Delårsrapport januari-mars 2002
Fortsatt positivt kassaflöde under första kvartalet
Positivt resultat i mars efter slutfört åtgärdsprogram
KVARTALET I SAMMANFATTNING (MKR)

Nedskrivning
Affärsområde Bioinformatics
Affärsområde Industry
Affärsområde Telecom
Övrigt
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Reservering befarad kreditförlust
Rörelseresultat
Avskrivning goodwill
Omstruktureringskostnader
Resultat före finansnetto
Finansnetto
Resultat före skatt

av goodwill

13,7
24,8
8,3
0,8
47,6
-48,9
-3,2
-4,5
-0,4
-3,1
-8,1
0,1
-8,0

 Första kvartalet uppgick omsättningen till 47,6 Mkr (68,0 Mkr). Rörelseresultatet före
goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 4,5 Mkr (6,2 Mkr), en marginal
om 9,4 procent (9,2 procent). Resultatet efter finansnetto för första kvartalet uppgick till
8,0 Mkr (5,0 Mkr), en marginal om 16,8 procent (7,4 procent). Omstruktureringskostnader
om 3,1 Mkr avser personalminskningar.
 Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar belastas av en befarad kreditförlust, efter att Done
Logistics AB i april oväntat har försatts i konkurs av sitt finska moderbolag. Reserveringen på
3,2 Mkr motsvarar den maximala risken för Prevas.
 Marknaden har generellt varit fortsatt svag under första kvartalet 2002. Prevas nu slutförda
åtgärdsprogram, som lett till kraftigt sänkta kostnader samt intensifierad försäljning, har dock
gjort att beläggningen och därmed lönsamheten gradvis förbättrats under kvartalet. För mars
visar Prevas ett positivt resultat före skatt.
 Positivt operativt kassaflöde under första kvartalet om 2,0 Mkr (13,6 Mkr). Koncernen är helt
fri från räntebärande skulder och har två obelånade industrifastigheter.
 Eget kapital uppgick vid kvartalets slut till 52,0 Mkr (89,7 Mkr), vilket ger en soliditet om
55 procent (64 procent).
 Affärsområde Bioinformatics har under kvartalet fått nya kunder i såväl Sverige (AstraZeneca
R&D, Sangtech Medical) som Danmark (Combio, Maxygen). Lönsamheten är god, och
Danmarksverksamheten, som startade i november, bidrar redan i mars med ett litet positivt
resultat.
 Affärsområde Industry har bl.a. fått beställningar på system från Volvo Personvagnar respektive
Scania och visar en relativt god orderingång trots den osäkra industrikonjunkturen.
Lönsamheten för kvartalet som helhet var inte tillfredsställande, men har utvecklats i rätt riktning.
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PREVAS I KORTHET
Prevas AB har kontor i Stockholm, Göteborg, Gävle, Karlstad, Linköping, Lund, Uppsala, Västerås
och Köpenhamn.
Exempel på kunder är ABB, Agder Energi AS, Amersham Biosciences, AstraZeneca, Atlas Copco,
Biacore, Biovitrum, Bioinvent, Electrolux, Ericsson, Exiqon, Gyros, Nokia, Personal Chemistry, Pharmacia,
Pyrosequencing, Saab, Sandvik, Sveriges Television och Volvo.
Kännetecknande för Prevaskoncernens lösningar är leveranssäkerhet, kvalitet och fast pris.

Verksamheten januari-mars 2002
Efter den kraftiga nedgången under 2001 har marknaden fortsatt präglats av en pressad konjunktur.
Under första kvartalet har marknaden för Telecom
ytterligare försvagats och marknaden för Industry
varit fortsatt svag. Prevas har därför under första
kvartalet genomfört det sista steget i det åtgärdsprogram som inleddes i slutet av första halvåret
2001. De villkorade personalintiativ med tillfälligt
sänkta löner, som startades på flera kontor i fjärde
kvartalet, utvärderades enligt plan i februari. Utvärderingen resulterade i att ytterligare medarbetare
fick lämna bolaget, åtgärder som främst berört
verksamheten inom Telecom. Antalet anställda var
vid kvartalsslutet 233, en minskning med 18 sedan
årsskiftet. När full effekt av åtgärdsprogrammet
nåddes i mars hade Prevas sänkt sina operativa
kostnader med 25 procent jämfört med september
2001.
Tillsammans med en intensifierad marknadsbearbetning som lett till ökad orderingång, har åtgärdsprogrammet under kvartalet gett effekt i form av
ökad beläggning och därmed stigande lönsamhet.
Beläggningsgraden har kontinuerligt stigit från
sin lägsta nivå på 64 procent i december till 75 procent i mars, en ökning som fortsatt under de första
veckorna i april. För mars visar också Prevas åter
ett positivt resultat före skatt.
Verksamheten inom affärsområde Bioinformatics
fortsätter sin goda utveckling, med ett antal nya kunder i såväl Sverige som Danmark under kvartalet.
På de kontor som är fokuserade på området ser vi
fortsatt tillväxt med mycket god lönsamhet. Verksamheten i Danmark fortsätter att utvecklas enligt plan
och visade ett litet positivt resultat i mars. I Öresundsregionen har Prevas under kvartalet också stärkt
fokuseringen på bioinformatik genom att samordna
verksamheterna i Lund och Köpenhamn under ledning av den danske VD:n.
Inom affärsområde Industry visar Prevas tillväxt,
trots den svaga industrikonjunkturen. Väl inarbetade
kundrelationer med stort förtroende för bolagets
kompetens och lösningar har, tillsammans med ett
intensivt försäljningsarbete, gett ett antal nya ordrar
under kvartalet.

Liksom för Prevas som helhet är lönsamheten
inom Industry för närvarande inte tillfredsställande
och försämras också kraftigt av en reservering för
en stor befarad kreditförlust under kvartalet. Lönsamheten har dock utvecklats i rätt riktning under
perioden.
Marknaden för affärsområde Telecom har ytterligare försvagats under första kvartalet och Prevas
förutser en oförändrat svag marknad under andra
kvartalet. Bolaget har liksom många konkurrenter påverkats negativt av utvecklingen för Ericsson, men
har samtidigt stärkt samarbetet med Nokia, med ett
fortsatt utökat åtagande under andra kvartalet.
Sammantaget är dock utvecklingen inom affärsområdet djupt otillfredsställande, med kraftig omsättningsnedgång och förlustresultat.
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Prevas affärsområden
BIOINFORMATICS

Affärsområdets mål är att vara ledande inom teknisk
IT för Life Science-industrin på de geografiska marknader där Prevas Bioinformatics väljer att etablera
sig. Det skall ske genom god förståelse om kundens
verksamhet, ett innovativt strukturkapital och effektiv problemlösning genom att kombinera djup datavetenskaplig kompetens med bred kunskap inom
molekylärbiologi, statistik och matematik.
Marknadspotentialen för Prevas Bioinformatics
påverkas till viss del av tillväxten i branschen, men i
ännu högre grad av effektiviseringskrav i större etablerade företags befintliga verksamheter. Långa ledtider för produktutveckling, strukturförändringar och
investeringar i ny forskningsteknologi är krafter som
gör marknaden relativt okänslig för svängningar i den
allmänna konjunkturen.
Året inleddes med en avvaktande marknad som
dock börjat återhämta sig. Bibehållna uppdrag hos
existerande kunder, tillsammans med nya uppdrag
från både gamla och nya kunder, bidrog till en ökande
beläggning i såväl Uppsala som Öresundsområdet,
de regioner som är fokuserade på Bioinformatik.
Lönsamheten för affärsområdet är också god.
Affärsområdets fokus i Sverige var under
perioden bibehållen lönsamhet och bearbetning
av utvalda nyckelmarknader. Nya kunder i Sverige
är AstraZeneca R&D i Lund och Sangtech Medical i
Stockholm. Affärsområdets verksamhet i Danmark
har samtidigt fortsatt sin etablering med fokus på
tillväxt och bred marknadsbearbetning. Nya kunder
där är Combio och Maxygen.
Som en del av Prevas åtgärdsprogram har
verksamheterna i Köpenhamn och Lund samordnats
under ledning av Michael Lehd, VD i Prevas
Bioinformatics A/S. Fokuseringen på affärsområdet
har därmed stärkts i Lund och givit synergier i
Öresundsregionen.
I början av året invaldes Mats Grahn, Vice
President Proteomics Product Management, på
Amersham Biosciences, som styrelsemedlem i
Prevas Bioinformatics A/S.
Omsättningen inom Bioinformatics uppgick för
kvartalet till 13,7 Mkr (17,1 Mkr). För de kontor som
fokuserar på Bioinformatics ökar omsättningen med
4 procent. Ett antal kontor som första kvartalet 2001
hade större uppdrag inom Bio är dock idag främst
inriktade på Industry, varför omsättningen totalt
minskar med 20 procent.

INDUSTRY

Affärsområdet arbetar med lösningar till industrikunder inom områdena produktionssystem och utveckling av produkter med IT-innehåll. Prevas lösningar och kompetens ger bolagets kunder konkurrensfördelar genom snabbare produktutveckling
och effektivare produktion.
Det intensifierade försäljningsarbete som inleddes under andra halvåret 2001 har lett till en ökande
orderingång under kvartalet. Antalet kundförfrågningar har också ökat något och Prevas tror
därför på en fortsatt relativt god orderingång, trots
den generellt svaga industrikonjunkturen. Lönsamheten inom Industry är för närvarande inte tillfredsställande och försämras också kraftigt av en reservering för en stor befarad kreditförlust under kvartalet. Lönsamheten har dock utvecklats i rätt riktning
under kvartalet.
Manufacturing Systems arbetar med IT-lösningar
till den tillverkande industrin.
Inom området materialhanteringssystem har
Volvo Personvagnar beställt ett system för administration och styrning av materialflöden till sin Köpingsfabrik. Vidare har ICA beställt ett system för ett av
sina automatiserade distributionslager.
Scania i Södertälje har beställt ett system för
packning av s.k. Knock-Down-satser, baserat på
senaste teknik med handdatorer och trådlösa
nätverk. Spårbarhetssystem för produktion har även
beställts av Autoliv.
Verksamheten för Shop Floor Control i Karlstad
har fått nya order på BarTrack och TestNet från bl.a.
Sanmina-SCI i Ungern. Det nya systemet TULP för
spårbarhet baserat på en handdatorlösning har
beställts av Ericsson i Japan.
Product Applications arbetar med IT-lösningar i
produkter (s.k. embedded systems).
Prevas har under första kvartalet fått nya order
från bl.a. Westinghouse-Atom, Kvaerner-Pulping,
Aircoil, Rolls-Royce Marindivision, Assalub och ABB.
ABB har beställt ett större delprojekt inom området
kraftövervakningssystem till en internationell slutkund.
Inom området telematik har order erhållits från
Hewlett-Packard och Vikon Vibrationskonsult.
Omsättningen inom Industry uppgick för kvartalet till
24,8 Mkr (23,6 Mkr), en ökning med 5 procent.
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TELECOM

Affärsområdet Telecom erbjuder systemutvecklingsoch integrationstjänster till leverantörer och
operatörer inom telekomsektorn.
Marknaden för telekomtjänster har ytterligare försvagats under det första kvartalet, bl.a. till följd av
Ericssons fortsatt minskade konsultanvändande.
Prevas kommer inte heller att förnya ramavtal inom
forskning och utveckling med Ericsson för 2002.
Samarbetet med Nokia har däremot utvecklats
mycket positivt, vilket innebär att åtagandet mot Nokia
ökar under andra kvartalet.
Prevas spetskompetens inom systemintegration
av streaming media-lösningar, dvs digitalt ljud och
bild i realtid över mobila eller fasta nätverk, är fortsatt en kritisk komponent för operatörer som utvecklar bredbandstjänster. Den nordiska marknaden för
dessa tjänster har dock utvecklats betydligt långsammare än förväntat.
Prevas förutser ett oförändrat marknadsläge
under det andra kvartalet. Lönsamheten inom
Telecom är för närvarande djupt otillfredsställande,
och en stor del av det åtgärdsprogram som genomförts har berört resurser kopplade till affärsområdet.
Omsättningen inom Telecom uppgick för kvartalet till 8,3 Mkr (23,5 Mkr), en minskning med 65
procent.

Ekonomi
OFFERTUTFALL

Utfallet för kvartalet blev 87 procent order till Prevas
och 13 procent order till konkurrent.

BELÄGGNING

Beläggningsgraden, dvs enbart mätt på konsulterna,
uppgick till 69 procent för kvartalet. För mars var
beläggningsgraden 75 procent.
Debiteringsgraden uppgick till 55 procent (64 procent) för kvartalet och 61 procent för mars.
Debiteringsgraden, som är ett av Prevas interna mått
på effektiviteten, mäts som antalet fakturerbara
timmar genom totalt använda timmar inom företaget. Samtliga medarbetare inklusive ledning och
administration ingår vid mätningen.

UPPDRAGSFÖRDELNING

Uppdragsfördelningen har under kvartalet varit
30 procent (29 procent) fast pris och 70 procent
(71 procent) löpande räkning.

MEDARBETARE

Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till
233 st (293 st), en minskning med 7 procent sedan
årsskiftet. Under perioden har genomsnittligt antal
anställda uppgått till 242 st (289 st), en minskning
med 16 procent jämfört med första kvartalet 2001.
Andelen kvinnliga medarbetare var vid kvartalsslutet
20 procent.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRSTA
KVARTALET

För första kvartalet uppgick omsättningen till
47,6 Mkr (68,0 Mkr), en minskning med 30 procent.
Antalet arbetsdagar uppgick till 62 st (64 st).
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och
jämförelsestörande poster uppgick till 4,5 Mkr
(6,2 Mkr). Detta resultat belastas av en reservering
för en befarad kreditförlust om 3,2 Mkr, efter det att
kunden Done Logistics AB försatts i konkurs av sitt
finska moderbolag. Resultatet före finansnetto uppgick till 8,1 Mkr (5,0 Mkr). Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (9,2 procent) före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster samt
-16,9 procent (7,4 procent) före finansnetto.
Resultatet belastas av kostnader för personalminskningar med 3,1 Mkr.
Avskrivningarna uppgick totalt till 1,6 Mkr (2,4 Mkr)
varav 0,4 Mkr (1,2 Mkr) avser avskrivningar för goodwill.
Finansnettot uppgick till 0,1 Mkr (0 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till 8,0 Mkr (5,0 Mkr),
vilket ger en vinstmarginal om 16,8 procent
(7,4 procent).
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Resultatet efter skatt uppgick till 6,8 Mkr
(3,2 Mkr). Resultatet per aktie efter skatt uppgick
till 0,89 kr (0,43 kr).

UTFALL FASTPRISPROJEKT

Under perioden var avvikelsen mot projektkalkyl för
bolagets fastprisprojekt 0,3 Mkr (-1,5 Mkr).

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 6,1 Mkr
(1,9 Mkr). För första kvartalet redovisas ett positivt
operativt kassaflöde om 2,0 Mkr, och Prevas är fritt
från räntebärande skulder. Bolagets två industrifastigheter är helt obelånade.

FINANSIELL STÄLLNING

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 52,0 Mkr
(89,7 Mkr), vilket ger en soliditet om 55 procent
(64 procent). Eget kapital per aktie uppgick till
6,87 kr (11,84 kr)

INVESTERINGAR

Under kvartalet uppgick nettoinvesteringarna till
0,01 Mkr (3,1 Mkr). Samtliga investeringar är hänförliga till löpande verksamhet och avser maskiner
och inventarier.

Stockholm den 25 april 2002
Prevas AB (publ)
Jonas Wiström, VD

För ytterligare information kontakta:

Jonas Wiström, VD
08-726 40 11, 070-608 12 20
Olof Stålnacke, Ekonomichef 08-726 40 62, 0730-511 331

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (PREVAS KONCERNEN)
Tusen kronor

2002
jan-mars

2001
jan-mars

2001
jan-dec

47 607
-316
-11 737
-38 852
-1 169
-4 467

67 973
-1 913
-11 119
-47 524
-1 175
6 242

234 051
-2 926
-47 240
-180 927
-4 904
-1 946

Nettoomsättning
Materialkostnader
Övriga externa kostnader*
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan
Rörelseresultat före GW och jämförelsestörande poster
Avskrivning Goodwill
Nedskrivning Goodwill
Jämförelsestörande poster**
Rörelseresultat

-445

-1 220

-3 145
-8 057

5 022

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

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

58
-7 999

-5
5 017

198
-28 938

Skatt
Periodens resultat

1 248
-6 751

-1 780
3 237

1 353
-27 585

Tusen kronor

2002
31 mar

2001
31 mar

2001
31 dec

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

32 191
10 204
46 653
6 100
95 148

35 213
34 608
68 637
1 923
140 381

33 350
10 649
50 657
4 136
98 792

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

52 048
10 864
0
32 236
95 148

89 653
11 516
12 374
26 838
140 381

58 798
10 852
0
29 142
98 792

Tusen kronor

2002
31 mar

2001
31 mar

2001
31 dec

Ingående balans
Utdelning till aktieägare
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Utgående balans

58 798
1
-6 751
52 048

90 202
-3 787
3 237
89 653

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

* Inkluderar reservering för befarad kreditförlust om 3,2 Mkr
** Avser kostnader för uppsägningar

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (PREVAS KONCERNEN)

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (PREVAS KONCERNEN)
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OPERATIVT KAPITAL (PREVAS KONCERNEN)
Tusen kronor

2002
31 mar

2001
31 mar

2001
31 dec

Icke räntebärande omsättningtillgångar
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Netto rörelsekapital

46 653
-32 236
14 417

68 637
-26 838
41 799

50 657
-29 142
21 515

Anläggningstillgångar exkl. goodwill
Avsättningar
Operativt kapital exkl. goodwill

32 191
-10 864
35 744

35 213
-11 516
65 496

33 350
-10 852
44 013

10 204
45 948

34 608
100 104

10 649
54 662

2002
jan-mar

2001
jan-mar

2001
jan-dec

-8 057
1 615
12
58
-1 165
6 417
3 094
1 974

5 022
2 395
-51
-5
-8 575
-6 609
-2 675
-10 498

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

-10
-10

-3 057
-3 057

-4 925
-4 925

1 964

-13 555

1 032

0

374
-3 787
-3 413

-12 000
-3 787
-15 787

1 964
4 136
6 100
1 964

-16 968
18 891
1 923
-16 968

-14 755
18 891
4 136
-14 755

Goodwill
Operativt kapital

ANALYS AV KASSAFLÖDET (PREVAS KONCERNEN)
Tusen kronor
Rörelseresultat
Avskrivningar
Avsättningar
Finansnetto
Betald skatt
Förändring i kortfristiga fordringar
Förändring i kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
Nettoinvestering i anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Operativt kassaflöde
Upptagna lån/Amortering av lån
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Periodens kassaflöde
Ingående likvida medel
Utgående likvida medel
Förändring
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FINANSIELLA NYCKELTAL (PREVAS KONCERNEN)

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

2002
jan-mar
-6,9%
-9,4%
-16,9%
-16,8%
-0,89 kr
-0,76 kr
7 573 600
54,7%
6,87 kr
-12,0%
-14,4%
242
233
62
55%
197

2001
jan-mar
10,9%
9,2%
7,4%
7,4%
0,43 kr
0,48 kr
7 573 600
63,9%
11,84 kr
5,0%
3,6%
289
293
64
64%
235

2001
jan-dec
1,3%
-0,8%
-12,4%
-12,4%
-3,64 kr
-2,75 kr
7 573 600
59,5%
7,76 kr
-33,9%
-37,0%
288
251
250
60%
813

