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Ekonomisk rapportering
För verksamhetsåret 2001 är följande ekonomiska rapportering planerad:

• Delårsrapport jan-mars 25 april

• Delårsrapport jan-juni 20 augusti

• Delårsrapport jan-sep 24 oktober

• Bokslutskommuniké   4 februari 2002

• Bolagsstämma 20 mars 2002

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den

20 mars klockan 18.00 på Stockholms Mode-

center, Årstaängsvägen 13, Marievik.

Anmälan mm
För att deltaga och äga rösträtt måste aktie-

ägaren vara:

• registrerad i aktieboken

• anmäld till bolaget

Registrering i den av Värdepapperscentralen

VPC AB (VPC) förda aktieboken måste ha

skett senast den 9 mars 2001.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera

sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna

i eget namn. Sådan registrering skall vara verk-

ställd senast den 9 mars 2001.

Anmälan om deltagande i stämman (som

skall vara bolaget tillhanda senast kl 12.00

torsdagen 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

Adressändring
Fysiska personer folkbokförda i Sverige be-

höver inte anmäla adressändring till VPC.

Andra aktieägare som ändrat adress samt varje

aktieägare som ändrat namn eller kontonum-

mer bör snarast anmäla förändringarna till sitt

kontoförande institut.

Varje aktieägare som har förvaltarregistrerade

aktier bör snarast anmäla ändringar av namn,

adress och kontonummer till sin förvaltare.

Särskild blankett för anmälan tillhandahålls av

bank.

Utdelning
För räkenskapsåret 2000 föreslår styrelsen en

utdelning med 0,50 kr per aktie (föregående år

0 kr). Som avstämningsdag för utdelning före-

slås fredagen den 23 mars 2001. Utdelning

genom VPC beräknas ske den 28 mars 2001.
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Önska dig precis vad du vill i julstrumpan. Kortare time-to-market, en
ny IT-konsult, 3G, nya morgontofflor.

Inte blev det väl IT-konsulten? 
För vanligtvis låter det ju så här: ”De är aldrig här när man behöver

dom.” ”De håller aldrig tiden.” ”De kostar alltid mer än dom smakar.”
”De verkar hela tiden hålla på med annat än det dom ska göra.” 

Fast det där gäller inte våra konsulter på Prevas. De älskar

teknik. Ju svårare desto roligare. Roligast och mest spännande nu
är bioinformatiken – befriande komplicerad och härligt utmanande.
Ända hit till teknikens spjutspets har våra erfarenheter från bland
annat telekom och industriell IT fört oss.  

Alla som önskar borde givetvis ha tillgång till våra IT-konsulter men
tyvärr räcker de inte till för alla. Ännu, ska vi tillägga. För vi ska växa
ordentligt är det tänkt.

Vem önskar sig 
en IT-konsult?

Årets julklapp är en IT-konsult från Prevas.
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Omsättning *

Vem önskar sig en IT-konsult?

I syfte att öka kännedomen om Prevas

lanserade vi under hösten 2000 en särskild

marknadsförings- och rekryteringskampanj.

Som en av tre konsulter stod Ninni från

Prevas Uppsala modell.

2000 i korthet

Resultat före goodwillavskrivningar och
jämförelsestörande poster *

Antal medarbetare

Omsättningen ökade med 41% till 237,5 Mkr (168,1 Mkr)*.

Resultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick
till 23,6 Mkr (20,4 Mkr), en marginal om 9,9 % (12,1 %)*.

Kassaflödet ökade till 10,9 Mkr (-1,6 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).

Eget kapital uppgick till 90,2 Mkr (82,2 Mkr) och soliditeten till
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.

I mars förvärvades SFC från Ericsson Infotech.

I enlighet med vårt nya fokus kring IT såldes verksamheten inom Prevas
Engineering till ABB den 1 juli 2000.

I september bildades Prevas Customer Support.

* Ovanstående siffror för 1999 är angivna exklusive Prevas Enginee-

   ring. För år 2000 redovisas rearesultat och rörelseresultat fram till

   överlåtelsen av Prevas Engineering som en jämförelsestörande post

   om netto –3,5 Mkr.
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År 2000, mitt första år på Prevas, kommer att gå till historien som året då IT-
bubblan växte  och senare sprack. För Prevas blev år 2000 ett framgångsrikt
år då vi tack vare vår grundläggande styrka lyckades att väsentligt stärka vår
position.

Att bubblan uppstod är kanske inte så kon-

stigt. Vi har redan hunnit en bit in i

informationssamhället och IT är givetvis en

framtidsbransch med enorm potential. Dess-

utom så fanns det mycket gott om riskkapital.

Detta riskkapital byggde upp såväl leveran-

törs- som kundledet. Inte sällan kom en stor

del av omsättningen i riskkapitalfinansierade

bolag just från kundföretag som byggde sin

snabba tillväxt på riskkapital. När året bör-

jade var allt som kunde relateras till IT utsett

till vinnare. De mest namnkunniga företrädarna

talade om expansion till varje pris, men det

pratades väldigt lite om nöjda kunder. Detta

återspeglades också i börsens värdering av IT-

konsulterna i början på år 2000.

Den uppmärksamme kunde dock tidigt

under året höra talas om misslyckade

”Internetprojekt” och spruckna tidsplaner.

Nöjda kunder är en förutsättning för all affärs-

verksamhet oavsett bransch. Att företagsled-

ningen följer upp viktiga nyckeltal är själv-

klart. Lika självklart är det att kund-

tillfredsställelse, leveranssäkerhet och kvali-

tet finns bland dessa nyckeltal. Vi på Prevas

har därför sedan 10 år tillbaka följt upp alla

våra projekt avseende kvalitet och leveranssä-

kerhet.

För Prevas är nöjda kunder en förutsätt-

ning för allt vi gör. Hög återköpsfrekvens är

ett kvitto på att vi lyckats.

För att ge våra kunder ännu mer värde till

sina IT-investeringar har vi under året bildat

enheten Prevas Customer Support. Denna

funktion gör att våra kunder under längre tid

kan få sina lösningar supporterade och vidare-

utvecklade. Vi kan idag erbjuda support på tre

olika nivåer inklusive support 24 tim/dygn

sju dagar i veckan!

Under ”bubblans år” var alla välkomna att

arbeta i IT-branschen. Många unga lockades

till företag som expanderade snabbt och gav

förhoppningar om snabba optionsklipp. Tid-

ningarna var fulla av rubriker om IT-miljonä-

rer som i en del fall helt saknade erfarenhet

från branschen. Tyvärr innebar detta också att

en del hoppade av sin utbildning i förtid då

akademiska meriter var av underordnad bety-

delse. Antalet sökande till civilingenjörs-

programmen minskade troligtvis även som en

följd av detta. Min erfarenhet är att teknik-

utvecklingen går så fort att det är menings-

löst att utbilda sig för det som är ”inne” just

nu. Istället är en bred basutbildning typ

civilingenjörsprogrammet det bästa sättet att

hänga med även i nästa heta våg. Akademiska

IT-bubblan avslöjar Prevas styrka

meriter är inte allt och heller inte nödvändigt,

men det är en bra grund att stå på när man

hela tiden måste lära nytt. Idag läser vi i tid-

ningarna om hur IT-konsulter sägs upp ofta

under tuffa omständigheter. Förhoppningsvis

tappar inte dessa unga människor tron på bran-

schen utan kommer igen med mera erfaren-

het eller utbildning.

Utbrändhet var ett annat tema som bör

tas på största allvar. Oplanerade projekt,

brustna tidsplaner och dålig kvalitet är en gro-

grund för stress med sena kvällar och nätter

på jobbet. Vill man ha erfarna och välutbildade

medarbetare måste man ha en miljö som gör

att man också kan ha ett rikt och spännande

liv utanför jobbet. Vi strävar efter en jämnare

fördelning mellan manliga och kvinnliga med-

arbetare. Idag är 20 procent av våra med-

arbetare kvinnor. Anledningen till detta är inte

att vi tror på kvotering. Nej, anledningen är

ytterst förbättrad lönsamhet. Jämnare fördel-

ning skapar bättre beslut, större rekryterings-

bas och trevligare stämning. Allt positivt för

lönsamheten.

Apropå lönsamhet. Under ”bubblans år”

var detta något som skulle komma i framtiden.

Även om det i många fall är helt rimligt att inte

nå lönsamhet förrän efter ett antal år i t ex

bolag där nya produkter tas fram måste detta

vara en självklar utgångspunkt för affärsidén.

Att expandera ett tjänsteföretag med lönsam-

het går mycket bra. De mest snabbväxande

enheterna på Prevas är samtidigt de mest lön-

samma. Prevas har sedan starten vuxit med

lönsamhet.

För alla människor som investerat i IT-

aktier var 2000 ett turbulent år. Prevas fick sin

del av denna turbulens med en mycket stark

uppgång under våren. Mycket glädjande är
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Bilden visar IT-företagens värdering på

aktiemarknaden första börsdagen år 2000.

dock att Prevas bättre än de allra flesta IT-

företag lyckades försvara sitt börsvärde un-

der den kraftiga nedgång på börsen som följde

under hösten. Som framgår av bilderna i högra

kolumnen har vi stärkt vår relativa position

avsevärt.

Vi har också under slutet av året noterat

ett intresse från utländska placerare. Vi kom-

mer under 2001 och framåt att eftersträva fler

tillgängliga Prevasaktier på börsen och därige-

nom en bättre likviditet i aktien.

Var allt som hände och sades under

”bubblans år” fel? Nej, absolut inte. Många

begrepp inom den s k nya ekonomin är här för

att stanna. Värdet av humankapital, image,

samtidig information till alla och inte minst

win-win filosofin mellan kunder, med-

arbetare och företaget, gjordes mycket tydligt

av de nya aktörerna. Jag är övertygad om att

dessa begrepp är här för att stanna. Min tid i

amerikanska bolag, vilka utnyttjade Internet

och multimedia för att snabbt och över hela

världen informera internt, lärde mig snabbt att

medarbetarna fick viktig information snabbare

eller samtidigt som jag själv. I dagens företag

handlar det inte om att styra genom ett

informationsövertag. Det handlar i stället om

att skapa en miljö och värderingar för bra be-

slut.

Att vara företagsledare idag är helt annor-

lunda än det var bara för elva år sedan då jag

fick mitt första VD-jobb. Tanken om

nollsummespelet (det någon vinner på förlo-

rar någon annan på) är förlegat. I alla situatio-

ner, såväl mellan företag och medarbetare som

mellan kund och leverantör, måste man sträva

efter win-win situationer. Så skapas varaktiga

och lönsamma relationer!

Tillsammans med våra traditionella vär-

den, som nöjda kunder, lönsamhet, trovärdig-

het och långsiktigt nöjda aktieägare, utgör dessa

värden en viktig grund för Prevas framtid.

Sunda förvärv och strukturaffärer kommer

också att övervägas så länge de stämmer med

vår strategi att göra Prevas till landets ledande

IT-företag inom våra tillväxtområden. I takt

med att vi levererar lösningar högre upp i värde-

kedjan läggs också grunden för att etablera sig

utanför Sverige. Det är vår målsättning att

under 2001 etablera nya kontor både inom och

utom landet.

Även omkring styrelsearbetet finns

mycket att lära från ”bubblans år”. En sty-

relse måste vara mer aktiv mellan de ordinarie

mötena då omvärlden förändras så snabbt.

Under året förstärktes vår redan starka sty-

relse med Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson,

Lisbeth Gustafsson och Mathias Uhlén.  Jag

är mycket glad att ha en styrelse som är så väl

förankrad i våra affärsområden samtidigt som

den har gedigen kompetens från både ”den

gamla” och ”den nya” ekonomin. Det vikti-

gaste styrelsearbetet sker mellan de ordinarie

styrelsemötena då vi arbetar aktivt bl a med

ledningen för våra affärsområden i syfte att

utveckla vår verksamhet.

Prevas värden står starkare än någonsin.

Med nöjda kunder, kompetenta medarbetare,

stark styrelse och en stark och lönsam tillväxt

har vi ett bättre utgångsläge än de allra flesta

för ett spännande 2001.

Jonas Wiström

VD

”För Prevas är nöjda kunder en

förutsättning för allt vi gör” säger

Jonas Wiström Verkställande Direktör.

Ett år senare är bilden en annan. Flera av de

högt värderade bolagen har minskat mycket

kraftigt i värdering. Prevas värden är

opåverkade av turbulensen.

Källa: Öhmans Fondkommission

Källa: Öhmans Fondkommission
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Mathias Uhlén är professor i

molekylär mikrobiologi på KTH . Han står

verkligen i centrum av svensk bioteknik.

Har sina fingrar med i en stor mängd bio-

tekniska syltburkar inom forskning, fö-

retag och politik, och representerar där-

med den nya tidens mix mellan akademisk

värld och näringsliv:

- Jag är inte bara en nyfiken forskare. Jag

vill se att forskningen ger tillväxt och kon-

kreta förbättringar för människor, konsta-

terar han.

Du beskrivs som Sveriges främste

bioteknikentreprenör. Är det sant?

- I det blygsamma och Jantepräglade Sverige

ska man egentligen inte kommentera sånt. Jag

kan väl citera mamma som sa ”så här bra är du

inte”, efter en positiv artikel. Men jag pekar

gärna på de 60-70 patent och 6-7 bolag som

sprungit ur det arbete min forskargrupp lagt

ner.

Risken att du splittrar dig med alla

styrelseengagemang?

- Nja, jag gillar visserligen styrelserollen, men

jag försöker välja noggrant bland uppdragen.

Jag sitter i styrelserna hos tre av Prevas stora

kunder, vilket ger en värdefull koppling, men

jag är noga med att undvika olika jävsproblem.

Har biotekniken drabbats av den allmänna

IT-skepsisen?

- Ja, men inte så mycket. Vi har en fantastisk

miljö och ett stort entreprenörskap i Sverige

som vi säkert kan bevara. Och det bästa argu-

mentet för att få även politikerna att fortsätta

6

styrelsemedlemmar

”Jag vill även poängtera att Prevas är det enda bolaget i

Sverige som på allvar arbetar med mjukvaran till

instrumenten inom biotekniken” säger

Mathias Uhlén professor i molekylär mikrobiologi på KTH

och styrelseledamot i Prevas.

”Jag vill även poängtera att Prevas är det enda bolaget i

Sverige som på allvar arbetar med mjukvaran till

instrumenten inom biotekniken” säger

Mathias Uhlén professor i molekylär mikrobiologi på KTH

och styrelseledamot i Prevas.



Intervju av Lennart Ekdal

”Jag kan alltid rekommendera

Prevas. Bolaget står alltid för det man

åtagit sig” säger Erik Hallberg på

Telia Mobile och styrelseledamot i

Prevas.

”Prevas är ett väldigt välutbildat

företag, byggt tegelsten för

tegelsten” säger Claes Dinkelspiel

styrelseordförande för Öhman-

koncernen och styrelseledamot i

Prevas.satsa är att bioteknikforskningen ger ekono-

misk tillväxt.

- Det låter möjligen arrogant, men jag tycker

att Sverige har förutsättningarna att få fram

bioteknikens Microsoft, ett bolag som är

världsledande helt enkelt.

Din viktigaste roll i Prevasstyrelsen?

- Framför allt att hjälpa till i positioneringen

inom biotekniken, eller bioinformatiken som

vi gärna säger. Det är också spännande att för-

söka omvandla ett rent tjänstebolag till att även

innehålla produkter.

- Jag vill även poängtera att Prevas är det enda

bolaget i Sverige som på allvar arbetar med

mjukvaran till instrumenten inom biotekniken.

Börskursen då..?

- Jag tycker faktiskt kursen klarat sig bra, och

på sikt kommer den att avspegla att Prevas är

Sveriges bästa bioinformatikbolag.

Du som forskare kan inte gärna bara fo-

kusera på börskursen. Du vill väl göra

något gott för mänskligheten också..?

- Självklart, men det är ju så att om du ska ta

fram en medicin till Altzheimer-sjuka till ex-

empel, måste forskningen baseras på informa-

tion som tagits fram ur instrument med Pre-

vas mjukvara. Det finns ingen motsättning

mellan att göra gott och samtidigt tjäna pengar.

␣ ␣

Claes Dinkelspiel, VD/sty-

relseordförande inom Öhman-koncernen

sedan många år.

Vad har en rutinerad finansvalp i Prevas-

styrelsen att göra?

- Jag träffade både Göran Lundin (Prevas grun-

dare) och Torbjörn Ek i samband med IVA och

Teknisk Framsyn. Jag tyckte Göran var en

spännande person, och han tyckte uppenbar-

ligen att jag kunde tillföra något.

Nämligen?

- Både Prevas och Öhman är ju entreprenörs-

styrda företag, två tjänsteföretag med många

likheter. Finansiell kompetens behövs alltid.

Hur lägger man upp en nyemission? Om vi

vill bilda ett joint venture, hur går vi tillväga?

Eller optionsprogram för medarbetarna, vil-

ken variant ska man välja?

Du känner igen dig själv en del i Göran?

- Jo, det känns hemtamt (skratt). Det är precis

så en entreprenör är och ska vara. Ingenting är

omöjligt!

Han satt som VD i 15 år och borde slutat

tidigare, säger han själv. Håller du med

honom?

- Den stenen får du mig inte att kasta. Jag satt

själv som VD i 33 år...

Hur vill du utveckla Prevas?

- Prevas är ett väldigt välutbildat företag, byggt

tegelsten för tegelsten. Men ett konsultbolag

behöver också bygga upp ett strukturkapital,

ett bestående värde i form av produkter vid

sidan av alla duktiga medarbetare.

Vi lät Lennart Ekdal, reporter från TV4, intervjua Prevas styrelse. Det blev en
rad stimulerande möten, vilka tillsammans målar bilden av Prevas spännande
och dynamiska värld.
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Bioinformatiken nämns som det heta fäl-

tet. Begriper du dig på sånt?

- Vi har faktiskt nio IT-företag inom Öhman-

koncernen. Men jag erkänner gärna att just

bioteknik är inte min starka sida. Men för oss

handlar det ju om att göra en oändlig massa

information gripbar, förmedla kunskap så att

den blir begriplig.

Ser du några framtida affärer mellan

Öhman och Prevas?

- Ja, det vore väl konstigt om detta skulle för-

svåras av min närvaro...

Erik Hallberg på Telia Mobile.

Redan för 15 år sen levererade han dato-

rer och utvecklingssystem till Prevas, och

har alltså en lång relation med Prevas.

Han tycker styrelseplatsen i Prevas tvingar

honom att hänga med, även om han fnyser

åt begreppet den nya ekonomin.

- Det finns ingen ny ekonomi, men det

finns nya sätt att tjäna pengar på.

Du håller dig vaken med Prevasengage-

manget, säger du. Vad tillför du själv sty-

relsen?

- Förhoppningsvis en del av min erfarenhet av

att jobba med tillväxtbolag och förändrings-

projekt. Samtidigt vill jag gärna säga att Pre-

vas med sin ledning och styrelse utgör en av

de bästa tvärfunktionella kompetensgrupper

jag sett.

Kan du fixa nya uppdrag åt Prevas?

- Jag kan alltid rekommendera Prevas. Bolaget

står alltid för det man åtagit sig, vilket man

inte kan säga om alla konsultbolag precis.

- Många av de uppblåsta bolagen har helt en-

kelt inte levererat och då får vi självklart en

bumerangeffekt i marknaden.

Var ligger den mest intressanta tillväxten

för Prevas del?

- Vi har nu tydligt sagt att vi satsar på tre

tillväxtområden, och vi rekryterar så många

bra medarbetare vi kan. Det gäller förstås att

få marknaden att se allt detta, vilket kan ta

några år. Det enda som kan begränsa vår till-

växt, som jag ser det, är att vi inte hittar kom-

petens och ledarskap tillräckligt snabbt.

Du ser ingen annan hotbild alls?

- En allmän ekonomisk instabilitet är natur-

ligtvis farlig för alla. Vi är ju ofta inblandade i

det som ska komma längre fram. Om utveck-

lingsarbetet stoppas sker det ofta med en tvär-

nit under viss dramatik.

- Samtidigt tjänar vi faktiskt pengar, har en

positiv cashflow, ja det som krävs för att kunna

jobba långsiktigt.

Bernt Ericson är framtidschef

på Ericsson. Ja, hans avdelning heter fak-

tiskt Ericsson Foresight med uppgift att

hitta trendbrotten och nya områden. Om

Ericsson missar något av de nya tågen är

det alltså Bernt som får på skallen.

- Det blir en mer visionär roll än min tidi-

gare forskningsroll. Men framtiden går ju

faktiskt att påverka.

Ett toppjobb i Ericsson kräver väl en enorm

insats. Har du verkligen tid med Prevas?

- Absolut. Prevas är ett sätt att få kontakt med

verkligheten och se andra företagskonstella-

tioner. Ericsson är ju också beroende av en

mängd bolag i sin omgivning. Sedan känner jag

Göran också och gillar det jag ser.

Vad ger du i gengäld för denna nyttiga in-

syn?

- Jag har en god överblick över hela telekom-

området. Vad blir viktigast i framtiden osv. Jag

tror jag kan hjälpa till att fokusera på det vi

kan göra bättre än andra.

Prevas ska inte vara en allmän IT-konsult,

menar du?

- Nej, vi måste våga välja. Nu kan vi t ex skönja

en styrka i korsbefruktningen mellan IT-sidan

och biotekniken. Där ska vi satsa.

Vilken börskurs går bäst på ett års sikt,

Ericssons eller Prevas?

- Självklart tror jag att hela telekombranschen

och speciellt Ericsson kommer att repa sig och

utvecklas väl. Prevas befinner sig dessutom i

bioteknikbranschen som är en annan tillväxt-

bransch. Om Prevas spelar sina kort väl, kan

man utnyttja det bästa av dessa världar.

Hur vill du förändra Prevas?

- Ett renodlat konsultbolag kan inte överleva.

Alla projekt kan inte sluta med en konsult-

faktura. Vi måste kunna skapa ett värde för

medarbetarna.

- För både Ericsson och Prevas är den centrala

frågan: Hur får vi de skarpaste hjärnorna att

jobba för oss?

Och Prevas svar är..?

- Även hos oss kan du bli miljonär. Det är den

viktigaste drivkraften och det ska vi inte hymla

om, tycker jag.

Hur ser du på entreprenören Göran

Lundins roll framöver?

- Göran är viktig med sin attityd att ingenting

är omöjligt. Den dagen Göran lämnar ser vi

nog ett annat Prevas, men den dagen ligger

långt, långt bort...

Lisbeth Gustafsson är

vice VD på Posten, ansvarig för all försälj-

ning inom koncernen, en affär på 20 mil-

jarder. Hon har ett förflutet på Digital och

var tidigare en bitter konkurrent till Pre-

vas nuvarande VD Jonas Wiström.

- Han vet att jag har bra koll på den nya

ekonomin, vilka värderingar som gäller

och annat.

Lisbeth gestikulerar ivrigt och pratar en-

tusiastiskt om Sveriges IT-ledande posi-

tion, om vår höga PC-penetration, 2,2 mil-

joner Internetbankkunder, hur oerhört

spännande position Prevas får i allt detta

– ”ett stabilt kvalitetsföretag som aktie-

marknaden missat”.

Säg något som du gärna prioriterar som

styrelseledamot?

- Stärka varumärket. Nu är det t ex viktigt att

lyfta fram bioinformatiken. Marknaden gillar

den här satsningen, och Sverige och svenska

företag behöver uppmuntra djärva entre-

prenörer inom nya fält.
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Gynnas Prevas av reningsbadet inom IT-

sektorn under hösten 2000?

- Ja, delvis eftersom Prevas är ett stabilt och

lönsamt företag. Samtidigt är vi ju också del i

en mycket större marknad som tagit mycket

stryk. Helt opåverkade kan vi aldrig vara i

turbulenta tider.

Vad händer med aktiekursen på ett års

sikt?

- Prevas har blivit mer känt som bolag och

aktiekursen har fördubblats.

Vad har förändrats ␣ i bolaget?

- Som jag ser det föddes Prevas i den gamla

ekonomin, och utgör bryggan in i det nya. Det

är alltså ingen förändringsprocess vi talar om

egentligen, utan snarare en förstärknings-

process.

- Vi har en hett eftertraktad kunskap för nya

bolag, men vi har samtidigt en rad av Sveriges

största och äldsta exportföretag som kunder. ␣

Du är ensam tjej i styrelsen. Hur känns

det?

- Inget särskilt. Det är jag van vid.

Torbjörn Ek är en av Sveriges

mest kända industrimän. Har en enorm

erfarenhet från styrelsearbete och upp-

byggnaden av företag. Han kom in i

Prevasstyrelsen i samband med börs-

introduktionen. Kände till entreprenören

Göran Lundin snarare än bolaget Prevas.

- Jag frågade mig faktiskt hur ett så in-

tressant bolag kunde vara så okänt.

Prevas tuffade på med gamla kunder och

en trygg affärsportfölj.

Vad har du tillfört då?

- Kanske främst börsformalia i olika former,

mina erfarenheter från allt styrelsejobb genom

åren, möjligen också en allmän strategisk känsla

för expansion.

- Visionärerna får ett helsike i ett hårt börs-

klimat. De ser ju aldrig riskerna, bara möjlig-

heterna.

- Prevas har nu fått en allsidig styrelse, som

många bolag i motsvarande storlek kan avun-

das. Styrelsearbetet blir kul när man möter

människor som tänker olika.

Vad ser du framför dig under 2001?

- Vi borde kunna ingå en och annan intressant

allians. Kanske kan vi gå in som minoritet-

sägare i en partner och engagera oss den vä-

gen. Men Prevas ska inte hemfalla åt våld-

samma satsningar på framtiden. Jag hoppas

bolaget behåller ett traditionellt resultat-

tänkande.

- En del aktörer i den nya ekonomin bortser

från att aktieägare faktiskt vill ha avkastning

nu eller i en nära framtid också, inte bara stoppa

in pengar.

När kommer det riktiga lyftet för Prevas

då?

- Jag ser framför mig en stadig expansion med

något stigande marginaler. Vi kan nog ta lite

bättre betalt för den fina kompetensen. Och

en högre förtjänst lägger förstås grunden till en

högre börskurs.

Aktiekursen är högprioriterad i styrelsen?

- Visst ska vi ha upp kursen. Marknaden har

inte alltid rätt. När analytiker och journalister

lärt sig mer om Prevas affärsmöjligheter kom-

mer aktiemarknadens bild av Prevas att bli mer

positiv. Något som givetvis kommer att ha

positiv effekt på aktiekursen.

Något som känns extra spännande i bola-

get?

- Bioinformatiken nämns ju ofta, och jag kan

bara instämma. Vi ser en väldig aktivitet inom

biotekniken, framför allt i norra Stockholms-

området och Uppsala, och här är Prevas väl

positionerat.

Du har kört ett hårt race under lång tid.

Hur länge blir du kvar i styrelsen?

- Om något eller några år kan jag säkert bytas

ut mot en mer ämneskompetent ledamot.

”Som jag ser det föddes Prevas i den

gamla ekonomin, och utgör bryggan in i

det nya” säger Lisbeth Gustafsson

vice VD Posten och styrelseledamot i

Prevas.

”Jag ser framför mig en stadig

expansion med något stigande

marginaler” säger Torbjörn Ek känd

industriman och styrelseledamot i

Prevas.

”Prevas har fördelen att vara i flera

tillväxtbranscher” säger Bernt Ericson

framtidschef på Ericsson och

styrelseledamot i Prevas.
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medarbetare

10

På Prevas tar vi gärna hem uppdragen till

det egna kontoret. Det ökar motivationen

och stärker sammanhållningen i laget.



Nöjda medarbetare ger nöjda kunder

Medarbetaromsättning

Organisationsschema

Kompetensprofil

Vi tycker att fritiden är minst lika viktig

som jobbet. Man behöver inte sitta och

jobba hela natten för att bli hjälte på

Prevas.

Med en medelålder på 34 år betyder det att de

flesta medarbetare på Prevas har barn, ofta

små barn. Att inte endast ha barn, utan också

både ha ett rikt familjeliv och arbetsliv, det är

möjligt på Prevas. Allt oftare blir individuella

anställningsformer aktuella.

En medarbetare på Prevas har tid. Prevas

har en väl utvecklad projektmodell som gör

det enklare att planera och verkställa projek-

ten. Modellen bygger på en sund resurs-

planering som minimerar övertid på kvällar

och helger. När arbetsdagen är slut har medar-

betaren tid och energi även för sin familj. På

Prevas tar vi gärna hem uppdragen till det egna

kontoret. Det ökar motivationen och stärker

sammanhållningen i laget.

En medarbetare på Prevas har hög utbild-

ning. Tre av fyra har 120 poäng eller mer på

universitet/högskola. För Prevas är det väsent-

ligt att ta tillvara denna kunskap och vidare-

förädla den över tiden. Ofta är våra projekt i

den absoluta tekniska frontlinjen, vilket ökar

motivationen för det stora antal medarbetare

vilka har hög teknisk kompetens. Vi arbetar

även med projekt internationellt.

Förutom att Prevas erbjuder intressanta

arbetsuppgifter och goda ekonomiska villkor

för sina medarbetare anordnas frekvent olika

sociala aktiviteter. Att under avslappnande

former kunna lära känna andra sidor hos sina

arbetskamrater är mycket uppskattat, och

bygger samtidigt ett starkt team.

Den fortlöpande kompetensutvecklingen

är väl organiserad. Bl a upprättar varje

medarbetare ett ”kontrakt” med sin närmaste

chef där en överenskommelse om arbetet och

erforderlig kunskapsutveckling läggs fast.

En medarbetare på Prevas är lönsam.

Prevas är och har varit ett lönsamt företag ända

sedan starten för över 15 år sedan. Att arbeta

i ett lönsamt företag skapar arbetsro. Samti-

digt gör denna trygghet att arbetsdagen blir

både roligare och mer stimulerande.

Ett optionsprogram erbjöds alla med-

arbetare under 2000. Optionsprogrammet ökar

motivation och delaktighet hos medarbetarna.

Samtidigt bidrar optionsprogrammet till ökad

lönsamhet och ökad tillväxt för Prevas.

Utspädningen av aktiekapitalet blev knappt

tre procent. Optionsprogrammet löper till den

15 aug 2004. Planen är att nya årliga options-

program ska lanseras för att ytterligare öka

Prevas konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Under hösten genomförde Prevas en

offensiv rekryteringskampanj med helsidor i

ledande affärsmedia. Budskapet i annonserna

centrerades till möjligheterna att kombinera

ett utvecklande arbete med ett engagerat

familjeliv. Alltså ett av de primära styrke-

faktorerna med att arbeta på Prevas som många

medarbetare lyfter fram. Att kampanjen illus-

trerades med medarbetare som fotomodeller

förstärkte det stora genomslaget ytterligare.

Prevas har självklart en väl utvecklad

jämställdhetsplan. I den planen slår vi bl a

fast att det oavsett kön ska gå att kombinera

föräldraskap och arbete. Det får inte före-

komma några löneskillnader mellan män och

kvinnor för lika arbete.

Idag är 20 procent av våra medarbetare

kvinnor.  Det är vår övertygelse att en jämn

fördelning skapar bättre beslut, större rekry-

teringsbas och trevligare stämning. Allt detta

bidrar positivt till Prevas lönsamhet. En av

våra viktigaste ambitioner är därför att öka

antalet kvinnliga medarbetare inom företaget.

En medarbetare på Prevas är en mycket viktig person. Både för sina kunder
och sina kollegor. Men framförallt är han eller hon viktig för sin familj.
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Personal Chemistry, utvecklare av Coherent Syntes™, tillhandahåller nya, effektivare

lösningar för optimering av läkemedelkandidater för läkemedelsindustrin. För att snabbare

komma ut på marknaden valde Personal Chemistry; Prevas bioinformatics som partner för att

utveckla de avancerade IT-lösningar som behövs för denna krävande och dynamiska bioteknik

och läkemedelsmarknad.

Läs mer om affärsområdet bioinformatics på vår hemsida www.prevas.se/bioinformatics

affärsområde

   Bioinformatics
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IT lösningar inom Life Science

”Marknaden för bioinformatik är

kanske den mest snabbväxande

IT-sektorn i Sverige idag” säger

Mats Grahn Affärsområdeschef.

Dynamisk marknad med
stark tillväxt
Dynamiken bland de stora life science aktö-

rerna på den svenska marknaden (Pharmacia

Corporation, AstraZeneca, Amersham-

Pharmacia etc) har givit ett tillskott av kom-

petens på marknaden. Tillsammans med

gedigen akademisk och industriell forskning

har ett ökande inflöde av riskkapital lett till

skapandet av många nya företag.

I stort sett samtliga av dessa nyetablerade

företag kommer i någon form att vara bero-

ende av avancerade programvarulösningar för

att utveckla sina produkter och för att genom-

föra sina affärsidéer. Samtidigt är villkoren för

det lilla företaget, med en liten ibland ej lanse-

rad produktportfölj många gånger tuffare än

för de större företagen.

Behovet av snabb tillväxt leder till

expansionsrelaterade administrativa problem

samtidigt som en försening i produktutveck-

lingen leder till finansiella problem som allvar-

ligt kan hota företagets existens. Prevas

bioinformatics erbjuder därför  ett kvalificerat

IT-stöd inom affärsutveckling, projektledning,

applikationsutveckling och eftermarknad. Tid

kan sparas och riskerna för förseningar

minimeras.

Kartläggningen av genernas funktion och

struktur leder snabbt till nya angreppssätt

inom bioinformatikområdet. Hanteringen av

stora mängder data om genernas och pro-

teiners egenskaper underlättas av den snabba

utvecklingen av kommunikation över Internet

tillsammans med den fortsatt snabba utveck-

lingen av kraftfulla datorer.

Affärsområdet strävar efter att kunderna skall se oss som en IT-partner med
en bred erfarenhet från olika biotekniska applikationsområden. Våra medarbe-
tare besitter erfarenhet från området, varav ett flertal med molekylärbiologisk
utbildning kombinerat med informationsteknik. Prevas ISO-certifierade projekt-
modell har resulterat i hög kvalitet och leveranssäkerhet och ger därmed en
trygghet för våra kunder.

Produktutveckling inom bioinformatik-

området kännetecknas av att ett stort antal

olika professioner måste samarbeta effektivt

för att nå resultat, det är ett tvärvetenskapligt

område i dess rätta bemärkelse. För att nå

uppsatta mål gäller det att konstruktörer av

IT-system måste tala samma språk som

användarna av IT-lösningarna, som oftast har

en biokemisk bakgrund. Prevas vill genom

affärsområdet Prevas bioinformatics bidra till

att överbrygga just detta gap, och erbjuda IT-

konsulter med erfarenhet av begrepp inom bio-

teknik, molekylärbiologi och IT, och där-

igenom vara en effektiv partner till aktörerna

inom området.

Flera nya samarbeten med
spjutspetsföretag
Affärsområdet etablerades under första kvar-

talet och antalet konsulter verksamma inom

området har under året ökat mycket kraftigt.

Det har trots rådande stor efterfrågan på

kvalificerade medarbetare varit möjligt att

växa kraftigt organiskt. Erfaren kvalificerad

IT-kompetens tenderar att söka sig till de

tekniskt mest utmanande projekten och till

miljöer som erbjuder ett strukturerat och väl-

organiserat sätt att arbeta.

Nya långsiktiga relationer med intressanta

kunder såsom t ex AstraZeneca, Gyros, Per-

sonal Chemistry, Arexis och Visual

Bioinformatics har etablerats under året och

utvecklats väl. Samarbetet med tidigare exis-

terande viktiga kunder t ex, Amersham

Pharmacia Biotech, Pyrosequencing och

Biacore har fördjupats.

En lång rad av starka referensprojekt gör

att det är vår övertygelse att bioinformatik-

lösningar i Sverige implementeras enklast,

effektivast och säkrast med Prevas bio-

informatics som partner. För mer och detalj-

erad information om referensprojekt se vår

hemsida www.prevas.se/bioinformatics.

Marknadsföringsmaterial i olika format

har sammanställts för att på ett tydligt sätt visa

den unika kompetens och erfarenhet som

Prevas bioinformatics besitter.

Ett omfattande utbildningsmaterial för att

ytterligare höja branschkunskapen bland

Prevas bioinformatics medarbetare har ut-

vecklats i samarbete med Tommy Lewander,

PhD MD (TLC) samt Johan Häggblad PhD

(Pharmacia). Det webbaserade utbildnings-

materialet som arbetats fram under senare

delen av år 2000 kommer att användas för att

ytterligare höja medarbetarnas bransch-

kompetens.
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affärsområde

Industry

Produkterna för tredje generationens mobilnät

produceras med hjälp av Prevas produkter. Dessa

produkter används av en rad företag runt om i

världen, så som Flextronics International i Kina.

Läs mer om affärsområdet Industry på vår hemsida

www.prevas.se/industry
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Konkurrenskraft åt våra kunder

”Som ett led i strategin att kliva uppåt i

värdekedjan har Prevas produktifierat

delar av sitt kunnande” säger Per

Tillaeus Affärsområdeschef.

Affärsområdets mål är att öka våra kunders konkurrenskraft genom att ut-
veckla datorbaserade produkter (embedded systems) och att med hjälp av IT
effektivisera deras produktion.

Embedded systems
Inom detta område utvecklar Prevas den

programvara som används i datorbaserade

produkter. Exempelvis har vi levererat all

programvara till Atlas Copcos skruvdragare

Macs Next. Produkten Macs Next används

bland annat av bilindustrin, där kvalitet är av

högsta vikt. Med Prevas som partner har nu

Atlas Copco världens modernaste produkt.

Strategiskt  förvärv av
Ericssonverksamhet
År 2000 har varit ett händelserikt år för

affärsområdet. Ericssons verksamhet för

produktionsstyrning i Karlstad förvärvades.

Som ett led i strategin att kliva uppåt i värde-

kedjan har Prevas produktifierat delar av sitt

kunnande. Förvärvet från Ericsson innehöll

ett brett tjänste- och produktkunnande där

Prevas nu kan erbjuda tre produkter särskilt

anpassade för elektronikproduktion (inom

spårbarhet, test och kvalitetsstyrning).

Produkterna passar väl in i verksamheten inom

affärsområdet Industry och ger oss en

kraftigt förbättrad marknadsposition mot

bland annat Ericssons och Flextronics

Internationals enheter för elektronik-

produktion.

Vi har nu byggt ut vårt marknads-

erbjudande så att vi kan leverera ett komplett

åtagande kring våra produkter, från förstudie

till ett långsiktigt supportåtagande.

Försäljningen har varit framgångsrik

under 2000. Prevas fick bland annat en order

från Ericsson på vidareutveckling av

produkten Bartrack.

Optimal produktion
Prevas Industry har en enastående referens-

lista på att leverera IT-lösningar för produk-

tion. Under året har vertikal integration av IT-

systemen blivit allt viktigare. E-handels-

systemen kopplas till affärssystemen och

affärssystemen till produktionssystemen. Vi

har levererat dessa typer av lösningar i ett fler-

tal fall. I de mest utvecklade lösningarna kan

kunderna beställa produkter via webben och

produktion av dessa startas helt automatiskt.

Bartrack
Bartrack är en produkt för att spåra kompo-

nenter i en produktionsprocess. Bartrack ska-

par och administrerar identiteter som används

för märkning av tillverkade enheter för att

säkerhetställa spårbarhet. Spårbarhets-

informationen från Bartrack levereras bl a till

Ericssons spårbarhetsdatabas Tracy, som inne-

håller information om allt som tillverkas av

och för Ericsson.

TestNet 95
TestNet 95 är ett testdatainsamlingssystem

som möjliggör övervakning och administration

av tester och som även möjliggör spårning av

fel som dyker upp i produkter. En stor fördel

med TestNet 95 är den snabba och enkla

visualiseringen av

• vilka tester som utförts på en produkt

• mätdata, testresultat och testprotokoll

• vilka reparationer som gjorts på

produkten

• referensdata

QSP
QSP är ett informationssystem för tillverkande

industri. Systemet samlar in data från tester,

inspektioner och felsökning. Resultatet kan

presenteras i ett antal standardrapporter. Det

finns även en analysfunktion som möjliggör

specialfrågor i QSP databasen.

 Användargränssnittet stödjer flödet vid

tester och inspektioner. Data matas in snabbt

och enkelt vilket säkerhetsställer att föränd-

ringar i produktionen kan utvärderas snabbt.

Prevas PharmaLineTM

PharmaLine är en produkt utvecklad för

etikettering av läkemedel. PharmaLines styrka

är elektroniskt lagrade versionshanterade eti-

ketter. PharmaLine är ett flexibelt print-on-

demand-system som klarar allt från småska-

liga behov till de krav stora automatiserade

produktionsanläggningar ställer. All data an-

gående etiketter som enligt myndighetskrav

måste sparas, kan lagras och återkallas när som

helst. Spårbarheten gäller t ex innehålls- eller

designförändringar i etiketten. Så fort en

etikett ändras lagras detta i PharmaLine. Flera

stora svenska läkemedelsföretag använder idag

Prevas PharmaLineTM såväl nationellt som in-

ternationellt.
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Prevas lösningar skapar möjligheter för effektiv

kommunikation inom media och telekom.

Läs mer om affärsområdet Telecom på vår hemsida

www.prevas.se/telecom
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Kraftfull satsning mot 3G

”Streaming media kommer att vara en av

de drivande tjänsterna i nästa

generations mobilnät” säger Peter

Johansson Affärsområdeschef.

Omsättning fördelad per affärsområde

Affärsområdets vision är att bli det ledande konsultbolaget inom streaming
media för telekommarknaden. Vi ska fokusera arbetet på systemlösningar för
tredje generationens mobilnät samt tillväxtområden inom mobilt Internet.

Affärsområdet Telecom har huvudinriktning

mot företag som levererar  lösningar för andra

och tredje generationens mobilnät samt tillväxt-

områden inom mobilt Internet. Prevas Telecom

har också unikt kunnande inom streaming

media, det vill säga bild- och ljudöverföringar i

realtid över Internet. Vi bedömer  att streaming

media kommer att bli den drivande faktorn

för teknik- och tjänsteutveckling inom

kommunikationsindustrin.

Prevas Telecom levererar kompetens, från

grundteknik som realtidssystemering till

affärsstrategi och tjänsteutveckling.

Tydlig fokus på
mobilsystem för 3G
Under år 2000 har Prevas Telecom stärkt

organisationen, främst med systemut-

vecklare och streaming mediaexperter.

Peter Johansson, chef  för affärsområdet,

har en lång erfarenhet av telekom. Peter har

tidigare arbetat på Ericsson Radio Systems

med strategisk produktledning.

En tydligare fokusering mot andra och

tredje generationens mobilsystem samt tillväxt-

områden inom mobilt Internet och streaming

media märks tydligt. Inte minst har detta

varit vanligt förekommande på mässor,

rekryteringsdagar, seminarier m m under året.

Ett stort antal order inom streaming me-

dia har inkommit under 2000, och många för-

frågningar på konsulter har gett underlag för

en stark rekrytering.

Affärsområdet har flera nya kunder och

avtal har ingåtts med ett antal leverantörer med

intressanta och kompletterande produkter.

Vi har också tecknat strategiska samarbets-

avtal med partners som antingen stärker vårt

utbud eller totalintegrerar stora projekt.

Projektreferenser
• SVT, utbyggnad av ”DKS”, ett system

för hantering av videomaterial i data-

format, främst för redaktionella nyheter

• Ericsson Radio Systems, där Prevas del-

tar i utvecklingen av tredje ge-

nerationens mobilsystem med bl a test

och integrering för basstationer, samt

drift och underhållssystem

• Ericsson Utveckling, där Prevas är

med och utvecklar nästa generations

bredbandsväxlar

• Nokia, med vilka vi undertecknat av-

tal om förvaltning och utveckling av

mjukvara för Open TV, som är en stan-

dard för set-top-boxar

Exempel på övriga kunder och partners är

Telia, Silicon Graphics, NetInsight, Tibco,

Comhem och E2home.
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e-säkerhet för affärsnytta

Prevas e-security arbetar med säkerheten uti-

från beställarens verksamhetsnytta. Detta ar-

betssätt kräver en bred kompetens och djup

kunskap. Det är därför som Prevas idag har

Sveriges största IT-juridiska enhet bland IT-

konsultbolagen i landet. För att kunna vara en

oberoende part som utvärderar leverantörer

och produkter för våra kunders räkning är

Prevas e-security inte återförsäljare eller

distributör för några säkerhetsprodukter.

Prevas IT-jurister, verksamhetskonsulter

och systemarkitekter samverkar i en väl inte-

grerad organisation. Det är därför e-security

kan ta totalåtaganden för att utveckla och in-

tegrera säkra lösningar utifrån beställarens

verksamhetsnytta.

• Kravställare

Bedömer vilken säkerhet som krävs

i verksamheten och vilka lösningar

som ger kostnadseffektiva säker-

hetsfunktioner.

• Implementation

Professionellt införande av säkerhet

i verksamheten.

• Validering

Kontrollerar att säkerheten har fått av-

sedd verkan, dvs att mätbara mål har

uppnåtts.

Prevas erbjuder validering enligt två modeller:

ISO 17799 och BATE. Efter valideringen kan

certifikat erhållas som intygar kundens

säkerhetsnivå mot omvärlden.

Resultatområdets mål är att öka kundernas affärsnytta genom att skapa rim-
liga säkerhetslösningar baserade på verksamhetens behov av förtroende.

Prevas på första plats
inom e-säkerhet
Våren 2000 rankade den oberoende facktids-

skriften Aktuell Säkerhet, Prevas som

nummer ett i tre av fyra kategorier, som

leverantör av elektronisk säkerhet.

Under hösten 2000 har Prevas e-security

tillsammans med Helsingfors Universitet

bedrivit en av världens största IT-säkerhets-

studier med mål att besvara grundfrågan ”Vad

får en användare att göra affärsavslut på en

e-handelsplats?”. Forskningsrapporten kan

hämtas på vår hemsida e-security.prevas.se

(Trusted e-business).

Krävande uppdrag från
ABB och Telia
Arbetet med en säkerhetsjuridisk validering

av en internationell e-handelslösning hos ABB

omfattade ett analysarbete i enlighet med

BATE-modellen, där Prevas IT-jurister

och säkerhetsspecialister i samråd med

kunden utvärderade systemets uppbyggnad

och dess interna processer. För mer informa-

tion om BATE-modellen, se vår hemsida

e-security.prevas.se (BATE).

Prevas IT-jurister och säkerhetsexperter

utgör stöd för affärsutvecklarna hos Telia

Mobile vid affärsutveckling av mobila lösningar

för sjukvård och hemtjänst. I arbetet har bl a

sårbarhetsanalyser genomförts för att på ett

kostnadseffektivt sätt finna rimliga säkerhets-

lösningar.

I konkurrens med andra konsultbolag fick

Prevas uppdraget av en internationell koncern

inom telekomsektorn att till fast pris formge

och leverera en säkerhetsprogramvara för elek-

tronisk signering och stark kryptering.

Partnerskap
Sign On, www.signon.se

Prevas är tjänsteleverantören som genomför

förstudier, systemimplementering och sup-

port för produkten FormPipe. Med FormPipe

skapas rättsligt bindande e-signaturer.

Lloyd’s Register, www.lr.org

Ett tiotal av Prevas säkerhetskonsulter är god-

kända ”BS7799 assessors” och genomför

certifieringar av organisationer enligt standar-

den ISO 17799 (BS7799). Lloyd’s Register är

globalt ackrediterad och är den organisation

som utfärdar certifikatet efter godkänd revi-

sion.

Posten eSäkerhet, digitalid.postnet.se

Prevas är den partner som för kundens räk-

ning ställer krav mot leverantörer, gör kostnads-

och nyttoanalyser, projektleder införande och

validerar lösningar baserade på Postens elek-

troniska ID-kort.

e-security

”Är det inte affärsmässigt lönsamt att

införa säkerhet i verksamheten skall

man låta bli” säger Lucas Cardholm

Resultatområdeschef.

Läs mer om e-security på vår hemsida

e-security.prevas.se.
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Tryggar driftsäkerheten dygnet runt

Resultatområdet ska erbjuda kvalificerad support med hög teknisk kompe-
tens där kunden alltid får ett snabbt svar och ett personligt bemötande.

Customer Support

Hög driftsäkerhet är ett prioriterat mål hos

allt flera kunder. IT-systemen spelar allt mer

en verksamhetskritisk roll i många företag. Att

Prevas nu skapar ett eget resultatområde kring

Customer Support visar vilken vikt denna

funktion har hos alltfler kunder. För kunderna

innebär fördelen att ha en och samma leveran-

tör, från förstudie till support, att de tryggar

driften av ett ändamålsenligt IT-system.

Stora och  komplexa IT-system används

både inom produktion och produktutveckling

hos många företag. Driftstopp är ofta förö-

dande. Produktionsbortfall och därmed förlo-

rad konkurrenskraft innebär stor värde-

förstörelse. I verksamheter där kort time-to-

market handlar om att vinna eller försvinna

kan driftstopp vara ett direkt hot mot företa-

gets överlevnad.

Support dygnet runt
Detta är anledningarna till att Prevas un-

der 2000 tydliggjort Customer Support som

ett eget resultatområde, med mycket stora

marknadspotentialer att ta tillvara. Att många

kunder redan finns på utvecklingssidan un-

derlättar förstås möjligheten att marknadsföra

Customer Supports tjänster till redan befint-

liga kunder.

Erbjudande till både befintliga och nya

kunder innebär helhetsåtagande inom support,

förvaltning och vidareförädling av kundernas

IT-lösningar. Supportprogrammet känneteck-

nas också av stark differentiering för att opti-

mera anpassningen till kundernas olika behovs-

nivåer. Support dygnet runt eller endast under

kontorstid, väljer kunden själv utifrån sina be-

hov. Uppkopplingsmöjlighet gentemot kun-

dens system är en viktig ingrediens.

Det nya resultatområdet Customer Sup-

port arbetar geografiskt obundet och strävar

efter att ge en hög grad av personligt bemö-

tande kombinerat med högt teknikinnehåll.

Snabb uppbyggnad
Uppbyggnaden av organisationen för

resultatområdet har gått relativt snabbt. Det

faktum att Prevas är en attraktiv arbetsgivare

för duktiga tekniker har underlättat

rekryteringsarbetet. Nu är ett antal mycket

erfarna nyckelpersoner på plats inom

Customer Support. Alla med lång erfarenhet

inom support, projektledning och vidare-

förädling av applikationer.

Ett ärendehanteringssystem uppbyggt

enligt den senaste tekniken stöder de mänsk-

liga insatserna. Kombinationen ger ett mycket

starkt erbjudande från Prevas Customer Sup-

port vilket ytterligare kommer att befästas

under 2001.

”Att Prevas nu skapar ett eget

resultatområde kring Customer Support

visar vilken vikt denna funktion har

hos alltfler kunder” säger Matz

Axelsson Resultatområdeschef.

Läs mer om Customer Support på vår

hemsida www.prevas.se.

Prevas är väl organiserat.

Medarbetarna behöver sällan jobba

över och fritid värderas högt.
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Fem år i sammandrag

Definitioner
Marginaler

Bruttomarginal

Resultat före avskrivningar i procent av rörel-

sens intäkter.

Rörelsemarginal

Resultat efter avskrivningar i procent av rörel-

sens intäkter.

Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto i procent av rörel-

sens intäkter.

Avkastningsmått

Räntabilitet på operativt kapital

Resultat efter avskrivningar i procent av ge-

nomsnittligt 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 genom-

snittligt eget kapital.

Siffermaterialet i följande avsnitt är avrundat till miljoner kronor med en decimal. Beräkningarna är dock utförda med ett större antal decimaler, vilket

kan medföra att vissa tabeller och relationstal till synes ej summerar.

Resultaträkningar i sammandrag | Mkr

*   Den 1 juli 2000 såldes rörelsen i Prevas Engineering. För att bättre spegla utvecklingen inom kvarvarande verksamhet 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. På grund av omläggning från tidigare brutet räkenskapsår till kalenderår har

1996 års redovisning proformerats till kalenderår.

Balansräkningar i sammandrag | Mkr

2000 * 1999 * 1999 1998 1997 1996 *
proforma proforma

Nettoomsättning 237,5 168,1 232,7 193,6 119,3 99,6

Rörelsens kostnader -209,8 -144,2 -214,6 -165,6 -105,1 -82,8

Avskrivningar enl plan -9,0 -8,3 -11,1 -6,9 -2,0 -1,4

Jämförelsestörande poster Prevas Engineering -3,5 - - - - -

Jämförelsestörande poster övrigt ** 1,3 - - -1,8 -0,8 -

Resultat efter avskrivningar 16,6 15,6 7,0 19,3 11,5 15,4

Finansnetto -0,7 -1,2 -1,0 3,9 1,1 3,5

Resultat efter finansnetto 15,9 14,4 5,9 23,2 12,6 18,9

Jämförelsestörande post Prevas Engineering *** -4,1 - - - - -

Skatt -6,3 -5,4 -3,6 -7,3 -3,9 -5,3

Resultat efter skatt 5,5 9,0 2,3 15,9 8,7 13,7

2000 1999 1998 1997 1996
proforma

Anläggningstillgångar exkl goodwill 33,3 43,0 40,6 4,9 4,5

Goodwill 35,8 55,0 61,4 - -

Övriga omsättningstillgångar 62,0 58,9 70,9 23,2 19,3

Likvida medel inkl kortf.placeringar 18,9 8,0 9,6 33,9 31,0

Summa tillgångar 150,1 164,9 182,5 62,0 54,8

Eget kapital 90,2 82,2 87,4 42,0 36,7

Avsättningar 11,1 20,0 17,4 5,6 3,6

Räntebärande skulder 12,0 30,2 39,0 0,0 0,0

Icke räntebärande skulder 36,8 32,6 38,7 14,5 14,5

Summa skulder och eget kapital 150,1 164,9 182,5 62,0 54,8

** År 2000 avser återbäring av allokerade pensionsmedel från SPP med 6,0 Mkr samt kostnader för särskilda marknadsföringssatsningar

och strukturkostnader med 4,7 Mkr. Kostnaderna för 1997 och 1998 avser nedlagda kostnader för Prevas börsintroduktion.

*** Avser reservering av skatt på den rörelsevinst som uppkom till följd av försäljningen av rörelsen i Prevas Engineering.
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Kapitalstruktur

Operativt kapital

Balansomslutning minskat med likvida medel

samt icke räntebärande skulder inklusive latent

skatteskuld i obeskattade reserver.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minus icke räntebärande

skulder.

Eget kapital

Eget kapital inklusive 72 procent av obeskat-

tade reserver.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder minskade med likvida

medel.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld dividerat med eget ka-

pital beräknat enligt ovan.

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 anläggnings-

tillgångar samt investeringsbidrag.

Medarbetare

Omsättning per medarbetare

Rörelsens intäkter dividerat med genomsnitt-

ligt antal årsmedarbetare.

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 1997 och 1998 är nyckeltal som markerats med * beräknade exkl. kostnader för börsintroduktion. Nyckeltalen för kapitalstruktur, kassaflöde och likviditet

har ej justerats för proformaberäkningen 1999.

Finansiella nyckeltal
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2000 1999 1999 1998 1997 1996
proforma proforma

Marginaler

Bruttomarginal, % * 11,7 14,2 7,8 14,5 11,3 16,9

Marginal före GW-avskrivningar och jämf.störande poster, % * 9,9 12,1 5,8 12,6 9,6 15,5

Marginal efter GW-avskrivningar och jämf.störande poster, % * 7,0 9,3 3,0 10,9 9,6 15,5

Vinstmarginal, % * 6,7 8,6 2,6 12,9 10,6 19,0

Avkastningsmått

Räntabilitet på operativt kapital exkl goodwill, % 34,2 29,9 13,3 61,0 167,0 520,0

Räntabilitet på operativt kapital inkl goodwill, % 15,0 14,2 6,3 31,0 167,0 520,0

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 15,4 13,1 5,2 28,1 32,0 65,0

Räntabilitet på eget kapital, % 6,3 10,7 2,7 26,2 22,0 47,0

Kapitalstruktur

Operativt kapital exkl goodwill, MSEK 47,5 49,4 49,4 55,4 8,0 5,7

Operativt kapital efter goodwill, MSEK 83,3 104,3 104,3 116,8 8,0 5,7

Sysselsatt kapital, MSEK 102,2 112,4 112,4 126,4 42,0 36,7

Eget kapital, MSEK 90,2 82,2 82,2 87,4 42,0 36,7

Räntebärande nettoskuld, Mkr -6,9 22,1 22,1 29,4 -33,9 -31,0

Nettoskuldsättningsgrad, ggr -0,08 0,3 0,3 0,3 -0,8 -0,8

Soliditet, % 60,1 49,8 49,8 47,9 68,0 67,0

Andel riskbärande kapital. % 67,0 56,0 56,0 54,0 77,0 74,0

Kassaflöde och likviditet

Kassaflöde före investeringar, Mkr 24,9 23,9 23,9 2,8 9,6 11,1

Likvida medel, Mkr 18,9 8,0 8,0 9,6 33,9 31,0

Medarbetare

Genomsnittligt antal medarbetare 256 209 261 200 146 126

Omsättning per medarbetare, Tkr 928 804 892 968 817 791

Data per aktie

Genomsnittligt antal aktier i tusental 7 574 7 574 7 574 7 329 7 014 6 513

Antal aktier vid fullt tecknande av utställda teckningsoptioner 7 766 7 574 7 574 7 329 7 014 6 513

Vinst per aktie efter skatt i kr 0,72 1,19 0,30 2,17 1,25 2,10

Vinst per aktie efter skatt exkl Prevas Engineering i kr 1,64 1,19 - - - -

Eget kapital per aktie 11,91 10,85 10,85 11,55 5,98 5,24
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Prevas
AFGX

aktien
Aktiekurvans utveckling 1 januari 2000 - 16 februari 2001

Värdepappersstatistik 2000-12-31

Aktiekapitalets utveckling

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 förvärvet av Trinova.

År Transaktion
Ökning av 

antal A-aktier
Ökning av 

antal B-aktier

Ökning av 
aktie-

kapitalet, 
kronor

Totalt 
aktie- 

kapital, 
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

2000 Omvandling -7 400 7 400 18 934 000 7 573 600 2,50
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Aktieinnehav Antal ägare Antal aktier Andel

1-500 3 364 638 436 8,4

501-1 000 580 453 408 6,0

1 001-2 000 148 247 050 3,2

2 001-5 000 108 374 100 4,9

5 001-10 000 29 199 340 2,7

10 001-20 000 15 209 000 2,8

20 001-50 000 8 256 600 3,4

50 001-100 000 3 237 980 3,1

100 001- 10 4 957 686 65,5

Totalt 4 265 7 573 600 100,0

Källa: D. Carnegie AB

Källa: VPC



I syfte att internationalisera bolaget

hölls flera möten med utländska

investerare under hösten.

Aktiekapital
Det registrerade aktiekapitalet uppgick per

2000-12-31 till 18.934.000 kronor fördelat på

7.573.600 aktier, envar á nominellt 2,50 kro-

nor. 827.560 aktier av serie A och 6.746.040

aktier av serie B.

Varje aktie äger lika rätt till bolagets till-

gångar och vinst. Aktier av serie A berättigar

till 10 röster på bolagsstämma och aktier av

serie B berättigar till en röst på bolagsstämma.

Under 2000 har aktieägare begärt omvand-

ling av 7.400 aktier av serie A till serie B vilket

också blivit registrerat.

Styrelsen i Prevas erhöll på ordinarie bo-

lagsstämma den 20 mars 2000 ett bemyndi-

gande att besluta om nyemission med avvi-

kelse från befintliga aktieägares företrädesrätt

och med villkor om apport med högst 750.000

aktier av serie B. Bemyndigandet var avsett

att användas i samband med bolagsförvärv.

Under verksamhetsåret 2000 har styrelsen

dock inte utnyttjat denna möjlighet.

Prevas B-aktie är sedan den 29 maj 1998 noterad på Stockholms Fondbörs
O-lista. A-aktien är ej noterad.

Optionsprogram
På bolagsstämman den 20 mars 2000 god-

kändes ett optionsprogram om sammanlagt

375.000 teckningsoptioner riktat till samtliga

medarbetare inom Prevas. Vid fullt utnyttjande

skulle programmet ha motsvarat en utspäd-

ning om cirka 5 procent av aktiekapitalet och

cirka 2,5 procent av röstantalet. Varje

teckningsoption ger innehavaren rätt till att

förvärva en nyemitterad aktie av serie B i

Prevas under perioden 15 februari 2004 -

15 augusti 2004. Teckningskursen sattes

till 194 kr per aktie, vilket motsvarade 150

procent av dåvarande aktiekursen.

Syftet med programmet var att lättare

kunna behålla kompetenta medarbetare samt

underlätta rekryteringen av nya medarbetare.

Under år 2000 har totalt 192.700 optioner

sålts, vilket vid fullt utnyttjande skulle mot-

svara en utspädning om cirka 2,5 procent av

aktiekapitalet. På grund av nuvarande börs-

läge bedöms en teckningskurs om 194 kronor

Ägarstruktur 2000-12-31
Antal Antal Totalt antal Andel av Andel av

Aktieägare A-aktier B-aktier aktier kapital, % röster, %

Göran Lundin med familj 400 000 2 845 586 3 245 586 42,9 45,6

Per Lysholt 100 000 265 300 365 300 4,8 8,4

Björn Andersson 100 000 208 000 308 000 4,1 8,0

Stieg Westin inkl bolag 64 000 49 200 113 200 1,5 4,6

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

AMF Pensionsförsäknings AB - 370 000 370 000 4,9 2,5

Cmblsa Re Omnibus Account - 350 000 350 000 4,6 2,3

Roland Danielsson 32 000 - 32 000 0,4 2,1

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

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

Övriga aktieägare 43 880 2 422 754 2 466 634 32,6 19,1

Totalt 827 560 6 746 040 7 573 600 100,0 100,0

23

per aktie ej som attraktiv, och styrelsen har

därför beslutat att annullera kvarvarande

182.300 teckningsoptioner. Styrelsen kommer

till ordinarie bolagsstämma föreslå att bolaget

skall ställa ut högst sammanlagt 375.000

personaloptioner riktade till samtliga med-

arbetare i Prevas. Förslaget motsvarar en

utspädning om cirka 6,4 procent av det totala

aktiekapitalet inklusive antalet utestående

optioner.

Utdelning
För räkenskapsåret 2000 föreslår styrelsen en

utdelning med 0,50 kr per aktie (föregående år

0 kr). Som avstämningsdag för utdelning före-

slås fredagen den 23 mars 2001. Utdelning

genom VPC beräknas ske den 28 mars 2001.

Styrelsens förslag grundar sig på Prevas

utdelningspolicy, vilken bygger på att cirka

hälften av vinsten efter skatt skall delas ut till

aktieägarna.



Förvaltnings-
berättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Prevas

AB (publ), organisationsnummer 556252-1384,

får härmed avge årsredovisning och koncern-

redovisning för verksamheten i moderbolaget och

koncernen under räkenskapsåret 2000-01-01 –

2000-12-31.

Koncernstruktur
Moderbolaget Prevas AB bedriver IT-konsult-

verksamhet inom affärsområdena Bioinfor-

matics, Industry och Telecom. Verksamheten

bedrivs i Stockholm, Gävle, Göteborg, Karlstad,

Linköping, Malmö, Uppsala och Västerås.

Genom dotterbolag bedrivs uthyrning av två

industrilokaler med ABB som hyresgäst. Avsikten

är att sälja fastigheterna.

Viktiga händelser under år
2000
• I mars förvärvades SFC från Ericsson

Infotech

• I april infördes ett optionsprogram riktat

till Prevas samtliga medarbetare

• I juli såldes rörelsen i Prevas Engineering

till ABB

• I augusti infördes en ny grafisk profil

• I syfte att internationalisera bolaget hölls

flera möten med utländska investerare

under hösten

• I syfte att öka kännedomen om Prevas in-

vesterades 4 Mkr under hösten i en sär-

skild marknadsförings- och rekryterings-

kampanj

Offertutfall
Prevas har en stabil kundbas med mycket hög

återköpsfrekvens. Offertutfallet blev 92 % or-

der till Prevas och 8 % order till konkurrent

under året.

Beläggning
Trots en fortsatt medarbetarexpansion och en

ökad konkurrens på marknaden ökade

debiteringsgraden under året till 65 % (64 %).

Debiteringsgraden mäts som antalet fakturerbara

timmar genom totalt arbetade timmar inom

företaget. Samtliga medarbetare inklusive led-

ning och administration ingår vid mätningen.

Omsättningen per medarbetare uppgick till

928 Tkr (804 Tkr), en ökning med 15,4 %.

Uppdragsfördelning
Uppdragsfördelningen uppgick under året till

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 %).

Prevas Engineering
Den 1 juli 2000 såldes rörelsen i Prevas

Engineering. För att ge en mer rättvisande resultat-

jämförelse med föregående år är nedanstående

jämförelsesiffror för 1999 angivna exklusive

Prevas Engineering. För år 2000 redovisas Prevas

Engineerings intäkter och kostnader enbart som

jämförelsestörande post om netto –3,5 Mkr.

Omsättning och resultat
Omsättningen ökade till 237,5 Mkr (168,1

Mkr), en tillväxt om 41 % varav 31 % utgörs av

organisk tillväxt. Trots att stora investeringar

gjordes i uppbyggnaden av nya affärsområden

mot tillväxtmarknaderna uppgick rörelse-

marginalen till 9,9 % (12,1 %) före goodwill-

avskrivningar och jämförelsestörande poster

samt 7,0 % (9,3 %) efter goodwillavskrivningar
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Resultaträkningar i sammandrag per kvartal (1999 proforma exkl Prevas Engineering)

2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999
Tusen kronor Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Nettoomsättning 71 308 56 594 57 873 51 721 43 156 40 614 42 325 42 024

Rörelsens kostnader -66 945 -48 896 -53 509 -44 522 -42 134 -34 562 -37 844 -33 172

Resultat exkl GW och J.S.P 4 363 7 698 4 364 7 199 1 022 6 052 4 481 8 852

Avskrivning goodwill (GW) -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 - - - - - -

Rörelseresultat 2 220 7 081 4 649 2 605 -168 4 862 3 291 7 662

Finansnetto -57 -206 -118 -290 -256 -307 -281 -403

Resultat efter finansnetto 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



Offertutfall

Prevas tillväxtmål framtagna 1999

Garantiarbete

Leveranssäkerhet

och jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet

före goodwillavskrivningar och jämförelse-

störande 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 åter-

bäring av allokerade pensionsmedel från SPP

med 6,0 Mkr dels kostnader för en särskild

marknadsförings- och rekryteringskampanj med

4,0 Mkr. I syfte att ytterligare öka fokuseringen

inom affärsområdet Bioinformatics förde

Prevas under hösten ingående förhandlingar om

att genomföra en strukturaffär tillsammans med ett

konsortium av entreprenörer och riskkapitalister

inom bioteknikbranschen. Förhandlingarna avslu-

tades dock utan någon affärsuppgörelse. För detta

togs kostnader om 0,7 Mkr som redovisas som

jämförelsestörande.

Som beskrivits ovan övertog ABB den verk-

samhet som bedrevs inom Prevas Engineering

den 1 juli 2000. Resultatet för driften under årets

första 6 månader uppgick till -1,9 Mkr. Försälj-

ningen medförde ett resultat om -1,6 Mkr efter

nedskrivning av kvarvarande goodwill som sam-

manhänger med den avyttrade verksamheten.

Posterna redovisas som jämförelsestörande.

Finansnettot uppgick till -0,7 Mkr (-1,2

Mkr). Exklusive Prevas Engineering uppgick re-

sultatet efter finansnetto till 19,4 Mkr. Inklu-

sive 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 kost-

nad för skatt med 4,1 Mkr till följd av försälj-

ningen av rörelsen i Prevas Engineering.

Exklusive Prevas Engineering uppgick vin-

sten 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 ränte-

bärande 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 vä-

sentlig förbättring av kassaflödet. För helåret upp-

gick 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 (5,0 Mkr), varav 1,1 Mkr avser netto-

investering i förvärvad rörelse. Resterande

investeringar är hänförliga till löpande verksamhet

och avser maskiner och inventarier. Av koncernens

investeringar avsåg 0,8 Mkr Prevas Engineering.

Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret 2000 har sex proto-

kollförda styrelsemöten hållits. Styrelsen

arbetar efter en arbetsordning i vilken bl a regleras

styrelsens uppgifter, antal ordinarie styrelsemöten

samt vilka ärenden som obligatoriskt skall

behandlas på dessa möten. En särskild instruktion

reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen 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 kontrollen.

Framtidsutsikter
Under år 2001 räknar vi med en omsättnings-

tillväxt om drygt 30 % och en vinstmarginal

om 9-10 %. Prevas affärsområden med tydlig

profilering mot tillväxtmarknader underbygger

denna uppfattning.

På grund av antalet debiteringsbara dagar

bedömer vi att marginalen i kvartal 2 kommer

att vara något svagare och i kvartal 4 något

starkare.

Eventuella förvärv kan medföra ännu större

tillväxt.
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5 största kunderna
• Eriksson koncernen 20% (8%)

• Amersham Pharmacia 10% (10%)

• ABB koncernen 7% (8%)

• DN/EX 5% ( - )

• Pyrosequencing 4% ( - )



Resultaträkning | Tkr
Koncernen        Moderbolaget

1999  
Rörelseintäkter Not 2000 Proforma 1999 2000 1999

Nettoomsättning 1 237 496 168 119 232 704 234 834 165 323

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -9 179 -2 422 -26 226 -9 179 -2 422

Övriga externa kostnader 2 -43 673 -24 001 -42 642 -43 372 -23 695

Personalkostnader 3,4 -156 910 -117 746 -145 755 -156 900 -117 615

Avskrivningar enligt plan 9,10,11 -8 990 -8 303 -11 108 -3 189 -2 525

Jämförelsestörande poster Prevas Engineering 5 -3 472 - - - -

Jämförelsestörande poster övrigt 5 1 283 - - 1 283 -

Summa rörelsens kostnader -220 941 -152 472 -225 731 -211 357 -146 257

Rörelseresultat 16 555 15 647 6 973 23 477 19 066

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 6 - - - 1 576 -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 353 72 286 173 17

Räntekostnader -1 024 -1 319 -1 324 -1 006 -1 239

Summa finansiella poster -671 -1 247 -1 038 743 -1 222

Resultat efter finansiella poster 15 884 14 400 5 935 24 220 17 844

Bokslutsdispositioner 20 - - - -6 906 -2 529

Resultat före skatt 15 884 14 400 5 935 17 314 15 315

Jämförelsestörande poster Prevas Engineering 8 -4 137 - - - -

Skatt på årets resultat 8 -6 288 -5 365 -3 631 -9 372 -4 459

Årets resultat 5 459 9 035 2 304 7 942 10 856
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Kassaflödesanalyser | Tkr
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                  Koncernen                Moderbolaget
Rörelsen 2000 1999 2000 1999

Rörelseresultat 16 555 6 973 23 477 19 066

Avskrivningar 10 326 11 109 3 189 2 525

Avsättningar 664 742 261 345

Finansnetto -670 -1 038 -833 -1 222

Betald skatt -6 458 -3 872 -1 907 -2 836

Kassaflöde från löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 20 417 13 914 24 187 17 878

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar -4 471 11 947 -25 499 -5 444

Förändring av kortfristiga skulder 3 781 -6 146 30 922 11 989

Kassaflöde från löpande verksamhet 19 727 19 715 29 610 24 423

Investeringsverksamheten
Avyttring av affärsverksamheter 13 909 - - -

Förvärv av inventarier mm -7 497 -5 004 -6 498 -4 261

Försäljning av inventarier mm 323 70 24 55

Kassaflöde från investeringsverksamhet 6 735 -4 934 -6 474 -4 206

Finansieringsverksamheten
Emission av teckningsoptioner 2 577 - 2 577 -

Amortering av skuld -18 183 -8 795 -25 184 -6 860

Utbetald utdelning - -7 574 - -7 574

Koncernbidrag - - 16 901 -5 795

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -15 606 -16 369 -5 706 -20 229

Årets kassaflöde 10 856 -1 588 17 430 -12

Likvida medel vid årets början 8 035 9 623 45 57

Likvida medel vid årets slut 18 891 8 035 17 475 45

Förändring 10 856 -1 588 17 430 -12

aflödesanalyseraflödesanalyser



Balansräkningar | Tkr
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Koncernen          Moderbolaget
Tillgångar Not 001231 991231 001231 991231

Anläggningsti l lgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 9 35 828 54 961 1 902 961

Summa 35 828 54 961 1 902 961

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 10 9 308 9 247 9 131 6 787

Byggnader och mark 11 23 921 25 031 - -

Summa 33 229 34 278 9 131 6 787

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 12 - - 72 398 87 459

Andra långfristiga värdepappersinnehav 100 100 100 100

Andra långfristiga fordringar 13 - 8 619 - -

Summa 100 8 719 72 498 87 559

Summa anläggningstillgångar 69 157 97 958 83 531 95 307

Omsättningsti l lgångar

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

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 37 701 43 360 37 471 32 363

Fordringar hos koncernföretag - - 8 193 2 320

Övriga fordringar 3 483 16 3 483 16

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 20 844 14 618 20 417 9 366

Summa 62 028 57 994 69 564 44 065

Kassa och bank 18 891 8 035 17 475 45

Summa 18 891 8 035 17 475 45

Summa omsättningstillgångar 80 919 66 950 87 039 44 110

SUMMA TILLGÅNGAR 150 076 164 908 170 570 139 417

balansräkningarbalansräkningar



Balansräkningar | Tkr
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      Koncernen          Moderbolaget
Eget kapital, avsättningar och skulder Not 001231 991231 001231 991231

Eget kapital 15

Bundet eget kapital
Aktiekapital 18 934 18 934 18 934 18 934

Överkursfond 37 912 35 335 35 212 32 635

Övriga bundna reserver 20 347 17 890 3 507 3 507

Summa 77 193 72 159 57 653 55 076

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 7 550 7 703 10 498 -358

Årets resultat 5 459 2 304 7 942 10 856

Summa 13 009 10 007 18 440 10 498

Summa eget kapital 90 202 82 166 76 093 65 574

Obeskattade reserver 20 25 389 18 483

Avsättningar 16

Avsättningar för skatter 10 877 10 532 - -

Övriga avsättningar 721 9 466 721 460

Summa avsättningar 11 598 19 998 721 460

Summa långfristiga skulder 17 - 30 183 - 25 184

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 10 401 6 266 10 371 4 291

Skuld till koncernföretag - - 18 205 6 924

Skatteskulder 3 071 4 7 846 280

Övriga skulder 26 379 14 951 24 059 12 578

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 8 425 11 340 7 886 5 643

Summa kortfristiga skulder 48 276 32 561 68 367 29 716

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 150 076 164 908 170 570 139 417

Ställda säkerheter 19 110 665 105 423 86 778 79 339

Ansvarsförbindelser 19 3 314 3 329 3 314 3 329



Redovisningsprinciper

I årsredovisningen tillämpas de redovisnings-

regler som föreskrivs i Årsredovisningslagen

(ÅRL 1995:1544).

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår Prevas AB och

dotterbolag. Koncernredovisningen har upprät-

tats enligt Redovisningsrådets rekommendation

RR 1:96 om koncernredovisning. Koncern-

redovisningen har upprättats enligt förvärvs-

metoden, vilket innebär att förvärvade dotter-

bolags tillgångar och skulder redovisas till mark-

nadsvärde enligt en upprättad förvärvsanalys.

Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i

dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av

företagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen,

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 skatte-

effekten, vilken redovisas som latent skatte-

fordran respektive latent skatteskuld. Intern-

vinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Obeskattade reserver
I koncernredovisningen redovisas inte obeskat-

tade reserver. De till koncernbolagen hänförliga

obeskattade reserverna uppdelas i koncern-

redovisningen i eget-kapital-del, som redovisas

bland bundna reserver och latent skatt. Latent skatt

beräknas till 28 % och redovisas under rubriken

Avsättningar i balansräkningen.

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 fastpris-

uppdrag att som omsättning redovisas upp-

arbetad andel av total intäkt för utfört arbete

och gjorda inköp. Upparbetad andel minus

erhållna förskott redovisas som upplupen intäkt.

Ett grundläggande villkor för successiv vinst-

avräkning är att intäkter och kostnader för upp-

draget kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt

liksom upparbetningsgraden.

För uppdrag som ej ger kostnadstäckning,

görs full reservering för förlusten så snart den

kan förutses.

Materiella
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar, bestående

företrädesvis av maskiner, inventarier och

fastigheter, redovisas till anskaffningsvärde med

avdrag för ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar enligt plan är baserade på

tillgångarnas anskaffningsvärden med beräknade

livslängder. Planenligt avskrivning sker med

följande procentsatser:

Inventarier 20 %

Maskiner 20 %

Datautrustning 20 %

Byggnader   4 %

Goodwill 10 %

Samtliga inköp av programvara, licenser och kom-

ponenter för underhåll och drift av

koncernens nätverk betraktas som korttids-

inventarier med en livslängd mindre än 3 år, varför

dessa investeringar kostnadsförs direkt vid

anskaffningstidpunkten.

Goodwill hänförlig till förvärvade dotter-

bolag och verksamheter redovisas som anlägg-

ningstillgång och skrivs av enligt plan över den

ekonomiska livslängden. Den ekonomiska livs-

längden fastställs efter individuell prövning. Den

ekonomiska livslängden överstigande 5 år

motiveras av långsiktigt strategiskt värde med

stabil verksamhet och god tillväxt.

Hyrda tillgångar
Genom leasingavtal disponerar koncernen över

vissa tjänstebilar och datorer. Samtliga leasing-

avtal har klassificerats som operationella,

vilket innebär att någon tillgångs- eller motsvarande

skuldpost inte redovisas i balansräkningen.

Fordringar
Fordringar upptas till de belopp som efter

individuell prövning väntas inflyta.

Tillgångar i övrigt, skulder och
avsättningar
Dessa poster redovisas till anskaffningsvärden

med undantag för poster i utländsk valuta som

redovisas till balansdagens kurser.
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Not 1 | Nettoomsättning

Not 3 | Genomsnittligt antal medarbetare

Not 2 | Ersättning till revisorerna
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                Koncernen               Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Datakonsultverksamhet 237 496 164 892 234 834 165 323

Produktionsautomation - 67 812 - -

Totalt 237 496 232 704 234 834 165 323

Fördelat på geografiska marknader 
Sverige 234 897 209 131 232 235 159 983

Utlandet 2 599 23 573 2 599 5 340

Totalt 237 496 232 704 234 834 165 323

                Koncernen               Moderbolaget
Revision 2000 1999 2000 1999
KPMG 178 282 153 232

Ranby Revisorer - 42 - -

Andra uppdrag
KPMG 88 139 88 139

Ranby Revisorer 5 14 - -

                 Koncernen                Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Kvinnor 50 43 50 40

Män 206 218 206 169

Totalt 256 261 256 209

Fördelat per ort
Västerås 69 105 69 68

Göteborg 57 58 57 57

Uppsala 32 32

Linköping 30 30

Stockholm 24 24

Karlstad 22 22

Orter med färre än 20 medarbetare 22 98 22 84

Totalt 256 261 256 209

noternoter



Not 5 | Jämförelsestörande poster

Not 7 | Ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 4 | Löner samt andra ersättningar fördelade mellan styrelse, VD och övriga

                 Koncernen                Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Resultat vid försäljning av värdepapper - 5 - 5
Ränteintäkter 353 281 173 12

Totalt 353 286 173 17

Not 6 | Resultat från andelar i koncernföretag

Not 3 | Fort.

Till styrelsen för moderbolaget har styrelsearvode utgått med totalt 320 Tkr. Arvodet fördelas lika mellan styrelsens externa ledamöter.

Styrelsens ordförande, Göran Lundin, uppbär enbart lön om 35 Tkr/mån.

Företagets VD och koncernchef, Jonas Wiström, har under året erhållit lön och bilförmån om sammanlagt 1.301 Tkr. I årets räkenskaper

har också reservering gjorts med sammanlagt 552 Tkr för upparbetad bonus, varav 188 Tkr avser reservering för sociala avgifter och pensions-

kostnader. I egenskap av huvudägare har Göran Lundin utställt 100.000 köpoptioner till Jonas Wiström. VD har en uppsägningstid om

12 månader från företagets sida och 6 månader från VD:s sida.

Av moderbolagets pensionskostnader avser 308 Tkr (155 Tkr) styrelse och VD. Enligt tidigare träffat avtal lämnade vVD, Per Lysholt, sin

befattning i företaget per 2000-12-31. Företaget har under året inbetalt förtida pensionspremie med totalt 507 Tkr fram till Per Lysholts

65-års dag.
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                 Koncernen                Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Styrelse och VD 2 279 2 366 2 279 1 008

Övriga medarbetare 98 311 93 046 98 311 75 955

Totalt 100 590 95 412 100 590 76 963

                 Koncernen                Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Nedskrivning aktier i dotterbolag - - -15 325 -

Mottaget koncernbidrag - - 16 901 -

Totalt - - 1 576 -

                 Koncernen                Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Återbäring av allokerade pensionsmedel från SPP 6 013 - 6 013 -

Kostnader för särskilda marknadsföringssatsningar -3 999 - -3 999 -

Strukturkostnader -731 - -731 -

Summa 1 283 - 1 283 -

Rörelseresultat för avyttrad verksamhet i Prevas Engineering -1 928 - - -

Resultat av försäljningen av Prevas Engineering -1 544 - - -

Summa -3 472 - - -

Totalt -2 189 - 1 283 -

                 Koncernen                Moderbolaget
Löner samt andra ersättningar och sociala kostnader 2000 1999 2000 1999

Löner och andra ersättningar 100 590 95 412 100 590 76 963

Sociala kostnader inkl pension 47 001 40 274 47 001 34 314

     varav pensionskostnad 11 031 8 173 11 031 6 734

För att bättre spegla utvecklingen inom kvarvarande verksamhet redovisas genomsnittligt antal medarbetare samt

löner och andra ersättningar exklusive Prevas Engineering.



Not 8 | Skatt på årets resultat

Not 9 | Goodwill

Not 10 | Inventarier, verktyg och installationer

Av inkomstskatten avser 4.137 Tkr skatt på den rörelsevinst som uppkom till följd av försäljning av rörelsen i Prevas Engineering.

Not 11 | Byggnader och mark
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                 Koncernen                Moderbolaget
         2000 1999 2000 1999
Ingående anskaffningsvärde 64 769 64 769 1 200 1 200

Inköp/investeringar 1 180 - 1 180 -

Utrangeringar/nedskrivningar -17 154 - - -

Utgående anskaffningsvärde 48 795 64 769 2 380 1 200

Ingående avskrivningar -9 808 -3 331 -239 -120

Utrangeringar/nedskrivningar 2 579 - - -

Årets avskrivningar -5 738 -6 477 -239 -119

Ackumulerade avskrivningar -12 967 -9 808 -478 -239

Bokfört värde 35 828 54 961 1 902 961

                 Koncernen                 Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Ingående anskaffningsvärde 30 361 26 169 19 206 14 139

Anskaffningar hänförliga till verksamhetsförvärv - - - 1 779

Årets anskaffningar 6 318 4 290 5 318 3316

Årets försäljning/utrangering -9 774 -98 -25 -28

Utgående anskaffningsvärde 26 905 30 361 24 499 19 206

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -21 114 -17 664 -12 419 -9 204

Ackumulerade avskrivningar hänförliga till verksamhetsförvärv - - - -834

Korrigering för försäljning/utrangering 6 997 77 1 24

Årets avskrivningar -3 480 -3 527 -2 950 -2 405

Ackumulerade avskrivningar -17 597 -21 114 -15 368 -12 419

Bokfört värde 9 308 9 247 9 131 6 787

                 Koncernen                Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Inkomstskatt -10 080 -3 872 -9 372 -2 836

Latent skatt -345 241 - -1623

Totalt -10 425 -3 631 -9 372 -4 459

                 Koncernen                 Moderbolaget
         2000 1999 2000 1999
Ingående anskaffningsvärde 28 573 27 910 - 50

Försäljningar/utrangeringar - -50 - -50

Årets anskaffningar - 713 - -

Utgående anskaffningsvärde 28 573 28 573 - 0

Ingående avskrivningar -3 543 -2 440 - -

Årets avskrivningar -1 109 -1 102 - -

Ackumulerade avskrivningar -4 652 -3 542 - 0

Bokfört värde 23 921 25 031 - 0

Taxeringsvärdet på fastigheter uppgår till 12 026 Tkr, varav mark 2 729 Tkr.



Not 15 | Eget kapital

Not 16 | Avsättningar

Not 14 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
                 Koncernen                Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Pågående fastprisprojekt, faktureringsvärde 32 023 71 508 32 023 28 297

Avgår fakturering -23 391 -64 065 -23 391 -25 922

Upplupna intäkter från arbete på löpande räkning 10 792 6 373 10 792 6 289

Övriga upplupna intäker 428 90 - -

Förutbetalda kostnader 992 712 992 702

Totalt 20 844 14 618 20 416 9 366

                 Koncernen                Moderbolaget
         2000 1999 2000 1999
Avsättning för skatter 10 877 10 532 - -

Pensionsutfästelse - 8 609 - -

Grantireserv 721 857 721 460

Totalt 11 598 19 998 721 460

Not 12 | Andelar i koncernföretag

Not 13 | Andra långfristiga fordringar

Kapital- Antal Bokfört
Specifikation av innehav av andelar i koncernföretag Org.nr andel aktier värde
Trinova Software Systems AB 556376-3910 100% 8 000 40 797

Prevas Engineering AB 556380-1132 100% 5 000 3 824

Rasyko AB 556350-5758 100% 5 000 19 957

Prevas Fastighets AB 556238-7331 100% 1 000 7 200

Prevas Inhold AB 556266-3210 100% 3 000 620

Totalt 72 398
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            Aktie- Bundna Fria
Koncernen kapital reserver reserver

Ingående eget kapital 2000-01-01 18 934 53 225 10 007

Överkursfond - 2 577

Förskjutning mellan bundna och fria reserver - 2 457 -2 457

Årets resultat - 5 459

Utgående eget kapital 2000-12-31 18 934 58 259 13 009

Aktie- Överkurs- Reserv- Fria
Moderbolaget kapital fond fond reserver

Ingående eget kapital 2000-01-01 18 934 32 635 3 507 10 498

Överkursfond - 2 577 -

Årets resultat - - - 7 942

Utgående eget kapital 2000-12-31 18 934 35 212 3 507 18 440

Aktiekapital 2000-12-31 motsvarar av:

827 560 st aktier av Serie A (10 röster) á nom 2,50 kr samt 6 746 040 st aktier av Serie B (1 röst) á nom 2,50 kr

                 Koncernen                Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Kapitalförsäkring - 8 609 - -

Depositioner - 10 - -

Totalt - 8 619 - -



Not 19 | Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Not 17 | Långfristiga skulder

Not 18 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

                 Koncernen                Moderbolaget
Utnyttjade checkräkningskrediter 2000 1999 2000 1999

Förfallotidpunkt 1 - 5 år från balansdagen - 10 286 - 10 286

Utnyttjade checkräkningskrediter - 19 896 - 14 898

Totalt - 30 182 - 25 184

Beviljade checkräkningskrediter 20 000 20 000 20 000 20 000
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                 Koncernen                Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Ställda säkerhet för skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 26 500 17 300 15 000 5 800

Fastighetsinteckningar 10 000 5 000 - -

Aktier i dotterbolag 74 165 74 373 71 778 73 539

Ställda säkerheter för förskottsgarantier

Spärrade bankmedel - 141 - -

Ställda säkerhter för pensionsutfästelse

Kapitalförsäkring - 8 609 - -

Totalt 110 665 105 423 86 778 79 339

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser för förskottsgarantier 3 314 3 329 3 314 3 329

Totalt 3 314 3 329 3 314 3 329

                 Koncernen                Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Upplupna löner och semesterlöneskulder 4 722 5 322 4 330 3 063

Upplupna sociala avgifter 1 227 3 993 1 098 1 051

Övriga upplupna kostnader 2 476 2 025 2 458 1 529

Totalt 8 425 11 340 7 886 5 643

               Moderbolaget
2000 1999

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond -8 368 -2 531

Återföring periodiseringsfond 1 700 -

Återföring skatteutjämningsreserv 299 299

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan -537 -297

Totalt -6 906 -2 529

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond tax 95 - 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 2 531

Periodiseringsfond tax 01 8 368 -

Skatteutjämningsreserv - 299

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning utöver plan 1 020 483

Totalt 25 389 18 483

Not 20 | Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver, moderbolaget



Vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står hos moderbolaget följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 10 498 474

Årets vinst   7 941 867

Summa 18 440 341

Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition:

Utdelning (0,50 kr/aktie x 7 573 600 aktier)   3 786 800

I ny räkning överförs 14 653 541

Summa 18 440 341

Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgick koncernens fria egna kapital till 13.009 Tkr per

2000-12-31. Inga överföringar till koncernens bundna reserver föreslås.

Stockholm den 5 februari 2001

Göran Lundin Claes Dinkelspiel Torbjörn Ek

Ordförande

 Bernt Ericson Lisbeth Gustafsson Erik Hallberg

Mathias Uhlén Jonas Wiström Stieg Westin

Verkställande direktör Suppleant

Anders Hallqvist Tine Carpenter Leinstedt

Medarbetarrepresentant Medarbetarrepresentant
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning i Prevas AB för år 2000. Det är styrelsen och verkstäl-

lande 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 koncern-

redovisningen 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 tillämp-

ning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredo-

visningen. 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 verk-

ställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse-

ledamot 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 årsredovisnings-

lagen 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 mo-

derbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltnings-

berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

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

Stockholm den 20 februari 2001

Bo Ribers

Auktoriserad revisor

KPMG

Per-Oluf Hansen

Auktoriserad revisor

KPMG

”Jag tror att det som lockar mest är

att vi har så spännande tekniska

projekt” säger Ola Jirlow Konsultchef

i Uppsala.
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Claes Dinkelspiel,

E. Öhman J:or AB, född 1941

Styrelseledamot sedan 2000

Övriga uppdrag: Ordförande i E. Öhman J:or

AB, Fastighets AB Trianon, Gummesson Grup-

pen AB, MPS Holding AB och Salus Ansvar AB.

Ledamot i Aldano AB, Arvid Lindman AB, E.

Öhman J:or Fondkommission AB, Malon Fas-

tighets AB, Nordnet AB, Telereit Holding AB,

Stiftelsen Cityuniversitetet, Stiftelsen Silvia-

hemmet, Stiftelsen Sällskapet Renässans för

Humaniora, Stiftelsen Kinakommittén och Fa-

mily Business Network Sweden

Innehav i Prevas: 8.500 B-aktier

Torbjörn Ek,

Södertälje, född 1934

Styrelseledamot sedan 1997

Övriga uppdrag: Ordförande i Bilmetro AB, Bim

Kemi AB och Terrum BV. Ledamot i Sverige-

Amerika Stiftelsen, Telge Företagsinvest AB och

IVA

Innehav i Prevas (inkl familj och bolag):

24.400 B-aktier

Bernt Ericson,

Framtidschef Ericsson, född 1945

Styrelseledamot sedan 2000

Hedersdoktor vid Uppsala Universitet.

Övriga uppdrag: Ordförande i Interaktiva Insti-

tutet AB och IVA:s avdelning II samt ledamot i

Tumba Bruk AB

Innehav i Prevas: 1.600 B-aktier

Lisbeth Gustafsson,

Vice VD Posten, född 1947

Styrelseledamot sedan 2000

Övriga uppdrag: Ordförande i Internetrådet. Le-

damot i IT-Företagen, IT-kommissionen, Stock-

holms Handelskammare, Svensk Handel, Statens

Pensions- och Löneverk, Annonsföreningen,

SMHI, Bibliotekstjänst AB, Municel och Han-

delns Utredningsinstitut samt suppleant i

Svenska Arbetsgivarföreningen

Innehav i Prevas: 800 B-aktier

Erik Hallberg,

Telia Mobile, född 1956

Styrelseledamot sedan 1999

Övriga uppdrag: Ledamot i Swedpower AB och

Confidence AB

Innehav i Prevas: 12.000 B-aktier

Tine Carpenter Leinstedt,

Göteborg, född 1959

Styrelseledamot sedan 1999

Medarbetarrepresentant

Innehav i Prevas (inkl familj):

5.000 B-aktier och 500 teckningsoptioner

Göran Lundin,

Västerås, född 1944

Styrelseordförande sedan 2000 och styrelse-

ledamot sedan 1985

Övriga uppdrag: Ordförande i Aldano AB och

MPA Rostskydd AB. Ledamot i IVA, IVAs

Näringslivsråd och Västmanlands FoU-råd.

Innehav i Prevas (inkl familj):

400.000 A-aktier och 2.845.586 B-aktier

Anders Hallqvist,

Västerås, född 1959

Styrelseledamot sedan 2000

Medarbetarrepresentant

Innehav i Prevas: 22.400 A-aktier och

3.200 B-aktier och 500 teckningsoptioner

Mathias Uhlén,

Professor i molekylär mikrobiologi på KTH,

född 1954

Styrelseledamot sedan 2000

Övriga uppdrag: Ledamot i Amersham

Pharmacia Biotech (London),  KTH Holding AB,

KTH Näringslivskontakt AB, Pyrosequencing

AB, Scanditec AB, Stockholm Science Park och

Affibody Technology Sweden AB.

Innehav i Prevas: 2.400 B-aktier

Stieg Westin,

Skövde, född 1938

Tidigare Direktör Volvo Lastvagnar AB

Styrelseledamot sedan 1986 och styrelse-

suppleant sedan 2000

Övriga uppdrag: Ordförande i Gothia Science

Park AB. Ledamot i Neos Robotics AB,

VI/Rådet för utveckling och styrgrupp för

IT-Verkstad Forskning

Innehav i Prevas (inkl bolag):

64.000 A-aktier och 49.200 B-aktier

Jonas Wiström,

Stockholm, född 1960

Verkställande direktör Prevas AB sedan 1999

Styrelseledamot sedan 1997

Övriga uppdrag: Ledamot i Svenska

IT-företagen och Industriförbundet.

Innehav i Prevas (inkl familj): 9.200 B-aktier,

100.000 köpoptioner samt 500 tecknings-

optioner
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Bakre raden från vänster: Bernt Ericson, Anders Hallqvist, Lisbeth Gustafsson, Torbjörn Ek, Mathias Uhlén, Erik Hallberg, Tine Carpenter Leinstedt och Claes Dinkelspiel.
Främre raden från vänster: Göran Lundin och Jonas Wiström. Stieg Westin saknas på bild.
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Prevas ledning styr kursen mot nya

utmaningar och spännande uppdrag.

Mats Grahn,

Uppsala, född 1962

Affärsområdeschef Bioinformatics

Anställd sedan 2000

Innehav i Prevas: 10.000 köpoptioner och

5.000 teckningsoptioner

Per Tillaeus,

Västerås, född 1964

Affärsområdeschef Industry

Anställd sedan 1994

Innehav i Prevas: 5.000 B-aktier och

1.500 teckningsoptioner

Peter Johansson,

Stockholm, född 1962

Affärsområdeschef Telecom

Anställd sedan 2000

Innehav i Prevas: 10.000 köpoptioner och

3.500 teckningsoptioner

Lucas Cardholm,

Stockholm, född 1970

Resultatområdeschef e-security

Anställd sedan 1997

Innehav i Prevas: 850 B-aktier, 10.000

köpoptioner och 1.000 teckningsoptioner

Matz Axelsson,

Stockholm, född 1961

Resultatområdeschef Customer Support

Anställd sedan 2000

Innehav i Prevas: 500 B-aktier, 10.000

köpoptioner och 2.500 teckningsoptioner

Anders Englund,

Stockholm, född 1960

Resultatområdeschef Consulting

Anställd sedan 1998

Innehav i Prevas: 8.200 B-aktier och

5.000 teckningsoptioner

Lars Sjöström

Västerås, född 1949

Kvalitetschef

Anställd sedan 1985

Innehav i Prevas: 10.880 A-aktier och

2.400 B-aktier och 500 teckningsoptioner

Ulf Ottosson,

Västerås, född 1960

Ekonomi- och personalchef

Anställd sedan 1997

Innehav i Prevas (inkl familj): 11.000 B-aktier

och 5.000 teckningsoptioner

Jonas Wiström,

Stockholm, född 1960

Verkställande direktör Prevas AB

Anställd sedan 1999

Innehav i Prevas (inkl familj): 9.200 B-aktier,

100.000 köpoptioner och 500 tecknings-

optioner

Ovanstående köpoptioner har ställts ut av bolagets huvudägare, Göran Lundin.
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Bakre raden från vänster:

Ulf Ottosson, Anders Englund, Mats

Grahn, Per Tillaeus, Matz Axelsson

Främre raden från vänster:

Lars Sjöström, Jonas Wiström, Lucas

Cardholm

Saknas på bild: Peter Johansson
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Prevas är den lönsamma IT-konsulten. Bolaget startade 1985 och har sedan starten haft en god lönsamhet.

Prevas har nu ca 300 medarbetare, varav över 100 nya medarbetare började 2000. Över 90 procent av konsulterna

har högskoleutbildning.

Prevas levererar IT-lösningar till både nya snabbväxande företag och till etablerade stora företag. Prevas har en

stabil kundbas med mycket hög återköpsfrekvens. Offertutfallet blev 92 procent order till Prevas under året.

Prevas erbjuder IT-lösningar inom Bioinformatik, Industri, Telekom och e-säkerhet. Kundstödet har utvecklats

kraftigt under 2000. En särskild Customer Support grupp erbjuder nu Prevas kunder en möjlighet att enkelt välja

önskvärd nivå på åtagandet inom kundstöd. Driftsäkra och trygga IT-system är resultatet.

Prevas grundvärden; att leverera i tid, med rätt kvalitet och till fast pris har alla visat sig vara mycket starka konkurrens-

faktorer under det för många IT-konsulter turbulenta år 2000.

Prevas AB

Besöksadress: Årstaängsvägen 21 C, SE-117 71 Stockholm, Sweden.

Tel +46 8 726 40 00, Fax +46 8 726 40 01

www.prevas.se
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