Delårsrapport januari-juni 2002
Positivt resultat och kassaflöde andra kvartalet
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 Andra kvartalet uppgick omsättningen till 53,0 Mkr (61,1 Mkr andra kvartalet 2001).
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 6,0 Mkr (-4,2 Mkr), en
marginal om 11,3 procent (-6,9 procent). Resultatet efter finansnetto för andra
kvartalet uppgick till 5,7 Mkr (-5,4 Mkr), en marginal om 10,7 procent (-8,9 procent).
I resultatet ingår en engångsintäkt på 2,6 Mkr från en överenskommelse kopplad
till den befarade kreditförlust (3,2 Mkr) som belastade första kvartalet.
 Positivt operativt kassaflöde om 3,2 Mkr (6,6 Mkr) för andra kvartalet och 5,3 Mkr
(-6,9 Mkr) för första halvåret. Koncernen är fri från räntebärande skulder och äger
två industrifastigheter.
 Eget kapital uppgick vid kvartalets slut till 56,7 Mkr (85,4 Mkr), vilket ger en soliditet
om 57 procent (63 procent).
 Marknaden har varit fortsatt svag under andra kvartalet. Prevas har dock under kvartalet ökat omsättningen med 11 procent jämfört med första kvartalet, höjt beläggningen
samt kraftigt sänkt kostnaderna.
 Under kvartalet beslutade Prevas att ersätta sina tre affärsområden med två
operativa affärsenheter; Prevas Bioinformatics och Prevas Systems. Den nya
organisationen trädde i kraft den 1 juli.
 Till ny VD för Prevas har utsetts Anders Englund, för närvarande chef för Prevas
Bioinformatics och tidigare chef för resultatområde Consulting. Anders Englund tillträder den 1 september.

Verksamheten januari-juni 2002
Det åtgärdsprogram som igångsattes för ett drygt år
sedan har under andra kvartalet fått effekt. Jämfört med
motsvarande period förra året uppvisar bolaget
högre debiteringsgrad och kraftigt sänkta rörelsekostnader (-28 procent). Detta gör att Prevas, trots en fortsatt
svag marknad, åter är lönsamt. En stor del av den
befarade kreditförlust som belastade första kvartalet
har också kunnat kompenseras genom en överenskommelse kopplad till det berörda projektet.
Verksamheten inom affärsområde Bioinformatics har
under halvåret fortsatt visa god lönsamhet. En mer
selektiv riskkapitalmarknad har emellertid fått återverkningar både på etableringstakt och investeringsvilja hos
bioteknikföretagen. Prevas har dock med sin etablerade
och starka kundbas på området goda förutsättningar
att stärka sin marknadsposition i det något försämrade
marknadsläget. Under andra kvartalet tecknades också
ett strategiskt viktigt ramavtal med AstraZeneca för de
närmaste två åren. Detta avtal är en del i den omfokusering
från mindre bioteknikbolag till forskning och utveckling
inom större läkemedelsföretag som nu kännetecknar
såväl Prevas verksamhet som marknaden i stort.
Inom affärsområde Industry visar Prevas kraftig tillväxt
från första till andra kvartalet, även om omsättningen för
hela perioden är lägre än första halvåret 2001. Trots ett
fortsatt ansträngt marknadsläge har orderingången varit
god under andra kvartalet, i form av såväl nya större
projekt som utökade åtaganden mot affärsområdets
sedan länge stabila kundbas. Lönsamheten har fortsatt
utvecklats positivt och är en starkt bidragande orsak till
Prevas positiva resultat i andra kvartalet.
Marknaden för affärsområde Telecom är fortsatt
mycket svag, med stor osäkerhet hos kunderna an-

gående framtida investeringar. Prevas har trots detta
ytterligare kunnat utöka sitt samarbete med Nokia inom
Digital-TV. För affärsområdet som helhet är dock såväl
omsättning som lönsamhet fortsatt djupt otillfredsställande, men Prevas ser möjligheter till lönsamhetsförbättringar när Telecom-verksamheten nu blir en del av
Prevas Systems, främst genom bättre resursutnyttjande.
Utöver det genomförda åtgärdsprogrammet, baseras
Prevas förbättrade position dels på den fortsatt framgångsrika satsningen på bioinformatik, dels på bolagets
traditionella styrkor inom skräddarsydda IT-lösningar till
industrin. Prevas beslutade därför under andra kvartalet
att fr.o.m. halvårsskiftet ersätta sina tre tidigare affärsområden med två operativa affärsenheter med fullt resultatansvar; Prevas Bioinformatics och Prevas Systems.
Med de tre tidigare affärsområdena har bolaget byggt
värdefull domänkunskap, framförallt inom bioinformatik,
där en ny och lönsam verksamhet skapats. Den nya
organisationen är ett naturligt nästa steg, som ger ytterligare möjligheter till profilering och utveckling av
erbjudandet till marknaden, samt fortsatt fokusering på
lönsamhet.
Prevas Bioinformatics har som målsättning att bli den
ledande IT-konsulten inom Life Science på de geografiska marknader där Prevas väljer att etablera sig. Detta
skall ske genom såväl organisk tillväxt som selektiva
förvärv.
Prevas Systems kommer att fortsätta satsningen på
bolagets traditionella styrkeområden, bl.a. med målsättningen att bli nordisk marknadsledare inom Shop Floor
Control, dvs system för produktionsstyrning, spårbarhet,
test och kvalitet. Enheten kommer också att fortsätta
Prevas satsning på Digitala Media.

Prevas i korthet
Prevas AB har kontor i Stockholm, Göteborg, Gävle,
Karlstad, Linköping, Lund, Uppsala, Västerås och
Köpenhamn.
Exempel på kunder är ABB, Arla, Amersham
Biosciences, AstraZeneca, Atlas Copco, Autoliv,
Biacore, Biovitrum, Bioinvent, Bombardier, Ericsson,
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Exiqon, Findus, Gyros, Haldex, ICA, Nokia, Personal
Chemistry, Pharmacia, Pyrosequencing, Saab-Bofors
Dynamics, Sandvik, Scania och Volvo.
Kännetecknande för Prevaskoncernens lösningar är
leveranssäkerhet, kvalitet och fast pris.

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 och
effektiv problemlösning genom att kombinera djup datavetenskaplig kompetens med bred kunskap inom molekylärbiologi, statistik och matematik. Prevas framgångsrika satsning på området kommer att ytterligare tydliggöras i och med att affärsområdet från halvårsskiftet
ombildades till en av två operativa affärsenheter.
Marknadspotentialen för Prevas Bioinformatics påverkas till viss del av tillväxten i branschen, men i ännu
högre grad av effektiviseringskrav i 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, så länge det finns
tillgång till riskvilligt kapital för projekt inom forskning och
utveckling.
Affärsområdets främsta prioritet under andra kvartalet, liksom under det första, har varit bibehållen lönsamhet. Fokus på tillväxt har funnits inom vissa marknadssegment, som exempelvis forskning och utveckling inom
läkemedelsindustrin och det geografiska marknadssegmentet Öresund.
I juni månad tecknades ett strategiskt viktigt ramavtal
med AstraZeneca avseende IT-tjänster, som innebär att
Prevas, tillsammans med ett fåtal utvalda leverantörer,
ska leverera IT-lösningar och resurser till AstraZeneca i
Sverige under de närmaste två åren. AstraZeneca är en
stor köpare av IT-tjänster och ramavtalet innebär därför
intressanta möjligheter för Prevas.
Två nya kunder har tillkommit under andra kvartalet,
Alpha Helix i Sverige och DBI, Dansk Bioteknologisk
Institut, i Danmark. Beläggning av konsulter har även
tillkommit genom nya uppdrag hos existerande kunder
och genom förlängning av befintliga uppdrag.
Omsättningen inom Bioinformatics uppgick för halvåret till 25,8 Mkr (34,6 Mkr). För de kontor som fokuserar
på Bioinformatics ökade omsättningen med 3 procent.
Ett antal kontor som första halvåret 2001 hade större
uppdrag inom Bioinformatics är dock idag främst
inriktade på Industry, varför omsättningen totalt minskade
med 25 procent. Lönsamheten för affärsområdet är
fortsatt god.
Under andra kvartalet har en mer selektiv riskkapitalmarknad fått återverkningar hos bioteknikföretagen.

Till en redan minskad etableringstakt av nya företag inom
bioteknik märks nu även en åtstramning bland redan
etablerade företag. Bioteknikbranschen har sedan tidigare
tappat i tillväxttakt och präglas nu även av osäkerhet kring
tillgången på riskkapital. Därmed har kunderna generellt
blivit försiktigare vid investeringar i nya projekt. Prevas
Bioinformatics är dock med sin etablerade kundbas - nu
ytterligare förstärkt genom ramavtalet med AstraZeneca väl rustat för perioder av stagnation bland riskkapitalberoende mindre företag. Prevas bör därför ha goda
förutsättningar att stärka sin relativa marknadsposition.

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. Affärsområde Industry upphörde som
organisatorisk enhet från och med halvårsskiftet, och
verksamheten ingår nu istället som en central del i den
nya operativa affärsenheten Prevas Systems.
Andra kvartalet har för affärsområdet inneburit en
markant ökning av intäkterna (31,9 Mkr) jämfört med
första kvartalet (24,8 Mkr). För första halvåret uppgick
omsättningen inom Industry till 56,7 Mkr (63,1), en minskning med 10 procent. Lönsamheten för affärsområdet
har förbättrats kraftigt och är en starkt bidragande orsak
till Prevas positiva resultat i andra kvartalet.
Manufacturing Systems arbetar med IT-lösningar till
den tillverkande industrin.
Som resultat av ett intensifierat försäljningsarbete har
ordergången varit god under andra kvartalet. Inom
området materialhanteringssystem genomförs bl.a.
modernisering av höglagerstyrning åt ICA, inom Shop
Floor Control bl.a. projekt åt Ericsson i USA samt åt
AstraZeneca (etiketteringssystemet PharmaLine).
Intresset för Prevas lösningar med trådlösa handdatorsystem för produktionstillämpningar är fortsatt
högt hos kunderna, vilket föranleder en förstärkt satsning
på området under andra halvåret.
Supportverksamheten visar fortsatt ökad efterfrågan och
också en stigande lönsamhet. Ett antal nya större supportkontrakt har tecknats med bl.a. ICA, Scania, Arla, DN/
EX, Findus och Nobel Biocare.
Product Applications arbetar med IT-lösningar i produkter (s.k. embedded systems).
Prevas har inom området en gedigen kundbas som under
Prevas Delårsrapport jan-juni 2002
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Ekonomi

andra kvartalet har varit fortsatt stabil. Nya och utökade
åtaganden har erhållits mot bl.a. ABB, Aircoil, Atlas
Copco, Bombardier, Haldex, Saab-Bofors Dynamics och
Uponor Wirsbo.
Även om affärsklimatet fortfarande är ansträngt har
en svag optimism inför hösten kunnat märkas bland affärsområdets kunder. Om det allmänna konjunkturläget inte
försämras finns goda möjligheter för en fortsatt ökande
orderingång under andra halvåret.

OFFERTUTFALL

(fort.)

TELECOM
Affärsområdet Telecom erbjuder systemutvecklings- och
integrationstjänster till leverantörer och operatörer inom
telekomsektorn. Affärsområdets tjänster integreras från
och med halvårsskiftet i den nya operativa affärsenheten
Prevas Systems.
Marknaden för telekomtjänster har under det andra
kvartalet försvagats ytterligare och många av affärsområdets kunder avvaktar i dagsläget med investeringsbeslut. Trots detta har Prevas ytterligare kunnat utöka
sitt samarbete med Nokia inom Digital-TV. Detta innebär
att samarbetet breddas till fler produktplattformar och att
Prevas kommer att nyrekrytera ytterligare specialistkompetens inom området.
Omsättningen inom Telecom uppgick för halvåret till
16,4 Mkr (29,7 Mkr), en minskning med 45 procent.
Prevas förutser ett oförändrat svagt marknadsläge
under det andra halvåret 2002. Lönsamheten inom
Telecom är fortsatt djupt otillfredsställande, men Prevas
ser möjligheter till förbättring när verksamheten nu blir en
del av Prevas Systems, genom bättre resursutnyttjande.

VD-Skifte
Den 28 juni annonserade bolaget att VD Jonas Wiström
kommer att lämna bolaget som en följd av att han
accepterat ett erbjudande om att bli koncernchef i AB
Ångpanneföreningen.
Styrelsen har vid sitt ordinarie styrelsemöte den 20
augusti beslutat att utse Anders Englund till ny VD, med
tillträde 1 september.
Anders Englund har varit anställd inom Prevas sedan
1998 i flera ledande befattningar. Tidigare har Anders
mångårig erfarenhet från SAAB och Enator.

Utfallet för halvåret blev 89 procent order till Prevas och
11 procent order till konkurrent.

BELÄGGNING
Beläggningsgraden, dvs enbart mätt på konsulterna,
uppgick till 79 procent för kvartalet och 74 procent
(78 procent) för första halvåret.
Debiteringsgraden uppgick till 63 procent (62 procent) för
kvartalet och 59 procent (63 procent) för första halvåret.
Debiteringsgraden - som är ett av Prevas interna mått att
mäta effektiviteten - mäts som antalet fakturerbara
timmar genom totalt använda timmar inom företaget.
Samtliga medarbetare inklusive ledning och administration ingår vid mätningen.

UPPDRAGSFÖRDELNING
Uppdragsfördelningen har under första halvåret varit 33
procent (27 procent) fast pris och 67 procent (73 procent)
löpande räkning.

MEDARBETARE
Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till 228 st
(291 st). Under perioden har genomsnittligt antal anställda
uppgått till 239 st (290 st), en minskning med 18 procent
jämfört med första halvåret 2001. Andelen kvinnliga medarbetare var vid periodens slut 20 procent.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT ANDRA
KVARTALET
För andra kvartalet uppgick omsättningen till 53,0 Mkr
(61,1 Mkr), en minskning med 13 procent. Antalet arbetsdagar uppgick till 59 st (59 st).
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till
6,0 Mkr (-4,2 Mkr). I detta resultat ingår en engångsintäkt
på 2,6 Mkr från en överenskommelse kopplad till den
befarade kreditförlust om 3,2 Mkr som belastade första
kvartalet. Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,7 Mkr
(-5,4 Mkr). Rörelsemarginalen uppgick till 11,3 procent
(-6,9 procent) före goodwillavskrivningar samt 10,7 procent (-8,9 procent) efter finansnetto.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI JUNI
Omsättningen uppgick under perioden till 100,6 Mkr
(129,0 Mkr), en minskning med 22 procent. Antalet
arbetsdagar uppgick till 121 st (123 st). Rörelseresultatet
före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster
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var 1,5 Mkr (2,0 Mkr) och efter dessa poster -2,5 Mkr
(-0,4 Mkr). Rörelsemarginalen uppgick till 1,5 procent
(1,6 procent) före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster samt -2,5 procent (-0,3 procent) före
finansnetto.
Resultatet belastas av kostnader för personalminskningar
om 3,1 Mkr under första kvartalet.
Avskrivningarna uppgick totalt till 3,1 Mkr (4,9 Mkr) varav
0,9 Mkr (2,4 Mkr) avser avskrivningar för goodwill.
Finansnettot uppgick till 0,2 Mkr (0 Mkr). Resultatet efter
finansnetto uppgick till -2,3 Mkr (-0,4 Mkr), vilket ger en
vinstmarginal om -2,3 procent (-0,3 procent).
Resultatet efter skatt uppgick till -2,1 Mkr (-1,0 Mkr).
Resultatet per aktie efter skatt uppgick till -0,28 kr
(-0,13 kr).

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 9,4 Mkr
(3,1 Mkr). För första halvåret redovisas ett positivt operativt
kassaflöde om 5,3 Mkr (-6,9 Mkr). Prevas är fritt från
räntebärande skulder och koncernens två industrifastigheter är helt obelånade.

FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 56,7 Mkr (85,4
Mkr), vilket ger en soliditet om 57 procent (63 procent).
Eget kapital per aktie uppgick till 7,49 kr (11,28 kr).

INVESTERINGAR
Under halvåret uppgick nettoinvesteringarna till 0,4 Mkr
(4,3 Mkr). Samtliga investeringar är hänförliga till löpande
verksamhet och avser maskiner och inventarier.

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

Stockholm den 21 augusti 2002
Prevas AB (publ)
Jonas Wiström, VD
För ytterligare information kontakta

Jonas Wiström, VD
Olof Stålnacke, Ekonomichef

08-726 40 11, 070-608 12 20
08-726 40 62, 0730-511 331

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN




Delårsrapport, jan-september
Bokslutskommuniké 2002
Bolagsstämma 2002

23 oktober
5 februari 2003
20 mars 2003

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision.
Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.
Stockholm den 21 augusti 2002
Bo Ribers
Auktoriserad revisor

Per-Oluf Hansen
Auktoriserad revisor
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (PREVAS KONCERNEN)

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

2002
jan-juni

2001
jan-juni

2001
jan-dec

100 561
-1 578
-19 239
-75 979
-2 248

129 030
-2 182
-25 930
-96 460
-2 413

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

1 517

2 045

-1 946

Avskrivning goodwill
Nedskrivning goodwill
Jämförelsestörande poster*
Rörelseresultat

-890

-2 439

-3 145
-2 518

-394

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

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

179
-2 339

-11
-405

198
-28 938

Skatt
Periodens resultat

240
-2 099

-587
-992

1 353
-27 585

* Avser kostnader för uppsägningar.

RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG PER KVARTAL (PREVAS KONCERNEN)
2002
Q2

2002
Q1

2001
Q2

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

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

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

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

5 984

-4 467

-4 197

6 242

Avskrivning goodwill
Jämförelsestörande poster*
Rörelseresultat

-445
5 539

-445
-3 145
-8 057

-1 219
-5 416

-1 220

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

121
5 660

58
-7 999

-6
-5 422

-5
5 017

-1 008
4 652

1 248
-6 751

1 193
-4 229

-1 780
3 237

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

Skatt
Periodens resultat
* Avser kostnader för uppsägningar.
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2001
Q1

5 022

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (PREVAS KONCERNEN)

Tusen kronor

2002
30 juni

2001
30 juni

2001
31 dec

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

31 509
9 759
48 462
9 407
99 137

35 209
33 388
64 132
3 121
135 850

33 350
10 649
50 657
4 136
98 792

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

56 702
10 750
0
31 685
99 137

85 423
11 620
6 963
31 844
135 850

58 798
10 852
0
29 142
98 792

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (PREVAS KONCERNEN)

Tusen kronor

2002
30 juni

2001
30 juni

2001
31 dec

Ingående balans
Utdelning till aktieägare
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Utgående balans

58 798
3
-2 099
56 702

90 202
-3 787
-992
85 423

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

2002
30 juni

2001
30 juni

2001
31 dec

Icke räntebärande omsättningstillgångar
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Netto rörelsekapital

48 462
-31 685
16 777

64 132
-31 844
32 288

50 657
-29 142
21 515

Anläggningstillgångar exkl. goodwill
Avsättningar
Operativt kapital exkl. goodwill

31 509
-10 750
37 536

35 209
-11 620
55 877

33 350
-10 852
44 013

9 759
47 295

33 388
89 265

10 649
54 662

OPERATIVT KAPITAL (PREVAS KONCERNEN)

Tusen kronor

Goodwill
Operativt kapital
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ANALYS AV KASSAFLÖDET (PREVAS KONCERNEN)
Tusen kronor
Rörelseresultat
Av- och nedskrivningar
Avsättningar
Finansnetto
Betald skatt
Förändring i kortfristiga fordringar
Förändring i kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
Avyttring av affärsenhet
Investering i affärsenhet
Nettoinvestering i anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Operativt kassaflöde

2002
jan-juni

2001
jan-juni

2001
jan-dec

-2 518
3 137
-100
179
-901
3 335
2 543
5 675

-394
4 852
22
-11
-9 263
-2 104
4 244
-2 654

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

-404
-404

-4 292
-4 292

-4 925
-4 925

5 271

-6 946

1 032

0

-5 037
-3 787
-8 824

-12 000
-3 787
-15 787

5 271
4 136
9 407
5 271

-15 770
18 891
3 121
-15 770

-14 755
18 891
4 136
-14 755

2002
jan-juni

2001
jan-juni

2001
jan-dec

3,7%
1,5%
-2,5%
-2,3%
-0,28 kr
-0,22 kr
7 573 600
57,2%
7,49
-3,4%
-3,6%
239
228
121
59%
421

3,5%
1,6%
-0,3%
-0,3%
-0,13 kr
-0,04 kr
7 573 600
62,9%
11,28
0,0%
-1,1%
290
291
123
63%
445

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

Emission av teckningsoptioner
Upptagna lån/Amortering av lån
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Periodens kassaflöde
Ingående likvida medel
Utgående likvida medel
Förändring

FINANSIELLA NYCKELTAL (PREVAS KONCERNEN)

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

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