

Redovisningsprincipen innebär för fastprisuppdrag att som
omsättning redovisas upparbetad andel av total intäkt för ut-
fört arbete och gjorda inköp. Upparbetad andel minus erhållna
förskott redovisas som upplupen intäkt.

Ett grundläggande villkor för successiv vinstavräkning är
att intäkter och kostnader för uppdraget kan storleksbestämmas
på ett tillförlitligt sätt liksom upparbetningsgraden.

För uppdrag som ej ger kostnadstäckning, görs full reser-
vering för förlusten så snart den kan förutses.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar, bestående företrädesvis av
maskiner, inventarier och fastigheter, redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångarnas
anskaffningsvärden med beräknade livslängder. Planenlig av-
skrivning sker med följande procentsatser:

Inventarier 20 %
Maskiner 20 %
Datautrustning (hårdvaran) 20 %
Byggnader   4 %
Goodwill 10 %

Samtliga inköp av programvara, licenser och komponenter för
underhåll och drift av koncernens nätverk betraktas som kort-
tidsinventarier med en livslängd mindre än 3 år, varför dessa
investeringar kostnadsförs direkt vid anskaffningstidpunkten.

Goodwill hänförlig till förvärvade dotterbolag och verk-
samheter redovisas som anläggningstillgång och skrivs av en-
ligt plan över den ekonomiska livslängden. Den ekonomiska
livslängden fastställs efter individuell prövning. Den ekono-
miska livslängden överstigande 5 år motiveras av långsiktigt
strategiskt värde med stabil verksamhet och god tillväxt.

Hyrda tillgångar
Genom leasingavtal disponerar koncernen över vissa tjänste-
bilar och datorer. Samtliga leasingavtal har klassifiserats som
operationella, vilket innebär att någon tillgångs- eller motsva-
rande skuldpost inte redovisas i balansräkningen.

Fordringar
Fordringar upptas till de belopp som efter individuell pröv-
ning väntas inflyta.
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Tillgångar i övrigt, skulder och
avsättningar
Dessa poster redovisas till anskaffningsvärden med undantag
för poster i utländsk valuta som redovisas till balansdagens
kurser.



Noter
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Av moderbolagets pensionskostnader avser 155 Tkr (124 Tkr) styrelse och VD. Motsvarande belopp för koncernen är 351 Tkr
(257 Tkr). Till styrelsen i moderbolaget har styrelsearvode utgått med totalt 240 Tkr, varav styrelsens ordförande erhållit 80 Tkr.

Under perioden 990101 – 991114 var Göran Lundin VD och koncernchef. Under denna period har han erhållit lön, ersätt-
ningar och förmåner om sammanlagt 643 Tkr. Från och med 991115 uppbär han lön om 30 Tkr/mån samt bilförmån.

Från och med 991115 är Jonas Wiström VD och koncernchef. Han har under året erhållit lön, ersättningar och förmåner om
sammanlagt 242 Tkr. I egenskap av huvudägare har Göran Lundin utställt 100.000 köpoptioner till Jonas Wiström. Uppsäg-
ningstid uppgår till 12 månader från företagets sida och 6 månader från VD:s sida.

Tidigare vVD Per Lysholt innehar fr.o.m 991115 en befattning som projektchef, för vilket han erhåller 60% av tidigare
avtalad lön.

Not 1  - Nettoomsättning             Koncernen            Moderbolaget
1999 1998 1999 1998

Datakonsultverksamhet 164 892 120 722 165 323 111 583
Produktionsautomation 67 812 72 891 - -

Totalt 232 704 193 613 165 323 111 583

Fördelat på geografiska marknader 
Sverige 209 131 183 210 159 983 110 077
Utlandet 23 573 10 403 5 340 1 506

Totalt 232 704 193 613 165 323 111 583

Not 2  - Genomsnittligt antal medarbetare             Koncernen            Moderbolaget
1999 1998 1999 1998

Kvinnor 43 32 40 28
Män 218 168 164 123

Totalt 261 200 204 151

Fördelat per ort
Västerås 105 94 68 62
Göteborg 58 53 57 36
Orter med färre än 20 medarbetare 98 53 79 53

Totalt 261 200 204 151

Löner samt andra ersättningar och
sociala kostnader
Löner och andra ersättningar 95 412 69 872 76 963 53 428
Sociala kostnader inkl pension 40 274 30 277 34 314 23 497
     varav pensionskostnad 8 173 5 529 6 734 4 417

Not 3  - Löner samt andra ersättningar  för-             Koncernen            Moderbolaget
          delade mellan styrelse, VD och övriga 1999 1998 1999 1998
Styrelse och VD 2 366 2 083 1 008 884
Övriga medarbetare 93 046 67 789 75 955 52 544

Totalt 95 412 69 872 76 963 53 428

Not 4  - Jämförelsestörande poster             Koncernen            Moderbolaget
1999 1998 1999 1998

Kostnader för börsintroduktion - 1 818 - 1 818
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Not 5  - Ränteintäkter och liknande             Koncernen            Moderbolaget
             resultatposter 1999 1998 1999 1998
Aktieutdelningar - 11 - 11
Resultat vid försäljning av värdepapper 5 3 771 5 3705
Ränteintäkter 281 590 12 106

Totalt 286 4 372 17 3 822

Not 6  - Skatt på årets resultat             Koncernen            Moderbolaget
1999 1998 1999 1998

Aktuell skatt -3 872 -6 931 -2 836 -2 840
Latent skatt 241 -395 -1 623 -

Totalt -3 631 -7 326 -4 459 -2 840

Not 7  - Goodwill             Koncernen            Moderbolaget
         1999 1998 1999 1998
Anskaffningsvärde 64 769 64 769 1 200 1 200
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 331 - -119 -
Årets avskrivningar -6 477 -3 331 -120 -119

Planmässigt restvärde 54 961 61 438 961 1 081

Not 8  - Inventarier, verktyg och installationer             Koncernen            Moderbolaget
1999 1998 1999 1998

Ingående anskaffningsvärde 26 169 13 653 14 139 11 795
Anskaffningar hänförliga till verksamhetsförvärv - 9 654 1 779 300
Årets anskaffningar 4 290 3 410 3 316 2395
Årets försäljning/utrangering -98 -548 -28 -351

Utgående anskaffningsvärde 30 361 26 169 19 206 14 139

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -17 664 -8 851 -9 204 -7 558
Ackumulerade avskrivningar hänförliga till verksamhetsförvärv - -6 215 -834 -
Korrigering för försäljning/utrangering 77 390 24 291
Årets avskrivningar -3 527 -2 988 -2 405 -1 937

Ackumulerade avskrivningar -21 114 -17 664 -12 419 -9 204

Bokfört värde 9 247 8 505 6 787 4 935

Not 9  - Byggnader och mark             Koncernen            Moderbolaget
         1999 1998 1999 1998
Ingående anskaffningsvärde 27 910 50 50 50
Anskaffningar hänförliga till företagsförvärv - 21 832 - -
Försäljningar/utrangeringar -50 - -50 -
Årets anskaffningar 713 6 028 - -

Utgående anskaffningsvärde 28 573 27 910 0 50

Ingående avskrivningar -2 440 - - -
Ackumulerade avskrivningar hänförliga till företagsförvärv - -1 861 - -
Årets avskrivningar -1 102 -579 - -

Ackumulerade avskrivningar -3 542 -2 440 0 0

Bokfört värde 25 031 25 470 0 50

Taxeringsvärdet på fastigheter uppgår till 14 514 Tkr, 
varav mark 2 589 Tkr.
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Not 10  - Andelar i koncernföretag             

Specifikation av innehav av andelar i Kapital- Antal Bokfört
koncernföretag Org.nr andel aktier värde

Trinova Software Systems AB 556376-3910 100% 8 000 45 164
Prevas Engineering AB 556380-1132 100% 5 000 6 100
Rasyko AB 556350-5758 100% 5 000 28 375
Prevas Fastighets AB 556238-7331 100% 1 000 7 200
Prevas Inhold AB 556266-3210 100% 3 000 620
Totalt 87 459

Not 11  - Andra finansiella tillgångar             Koncernen            Moderbolaget
1999 1998 1999 1998

Kapitalförsäkring 8 609 6 500 - -
Depositioner 10 10 - -

Totalt 8 619 6 510 - -

Not 12  - Förutdetalda kostnader och             Koncernen            Moderbolaget
              upplupna intäkter 1999 1998 1999 1998
Pågående fastprisprojekt, faktureringsvärde 71 508 68 969 28 297 12 013
Avgår fakturering -64 065 -56 638 -25 922 -8 628
Upplupna intäkter från arbete på löpande räkning 6 373 6 788 6 289 6 622
Övriga upplupna intäker 90 1 313 - -
Förutbetalda kostnader 712 496 702 749

Totalt 14 618 20 928 9 366 10 756

Not 13  - Eget kapital             Aktie- Bundna Fria
Koncernen kapital reserver reserver
Ingående eget kapital 1999-01-01 18 934 50 708 17 793
Utdelning -7 573
Förskjutning mellan bundna och fria reserver 2 517 -2 517
Årets resultat 2 304

Utgående eget kapital 1999-12-31 18 934 53 225 10 007

Aktie- Överkurs- Reserv- Fria
Moderbolaget kapital fond fond reserver
Ingående eget kapital 1999-01-01 18 934 32 635 3 507 11 388
Utdelning -7 574
Lämnade koncernbidrag -5 795
Skatteeffekt av lämnade koncernbidrag 1 623
Årets resultat 10 856
Utgående eget kapital 1999-12-31 18 934 32 635 3 507 10 498

Aktiekapital 1999-12-31 motsvarar av:
834 960 st aktier av Serie A (10 röster) á nom 2,50 kr samt 6 738 640 st aktier av Serie B (1 röst) á nom 2,50 kr

Not 14  - Avsättningar             Koncernen            Moderbolaget
         1999 1998 1999 1998
Avsättning för skatter 10 532 10 774 - -
Pensionsutfästelse 8 609 6 500 - -
Grantireserv 857 115 460 115

Totalt 19 998 17 389 460 115
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Not 15  - Långfristiga skulder             Koncernen            Moderbolaget
Långfristiga skulder till kreditinstitut 1999 1998 1999 1998
Förfallotidpunkt 1 - 5 år från balansdagen 10 286 13 714 10 286 13 714
Utnyttjade checkräkningskrediter 19 897 25 263 14 898 18 330

Totalt 30 183 38 977 25 184 32 044

Beviljade checkräkningskrediter 20 000 27 800 20 000 20 000

Not 16  - Upplupna kostnader och             Koncernen            Moderbolaget
               förutbetalda intäkter 1999 1998 1999 1998
Upplupna löner och semesterlöneskulder 5 322 4 234 3 063 1 073
Upplupna sociala avgifter 3 993 6 319 1 051 2 961
Övriga upplupna kostnader 2 025 2 870 1 529 2 076

Totalt 11 340 13 423 5 643 6 110

Not 17  - Ställda säkerheter och             Koncernen            Moderbolaget
               ansvarsförbindelser 1999 1998 1999 1998

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar 17 300 17 300 5 800 4 300
Fastighetsinteckningar 5 000 5 000 - -
Aktier i dotterbolag 74 373 76 000 73 539 73 539
Ställda säkerheter för förskottsgarantier
Spärrade bankmedel 141 2 083 - -
Ställda säkerheter för pensionsutfästelse
Kapitalförsäkring 8 609 6 500 - -

Totalt 105 423 106 883 79 339 77 839

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser för dotterbolags skulder till kreditinstitut - - - 2 331
Borgensförbindelser för förskottsgarantier 3 329 1 459 3 329 1 459
Övriga borgensförbindelser - 103 - 103

Totalt 3 329 1 562 3 329 3 893

Not 18  - Bokslutsdispositioner och            Moderbolaget
               obeskattade reserver, moderbolaget 1999 1998

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond -2 531 -2 530
Återföring skatteutjämningsreserv 299 299
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan -297 -186
Totalt -2 529 -2 417

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax 95 1 700 1 700
Periodiseringsfond tax 96 1 805 1805
Periodiseringsfond tax 97 5 909 5 909
Periodiseringsfond tax 98 3 060 3 060
Periodiseringsfond tax 99 2 696 2 696
Periodiseringsfond tax 00 2 531 -
Skatteutjämningsreserv 299 597
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning utöver plan 483 186
Totalt 18 483 15 953

Av moderbolagets obeskattade reserver utgör 28% latent skatt. Efter avdrag för ej avdragsgill nedskrivning av dotterbolagsaktier
uppgår latent skatteskuld till 866 Tkr.
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Västerås den 7 februari 2000

Till bolagsstämman i Prevas AB (Publ)
Org nr 556252-1384

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning i Prevas AB för år 1999.  Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen 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 i
rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. 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 den samlade informa-
tionen 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 och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande
bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar
i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri-
het för räkenskapsåret.

Västerås den 11 februari  2000

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står hos moderbolaget följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel    - 357.880
Årets vinst 10.856.353
Summa              10.498.473

Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposion:
I ny räkning överförs 10.498.473
Summa 10.498.473

Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgick koncernens fria egna kapital till 10.007.200 kr per 1999-12-31. Inga överföringar
till koncernens bundna reserver föreslås.
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Styrelsen

Roland Danielsson,
Västerås, född 1932
Tidigare vice verkställande direktör ICA AB
Vice styrelseordförande sedan 1995 och styrelseledamot
sedan 1992
Innehav i Prevas: 32.000 A-aktier och 24.000 B-aktier

Torbjörn Ek,
Södertälje, född 1934
Styrelseledamot sedan 1997
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aldano AB, Arriba
Intressenter AB, Bilmetro AB, Bim Kemi AB, Terrum BV och
Texet AB.
Styrelseledamot i Sverige-Amerika Stiftelsen, Telge
Företagsinvest AB och ledamot i IVA
Innehav i Prevas (inkl familj och bolag): 24.200 B-aktier

Erik Hallberg,
Telia, född 1956
Styrelseledamot sedan 1999
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Swedpower AB och
Confidence AB
Innehav i Prevas: 2.000 B-aktier

Tine Carpenter Leinstedt
Göteborg, född 1959
Styrelseledamot sedan 1999
Medarbetarrepresentat
Innehav i Prevas (inkl familj): 4.200 B-aktier

Göran Lundin,
Västerås, född 1944
Verkställande direktör Prevas AB tom 99-11-14

Styrelseledamot sedan 1985
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i MPA Rostskydd AB.
Styrelseledamot i Aldano AB, Västmanlands FoU-råd och
Teknikbyn Västerås. Ordförande i IVAs avdelning II/Elektro-
teknik
Innehav i Prevas (inkl familj): 400.000 A-aktier och
2.620.940 B-aktier

Lars Sjöström,
Västerås, född 1949
Styrelseledamot sedan 1995
Medarbetarrepresentant
Innehav i Prevas: 10.880 A-aktier och 2.400 B-aktier

Stieg Westin,
Skövde, född 1938
Tidigare Direktör Volvo Lastvagnar AB
Styrelseordförande sedan 1989 och styrelseledamot sedan 1986
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Neos Robotic AB och VI/
Rådet för utveckling samt styrelseordförande i Gothia Science
Park AB och styrgrupp för IT-Verkstad Forskning
Innehav i Prevas (inkl familj och bolag): 64.000 A-aktier och
50.600 B-aktier

Jonas Wiström,
Stockholm, född 1960
Verkställande direktör Prevas AB from 99-11-15
Styrelseledamot sedan 1997
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Svenska IT-företagen
Innehav i Prevas (inkl familj): 9.200 B-aktier samt
100.000 köpoptioner
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Överst från vänster
Lars Sjöström, Roland
Danielsson, Tine Carpenter
Leinstedt, Jonas Wiström,
Torbjörn Ek, Erik Hallberg,
Stieg Westin, Göran Lundin
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Ledningsgruppen

Per Tillaeus,
Västerås, född 1964
Regionchef Mitt
Anställd sedan 1994
Innehav i Prevas: 5.800 B-aktier

Anders Englund,
Linköping, född 1960
Regionchef Öst
Anställd sedan 1998
Innehav i Prevas: 8.200 B-aktier

Mats Svensson,
Göteborg, född 1960
Regionchef Väst
Anställd sedan 1998
Innehav i Prevas: 50.000 B-aktier

Sture Ternström,
Malmö, född 1949
Regionchef Syd
Anställd sedan 1998
Innehav i Prevas: 3.800 B-aktier

Jonas Magnusson,
Västerås, född 1963
Verkställande direktör Prevas Engineering
Anställd sedan 1995
Innehav i Prevas: 7.000 B-aktier

Gunnar Isberg,
Stockholm, född 1949
Affärsområdeschef media.com
Anställd sedan 2000
Innehav i Prevas: 40.000 köpoptioner

Mats Grahn,
Uppsala, född 1962
Affärsområdeschef Life Science
Anställd sedan 2000
Innehav i Prevas: 10.000 köpoptioner

Lucas Cardholm,
Stockholm, född 1970
Affärsområdeschef e-security
Anställd sedan 1997
Innehav i Prevas: 984 B-aktier

Jonas Wiström,
Västerås, född 1960
Verkställande direktör Prevas AB
Anställd sedan 1999
Innehav i Prevas (inkl familj): 9.200
B-aktier samt 100.000 köpoptioner

Per Lysholt,
Västerås, född 1937
Projektchef
Anställd sedan 1985
Innehav i Prevas: 100.000 A-aktier
och 315.300 B-aktier

Ulf Ottosson,
Västerås, född 1960
Ekonomichef
Anställd sedan 1997
Innehav i Prevas (inkl familj):
11.000 B-aktier

Lars Sjöström,
Västerås, född 1949
Kvalitetschef
Anställd sedan 1985
Innehav i Prevas: 10.880 A-aktier och
2.400 B-aktier

Överst från vänster
Sture Ternström, Per Tillaeus,
Gunnar Isberg, Jonas
Magnusson, Mats Grahn,
Jonas Wiström, Ulf Ottosson,
Mats Svensson, Anders
Englund, Per Lysholt

Lucas Cardholm och Lars Sjöström saknas på bilden


