Bokslutskommuniké 2001
Positivt kassaflöde för helåret och fjärde kvartalet
Otillfredsställande omsättnings- och resultatutveckling
Nedskrivning av goodwill
2001 I SAMMANFATTNING (MKR)
Affärsområde Bioinformatics
Affärsområde Industry
Affärsområde Telecom
Övrigt
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Avskrivning goodwill
Nedskrivning goodwill
Omstruktureringskostnader
Resultat före finansnetto
Finansnetto
Resultat före skatt

62,2
116,6
48,9
6,4
234,1
-236,0
-1,9
-4,9
-20,3
-2,0
-29,1
0,2
-28,9

(+ 9 %)
(+ 14 %)
(- 24 %)

• För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 51,1 Mkr (71,3 Mkr). Rörelseresultatet före
goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till –6,3 Mkr (4,4 Mkr), en marginal
om –12,4 % (6,1 %). Få arbetsdagar i december har medfört lägre intäkter än normalt.
Resultatet efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till –29,7 Mkr (2,2 Mkr), en marginal
om –58,1 % (3,0 %). Detta resultat har utöver nedskrivning av goodwill belastats med kostnader
för personalminskningar på 2,0 Mkr.
• Engångsnedskrivning av goodwill har gjorts under fjärde kvartalet med 20,3 Mkr. Kvarstående
goodwill efter nedskrivningen är 10,6 Mkr.
• Positivt operativt kassaflöde om 5,5 Mkr under fjärde kvartalet och 1,0 Mkr under året. Under
kvartalet har ytterligare 5,5 Mkr i räntebärande skulder amorterats och koncernen var vid årets
slut helt fri från räntebärande skulder. Prevas två industrifastigheter är således helt obelånade.
• Omsättningen uppgick för helåret till 234,1 Mkr (237,5 Mkr). Rörelseresultatet före
goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till –1,9 Mkr (23,6 Mkr), en marginal
om –0,8 % (9,9 %). Resultatet efter finansnetto uppgick till – 28,9 Mkr (15,9 Mkr), en marginal
om –12,4 % (6,7 %).
• Eget kapital uppgick vid årets slut till 58,8 Mkr (90,2 Mkr), vilket ger en soliditet om 60 %
(60 %).
• Bolaget bedömer att marknaden kommer att vara fortsatt svag under första halvåret 2002. En
relativt sett bättre marknadsutveckling inom Bioinformatik samt en generell utveckling från
resurskonsulting till fastprisprojekt, inte minst inom Industry, gör dock att Prevas ser goda
möjligheter att stärka sin marknadsposition.
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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 2001
Marknaden har sedan andra kvartalet präglats av
en oväntad snabb och kraftig nedgång. Detta har
drabbat Prevas, liksom andra aktörer på marknaden. För att anpassa organisationen till marknadsläget och säkerställa att bolagets långsiktiga
satsningar kan fortsätta, har Prevas under fjärde
kvartalet utvidgat det åtgärdsprogram som igångsattes i slutet av första halvåret. Som en följd av
detta har bolaget tvingats till personalminskningar
och 15 personer har sagts upp.
Tillsammans med tidigare åtgärder för kostnadsbesparing och effektivitet, där den enskilt största
var avyttringen av e-security till Ernst & Young,
kommer dessa åtgärder successivt att påverka
resultatet positivt. Full effekt av programmet nås
under första kvartalet 2002.
Utöver detta fortsätter den intensifierade marknadsbearbetningen.
Glädjande är att verksamheten inom bioinformatik har fortsatt att utvecklas väl. Även om
tillväxten av nya bioteknikbolag minskat något, som
en följd av att riskkapitalet blivit mer selektivt, är
bioteknik och läkemedelssektorn relativt sett mer
okänslig för konjunkturcyklerna. Under fjärde kvartalet har verksamheten i Danmark startats och utvecklats positivt, med ett flertal projekt åt strategiska kunder redan under de första månaderna.
Affärsområdet Telecom har även under fjärde
kvartalet drabbats hårdast av den fortsatta nedgången. Samtidigt har denna marknad potentialen
att vända först, om utbyggnaden av tredje
generationens mobiltelefoni tar fart under senare
delen av 2002.
Verksamheten inom Industry har även den
påverkats av den allmänna konjunkturnedgången.
Prevas goda rykte och väl inarbetade kundrelationer gör dock att bolaget har goda förhoppningar om att kunna bibehålla eller stärka sin position på marknaden under lågkonjunkturen. Under
fjärde kvartalet har också ett antal viktiga ordrar
erhållits, bl.a på nya versioner av produkter inom
Shop Floor Control samt inom framtidsområdet telematik.

Under fjärde kvartalet bildade Prevas resultatområdet Products & Customer Support genom att
integrera de delar inom Prevas som arbetar med
produktrelaterad verksamhet och kundsupport.
Det nya resultatområdet ger oss ett tydligare
fokus på produkter, med de krav som ställs på långsiktig utveckling och koncentrerad marknadsbearbetning. Vidare får vi en effektivare organisation och kan dra nytta av den kompetens vi byggt
upp för support och produktförvaltning för övriga
kundgrupper.
Under året ökade intäkterna för support- och
förvaltningsavtal för våra produkter med ca
50 %, trots det försämrade marknadsläget.

TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET
Marknaden har varit fortsatt svag under fjärde kvartalet, vilket påverkat beläggningsläget negativt. Det
låga antalet arbetsdagar i december har också fått
större genomslag på kvartalsresultatet än normalt.
För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till
51,1 Mkr (71,3 Mkr), en minskning med 28 %
(+64 %). För helåret uppgick Prevas omsättning till
234,1 Mkr (237,5 Mkr), en minskning med 1 %
(+41 %).
Under fjärde kvartalet redovisas ett resultat om
–29,7 Mkr (2,2 Mkr) efter finansnetto.
Resultatet för helåret uppgick till –28,9 Mkr
(15,9 Mkr) efter finansnetto. Resultatet belastas
av goodwillnedskrivning med 20,3 Mkr samt kostnader för personalminskningar med 2,0 Mkr.
Vi kan med tillfredsställelse konstatera att det
arbete med att förbättra kassaflödet, som påbörjades under 2000, har fortsatt att ge resultat trots
den svaga resultatutvecklingen. Det operativa
kassaflödet var för fjärde kvartalet 5,5 Mkr och för
helåret 1,0 Mkr.
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Prevas affärsområden
BIOINFORMATICS

INDUSTRY

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.
Under fjärde kvartalet startade det danska
dotterbolaget Prevas Bioinformatics A/S sin
verksamhet. Bolaget har utvecklats positivt sedan
starten den 1 november och två strategiska kunder
erhölls tidigt.
I slutet av året etablerade Prevas Bioinformatics
och Biovitrum ett samarbete med målet att skapa
ett system som integrerar data från olika delar
av forskningsprocessen. Samarbetet är ett erkännande av Prevas Bioinformatics som leverantör av
systemlösningar för forskningsändamål till
de riktigt stora aktörerna inom Life Scienceindustrin.
Prevas tidiga inträde i Life Science-sektorn har
givit djup kunskap om villkoren i denna typ av
forskning och utveckling. De enorma datamängder
som behöver hanteras på ett effektivt sätt ställer
stora krav på såväl grundläggande förståelse
för kundernas verksamhet, som på själva ITlösningarna. Bolaget har specialistresurser inom
molekylärbiologi och datavetenskap, och har
också rekryterat kvalificerade verksamhetskonsulter med goda resultat. Denna utveckling drivs
vidare genom en fortsatt satsning på rekrytering och
utveckling av verksamhetskonsulter med inriktning
mot läkemedels- och bioteknikbolag. Vidare har
försäljningsorganisationen inom Prevas
Bioinformatics förstärkts under fjärde kvartalet
för att öka fokuseringen på bearbetning av nya
kunder.
Arbetet med utvecklingsplattformen BioFrame
startades våren 2001 och syftar till att tillhandahålla
ett utvecklingskoncept som effektiviserar
utvecklingen av tekniska applikationer för Life
Science-kunder.
Marknaden har under fjärde kvartalet mattats
något. Detta tycks främst bero på en viss
försiktighet i samband med investeringsbeslut,
där Life Science-industrin påverkats av det
allmänna konjunkturläget. Vår bedömning är
att denna avmattning endast är tillfällig och att
marknaden för Bioinformatik kommer att fortsätta
visa god tillväxt under 2002.
Omsättningen inom Bioinformatics uppgick för
helåret till 62,2 Mkr (57,1 Mkr), en ökning med
9 %.

Affärsområdets mål är att öka industrikunders konkurrenskraft. Detta görs genom leverans av ITlösningar med hög leveransprecision och
kvalitet inom produktutveckling och produktion.
Den försvagning av marknaden som kunde märkas under tredje kvartalet har fortsatt även under
fjärde kvartalet, driven av den allmänna
industrikonjukturen. Ett intensifierat försäljningsarbete har inletts, baserat på Prevas projekt- och
fastpriskunnande, för att trots den negativa
trenden öka Prevas orderingång inom området.
Manufacturing Systems arbetar med ITlösningar till den tillverkande industrin. Inom området fick Prevas under fjärde kvartalet order på nya
produktversioner inom Shop Floor Control, bl.a till
Ericsson. Även produkten PharmaLine har släppts
i en ny version med leveranser till Astra-Zeneca och
Pharmacia.
Under året har verksamheten för Shop Floor
Control i Karlstad fortsatt utvecklas positivt, med
bl.a nya versioner av produkterna BarTrack, QSP
och TestNet. Leveranser av dessa har gjorts till
elektronikindustrikunder såsom Ericsson, SCI
och Flextronics.
Tillsammans med ABB har leveranser av fabriksoch produktionsstyrsystem gjorts till bla VOLVO och
Sandvik.
Vidare har materialhanteringssystem under året
levererats till ett antal strategiska kunder, bla
DN/EX-tryckeriet i Akalla, ARLAs ostmejeri i Danmark, Sandvik Coromant och Apoteksbolaget/
Södersjukhuset.
Produkt Applications arbetar med IT-lösningar i
produkter. Inom området har det framgångsrika
samarbetet med Atlas Copco Assembly Systems
fortsatt under fjärde kvartalet med en order på ett
nytt mätsystem till en underleverantör inom bilindustrin i USA.
Den framtidssatsning på telematik som
Prevas startat under 2001 ledde under kvartalet till
ett av de första projekten inom detta expansiva område. Projektet genomförs tillsammans med Vikon
Vibrationskonsult åt AlfaLaval och skall
resultera i att maskinutrustningar själva skall kunna
skicka larm via SMS till servicepersonal.
Trots det försämrade marknadsläget har
Prevas under året fått en rad strategiska uppdrag,
bl.a till ABB, Bombardier Transportation, NUM Norden, Saab-Dynamics, Bofors och Rolls-Royce marindivision.
Omsättningen inom Industry uppgick för
helåret till 116,6 Mkr (102,3 Mkr), en ökning med
14 %.
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TELECOM
Affärsområdet arbetar med systemlösningar inom
telekom.
Försvagningen av telekommarknaden har fortsatt under fjärde kvartalet. Endast projekt som omfattar kundernas kärnverksamhet prioriteras och
kunderna är mycket restriktiva med att göra nya
investeringar. Konkurrensen om uppdrag ökar, med
prispress som följd.
Prevas satsning inom streaming media,
Streaming-in-a-box(TM) har blivit väl mottagen av
marknaden under 2001. Produkten har öppnat dörrar till helt nya typer av kunder såsom banker,
energibolag och stadsnätsoperatörer. Arbetet med
Agder Energi AS i Norge fortsatte under fjärde kvartalet och en förstudie har också genomförts åt
Statens Bostadsfinansierings Aktiebolag (SBAB).
Utveckling och underhåll av mjukvaran för Nokias
öppna TV-plattform och ett ramavtal med Ericsson
koncernen är några av de övriga kundframgångarna
under året. Prevas i Västerås har uppnått kraven
för ett certifierat ”Ericsson Design Office” med fast
uppkopplad kommunikation mellan bolagen.
Vi förutser ett fortsatt svårt marknadsläge för
Telecom under första halvåret 2002.
Omsättningen inom Telecom uppgick för
helåret till 48,9 Mkr (64,5 Mkr), en minskning med
24 %.

Ekonomi
OFFERTUTFALL
Utfallet för året blev 90 % order till Prevas och
10 % order till konkurrent.

BELÄGGNING
Beläggningsgraden dvs enbart mätt på konsulterna,
uppgick till 75 % för helåret och till 68 % för fjärde
kvartalet.
Debiteringsgraden för året uppgick till 60 %
(65 %). 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 året varit 28 %
(29 %) fast pris och 72 % (71 %) löpande räkning.

MEDARBETARE
Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till
251 st (285 st), en minskning med 11 %. Medarbetaromsättningen var 29,9 % för helåret.
Andelen kvinnliga medabetare var vid årsslutet
20 % (20 %).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
FJÄRDE KVARTALET
För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till
51,1 Mkr (71,3 Mkr), en minskning med 28 %.
Antalet arbetsdagar uppgick till 62 st (63 st).
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och
jämförelsestörande poster uppgick till –6,3 Mkr
(4,4 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till
–29,7 Mkr (2,2 Mkr). Rörelsemarginalen uppgick
till –12,4 % (6,1 %) före goodwillavskrivningar och
jämförelsestörande poster samt –58,1 % (3,0 %)
efter finansnetto.
Resultatet belastas av goodwillnedskrivning med
20,3 Mkr samt kostnader för personalminskningar
med 2,0 Mkr. Goodwillnedskrivningen har gjorts
efter kassaflödesvärdering i enlighet med redovisningsrådets rekommendation nr 17.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT 2001
Omsättningen uppgick under året till 234,1 Mkr
(237,5 Mkr), en minskning med 1 %. Antalet
arbetsdagar uppgick till 250 st (251 st). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster var –1,9 Mkr (23,6 Mkr) och
efter dessa poster uppgick resultatet till
–29,1 Mkr (16,6 Mkr). Rörelsemarginalen uppgick
till –0,8 % (9,9 %) före goodwillavskrivningar och
jämförelsestörande poster samt –12,4 % (7,0 %)
efter dessa poster.
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Avskrivningarna uppgick totalt till 9,8 Mkr
(9,0 Mkr) varav 4,9 Mkr (4,9 Mkr) avser avskrivningar för goodwill.
Finansnettot uppgick till 0,2 Mkr (–0,7 Mkr).
Resultatet efter finansnetto uppgick till –28,9 Mkr
(15,9 Mkr), vilket ger en vinstmarginal om –12,4 %
(6,7 %).
Resultatet efter skatt uppgick till –27,6 Mkr
(5,4 Mkr). Resultatet per aktie efter skatt uppgick
till –3,64 kr (0,72 kr).
Resultatet har utöver engångskostnader för
personalminskningar belastats av kostnader för
framtidssatsningar om 5,9 Mkr. Danmarksetableringen har kostat 1,7 Mkr. Inom affärsområdet
Telecom har 1,1 Mkr satsats på utvecklingen av
Streaming-in-a-box(TM). Inom affärsområdet
Bioinformatics har 1,0 Mkr investerats i utvecklingsplattformen BioFrame. Uppbyggnaden av Supportverksamheten har belastat resultatet med 2,1 Mkr.

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel uppgick vid årets slut till 4,1 Mkr
(18,9 Mkr). För fjärde kvartalet redovisas ett
positivt operativt kassaflöde om 5,5 Mkr som
föranlett amortering av räntebärande lån med
samma belopp. Prevas är därmed fritt från räntebärande skulder. Prevas två industrifastigheter är
således helt obelånade.

FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital uppgick vid periodens slut till
58,8 Mkr (90,2 Mkr), vilket ger en soliditet om
60 % (60 %). Eget kapital per aktie uppgick till
7,76 kr (11,91 kr)

INVESTERINGAR
Under året uppgick nettoinvesteringarna till
4,9 Mkr (7,5 Mkr). Samtliga investeringar är hänförliga till löpande verksamhet och avser maskiner
och inventarier.

Stockholm den 1 februari 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

BOLAGSSTÄMMA

UTDELNING

Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den
20 mars kl. 17.30 på Näringslivets hus Storgatan
19, Stockholm. Kallelse till bolagsstämman
kommer att utannonseras i Svenska Dagbladet och
Post & Inrikes Tidningar.

För räkenskapsåret 2001 föreslår styrelsen ingen
utdelning (föregående år 0,50 kr).

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

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
•
•
•
•
•

Delårsrapport, jan-mars
Delårsrapport, jan-juni
Delårsrapport, jan-september
Bokslutskommuniké 2002
Bolagsstämma 2002

25 april
21 augusti
23 oktober
5 februari 2003
20 mars 2003

Prevas AB, 117 71 Stockholm, Besöksadress: Årstaängsvägen 21 C
Telefon 08-726 40 00, Fax 08-726 40 01
www.prevas.se
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (PREVAS KONCERNEN)
2001
jan-dec

2000
jan-dec

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

237 496
-9 179
-43 673
-156 910
-4 109
23 625

Avskrivning Goodwill
Nedskrivning Goodwill
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat

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

-4 881
-2 189
16 555

Finansnetto
Resultat efter finansnetto

198
-28 938

-671
15 884

Jämförelsestörande post
Skatt
Periodens resultat

1 353
-27 585

-4 137
-6 288
5 459

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

RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG PER KVARTAL (PREVAS KONCERNEN)
Tusen kronor
Nettoomsättning
Materialkostnader

2001

2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

51 151

53 870

61 057

67 973

71 308

56 594

57 873

51 721

-596

-148

-269

-1 913

-2 942

-3 585

-1 249

-1 403

Övriga externa kostnader

-11 775

-9 535

-14 811

-11 119

-13 677

-9 808

-11 475

-8 713

Personalkostnader

-43 839

-40 628

-48 936

-47 524

-49 467

-34 409

-39 614

-33 420

Avskrivningar enligt plan

-1 265

-1 226

-1 238

-1 175

-859

-1 094

-1 171

-986

Rörelseresultat före GW och
jämförelsestörande poster

-6 324

2 333

-4 197

6 242

4 363

7 698

4 364

7 199

Avskrivning Goodwill

-1 220

-1 221

-1 219

-1 220

-1 310

-1 190

-1 190

-1 190

-20 300

-

-

-

-

-

-

-

-2 010

-

-

-

-833

573

1 475

-3 404

-29 854

1 112

-5 416

5 022

2 220

7 081

4 649

2 605

150

59

-6

-5

-57

-206

-118

-290

-29 704

1 171

-5 422

5 017

2 163

6 875

4 531

2 315

-

-

-

-

-

-

-4 137

-

2 592

-653

1 193

-1 780

-1 213

-2 268

-1 714

-1 093

-27 112

518

-4 229

3 237

950

4 607

-1 320

1 222

Nedskrivning Goodwill
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Jämförelsestörande post
Skatt
Periodens resultat
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BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (PREVAS KONCERNEN)
Tusen kronor

2001
31 dec

2000
31 dec

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

33 350
10 649
50 657
4 136

33 329
35 828
62 028
18 891

Summa tillgångar

98 792

150 076

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

58 798
10 852
0
29 142
98 792

90 202
11 598
12 000
36 276
150 076

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (PREVAS KONCERNEN)
2001
31 dec

2000
31 dec

90 202
-3 787
-31
-27 585

82 166
2 577
5 459

58 798

90 202

2001
31 dec

2000
31 dec

Icke räntebärande omsättningtillgångar
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Netto rörelsekapital

50 657
-29 142
21 515

62 028
-36 276
25 752

Anläggningstillgångar exkl. goodwill
Avsättningar
Operativt kapital exkl. goodwill

33 350
-10 852
44 013

33 329
-11 598
47 483

10 649
54 662

35 828
83 311

Tusen kronor
Ingående balans
Emission av teckningsoptioner
Utdelning till aktieägare
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Utgående balans

OPERATIVT KAPITAL (PREVAS KONCERNEN)
Tusen kronor

Goodwill
Operativt kapital
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ANALYS AV KASSAFLÖDET (PREVAS KONCERNEN)
2001
Q4

2001
jan-dec

2000
Q4

2000
jan-dec

-29 854
22 785
124
150
3 132
6 353
2 524
5 214

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

2 220
2 168
-4 319
-56
2 754
10 597
1 931
15 295

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

321
321

-4 925
-4 925

13 909
-901
13 008

13 909
-7 174
6 735

5 535

1 032

28 303

26 462

-5 456
-5 456

-12 000
-3 787
-15 787

111
-14 996
0
-14 885

2 577
-18 183
0
-15 606

79
4 057
4 136
79

-14 755
18 891
4 136
-14 755

13 418
5 473
18 891
13 418

10 856
8 035
18 891
10 856

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
Nettoinvestering i anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Operativt kassaflöde
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
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Räntabilitet på eget kapital
Antal medarbetare i genomsnitt
Antal medarbetare vid periodens slut
Antal arbetsdagar
Debiteringsgrad
Omsättning per medarbetare

2001
jan-dec

2000
jan-dec

1,3%
-0,8%
-12,4%
-12,4%
-3,64 kr
-2,75 kr

11,7%
9,9%
7,0%
6,7%
0,72 kr
1,51 kr

7 573 600

7 573 600

59,5%
7,76 kr
-33,9%
-37,0%
288
251
250
60%
813 Tkr

60,1%
11,91 kr
15,4%
6,3%
256
285
251
65%
928 Tkr

