Delårsrapport jan - juni 2001
Resultatet efter finansnetto -0,4 Mkr (6.8 Mkr)
Fortsatt hög beläggningsgrad (78,2 %)
God tillväxt inom Bioinformatics (49%)
 Omsättningen* uppgick första halvåret till 129,0 Mkr (109,6 Mkr) en ökning med
18 %. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 2,0 Mkr (11,6 Mkr),
en marginal om 1,6 % (10,6 %). Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,4 Mkr
(6,8 Mkr), en marginal om -0,3% (6,2 %).

 Resultatet har belastats med 4,6 Mkr för kalkylavvikelser i fastprisprojekt, samt
3,2 Mkr i utvecklingsprojekt.

 För andra kvartalet uppgick omsättningen* till 61,1 Mkr (57,9 Mkr), en ökning
med 6 %. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -4,2 Mkr
(4,4 Mkr), en marginal om -6,9 % (7,5 %). Resultatet efter finansnetto uppgick till
-5,4 Mkr (4,5 Mkr), en marginal om -8,9% (7,8 %).

 Positivt kassaflöde 1,2 Mkr andra kvartalet trots amortering av räntebärande lån
med 5,4 Mkr.

 Resultatet per aktie efter skatt uppgick till -0,13 kr (-0,01 kr). Resultatet per aktie
efter schablonskatt uppgick till -0,05 kr (0,65 kr).

 Eget kapital uppgick vid periodens slut till 85,4 Mkr (84,5 Mkr), vilket ger en
soliditet om 62,9 % (53,8 %).

 Affärsområdet Bioinformatics tillväxt var under perioden 49 %. Satsningen på
utvecklingsplattformen BioFrame och etableringen i Danmark har fortsatt enligt
plan.

 Affärsområdet Telecom har under perioden lanserat ett produktkoncept för
streaming media kallat Streaming-in-a-box. Utvecklingsprojektet är slutfört och
konceptet har genererat ett stort intresse från marknaden.

 Ramavtal eller samarbetsavtal har tecknats med bla ABB, Atlas Copco, Bombardier,
Ericsson, Flextronics, Nokia och Sandvik.

 Beläggningsgraden på konsulterna var under perioden 78,2 % (i juni 79,2 %).
* Omsättningssiffran för föregående år är exklusive dotterbolaget Prevas Engineering
som såldes till ABB 1/7 2000.
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Prevas i korthet

Prevas AB har kontor i Stockholm, Göteborg, Gävle,
Karlstad, Linköping, Malmö, Uppsala och Västerås.
Exempel på kunder är ABB, Amersham Pharmacia
Biotech, AstraZeneca, Atlas Copco, Biacore,
Electrolux, Ericsson, Gyros, MTH, Nokia, Personal
Chemistry, Pharmacia, Pyro Sequencing, Rymdbolaget, Saab, Sandvik, Sign On, Sveriges Television
och Volvo.

Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet, kvalitet och fast pris.

Organisation

Verksamheten
januari  juni 2001
Prevas strategi för ökad tillväxt och lönsamhet kan
sammanfattas i tre huvudpunkter:
 Fokusera verksamheten mot marknader med stark
tillväxt.
 Kliva uppåt i värdekedjan. Att kunna leverera mer av
unik kompetens och lösningar samt mindre av ren
resurskonsulting till våra kunder.
 Stärka vårt varumärke och satsa internationellt.
Våra utvecklingsprojekt syftar till att stärka vår konkurrenskraft och öka vårt strukturkapital. Detta är
avgörande faktorer för framgång på en vikande marknad
som alltmer efterfrågar unik kompetens inom väl
definierade nischer.
Vi har därför under halvåret fullföljt våra utvecklingsprojekt samt vår plan för etablering i Danmark trots den
förändrade marknadsbilden.
Etableringen i Danmark syftar till att tillvarata
Prevas unika kompetens kring Bioinformatik på den
snabbt växande marknaden i Medicon Valley.

Tillväxt och lönsamhet

Andra kvartalet har generellt kännetecknats av en avtagande efterfrågan som medfört prispress och färre
beställda konsultuppdrag.
Tillväxten under första halvåret uppgick till 18 % (31
%). Som en konsekvens av nedgången i marknaden
sjönk tillväxten under andra kvartalet till 6 % (37 %).
Lönsamheten är sämre än bolagets egna förväntningar främst beroende på reservering för kalkylavvikelser
i några större fastprisprojekt. Under perioden har reserveringar på 4,6 Mkr belastat resultatet.
Det försämrade marknadsläget i kombination med
bolagets framtidssatsningar inom främst Bioinformatics
och Telecom har resulterat i en något försämrad
debiteringsgrad. Debiteringsgraden, som mäts som

antalet fakturerbara timmar relativt alla arbetade timmar, har från januari till juni i år fallit med 1,5 %.
Beläggningsgraden på konsulterna var under
perioden 78,2 % (i juni 79,2 %).
Tillväxten inom affärsområdet Bioinformatics var
under perioden 49 % med god lönsamhet.
Tillväxten för Industry var 28 % medan omsättningen
inom Telecom minskade med 17 %.
Det förändrade marknadsläget och resultatutvecklingen gör att ett åtgärdsprogram har påbörjats.
Åtgärdsprogrammets huvudrubriker är:
 Förbättrad styrning av samtliga fastprisprojekt.
 Kostnadsbesparingar och effektivitetshöjande
åtgärder.
 Intensifierad satsning på uppsökande försäljning.
Genomförda produkt- och konceptutvecklingar inom
Telecom och därmed ökad konkurrenskraft kommer att
påverka resultatet redan i kvartal 3.

Uppåt i värdekedjan

Under första halvåret har fortsatta satsningar på koncept och lösningar gjorts inom affärsområden samt inom
resultatenheten Customer Support. Sammanlagt har 3,2
Mkr investerats och kostnadsförts i interna utvecklingsprojekt för att kliva uppåt i värdekedjan. Inom Telecom
har 1,1 Mkr lagts ned på utveckling av Streaming-in-abox. Inom Bioinformatics har 1,0 Mkr lagts ned på
utvecklingsplattformen BioFrame (se nedan) och för
uppbyggnaden av supportverksamheten har kostnader
om 1.1 Mkr belastat resultatet.
Utvecklingsprojekten inom Telecom och Support är
slutförda och inga ytterligare utvecklingskostnader är
planerade.
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Öresundssatningen

Arbetet med kommande Danmarksetablering och fokusering på Öresundregionen har fortsatt med oförminskad styrka även under andra kvartalet. Arbetet görs i
samarbete med Exportrådet. Tillsammans med ett nytt
kontor i Lund som öppnar i september (Malmökontoret
avvecklas) avser Prevas att även i denna region
etablera sig som den ledande IT-konsulten mot bioinformatik och Life-Science marknaden.
Satsningen i Danmark genererade under juli månad
den första ordern till Prevas. I oktober beräknas en
organisation i Danmark vara på plats.

Prevas affärsområden
Bioinformatics

Affärsområdet strävar efter att kunderna skall se oss
som en IT-partner med bred erfarenhet från olika
biotekniska applikationsområden. Vi erbjuder därför
medarbetare med bred erfarenhet från området, varav
ett flertal med molekylärbiologisk utbildning kombinerat med informationsteknik.
Bioinformatics fortsätter att visa stark tillväxt och
lönsamhet. För att kunna fortsatta expansionen är det
nödvändigt att expandera utanför Stockholm-Uppsala
regionen. Under andra kvartalet har etableringen i Danmark och Öresundsregionen varit i fokus med en
genomgripande marknadsundersökning, marknadsföring
inkluderande initiala kundkontakter samt rekrytering av
ledning av den danska verksamheten. Första kundprojektet kommer att starta 20 augusti och vi räknar
med att ha en lokal organisation på plats i oktober.
Plattformen Bioframe har fortsatt att utvecklats.
Bioframe omfattar tjänster baserade på Prevas unika
kompetens av IT-lösningar inom bioteknisk analys och
kommer förkorta ledtiden avsevärt för kunder som vill
utveckla avancerade bioinformatik IT-lösningar.
Förhandlingar pågår med externa partners för
BioFrame utvecklingen.
Omsättningen inom Bioinformatics uppgick under
första halvåret till 34,6 Mkr (23,3 Mkr), en ökning med
49 %.

Industry

Affärsområdets mål är att öka våra industrikunders konkurrenskraft. Detta gör vi genom att leverera IT-lösningar
med hög leveransprecision och kvalitet inom produktutveckling och produktion.
Efterfrågan på IT-lösningar för den tillverkande industrin har ökat under halvåret:
 Verksamheten för Shop Floor Control i Karlstad har
växt med 54 % andra kvartalet.

 Nya installationer av BarTrack och TestNet till
Ericssons Long Island fabrik.
 Ny strategisk installation av BarTrack till Solectron i
Norrköping.
 Kontrakt för vidareutveckling av TestNet 3,3 Mkr.
 Förvaltnings- och supportkontrakt för datawarehousesystemet SID.
 Flextronics har lagt ett flertal order i samband med
tecknande av ett strategiskt konsultavtal.
 Till Sandvik Steel har levererats ett underhållssystem
baserat på Palm Pilot och Intranät-teknik.
 I samarbete med ABB har flera order inom
industriell IT erhållits, bla produktionssystem för
leverans till Sandvik.
 Inom materialhantering och lagerstyrning har ett antal
nationella/internationella order erhållits bla till Volvo
koncernen, Sandvik Coromant och ARLA.
IT-lösningar för inbyggda system har minskat något
under andra kvartalet. För att motverka detta har rekryteringar på försäljningssidan gjorts inför hösten.
Viktiga order har erhållits från bla ABB Robotics, Atlas
Copco Assembly Systems, Bofors, Bombardier, RollsRoyce och SAAB Dynamics Bofors.
Prevas Industry har även inlett en satsning på ett
nytt expansivt område med mobila Internet-lösningar och
Telematic för industrikunder. Viktiga pilotprojekt är redan beställda och uppstartade.
Ramavtal har under året tecknats med bla ABB,
Atlas Copco, Bombardier, Flextronics, Sandvik och
Westinghouse-ATOM.
Omsättningen inom Industry uppgick under första
halvåret till 63,1 Mkr (49,4 Mkr), en ökning med 28%.

Telecom

Affärsområdets vision är att vara ledande konsult inom
streaming media för telekommarknaden. Vi arbetar idag
med systemlösningar inom telekom och nästa generations mobilsystem.
Under perioden har Prevas:
 Utvecklat och i maj lanserat produktkonceptet
Streaming-in-a-box. Produkten omfattar tjänster
baserade på Prevas unika kompetens inom streaming
media. Produkten förkortar ledtiden och sänker kostnaderna avsevärt för kunder som vill införa tjänster
kring streaming media dvs ljud och bildöverföringar i
realtid.
 Tecknat ramavtal med Ericsson koncernen.
 Tecknat ett partneravtal rörande utveckling
och underhåll av Nokia Open TV Platform Software.
 Fått ansvaret för ett Ericsson basstationsprojekt. Vårt kontor i Västerås har blivit godkänt som
Ericsson Design Office med direkt kommunikationslina mellan företagen.
Bland kunderna kan nämnas Ericsson, Nokia, Telia samt
Sveriges Television.
Omsättningen inom Telecom uppgick under första
halvåret till 29,7 Mkr (35,8 Mkr), en minskning med
17 %.
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Övriga satsningar
e-security

Resultatområdets mål är att öka kundernas affärsnytta
genom att skapa rimliga säkerhetslösningar baserade
på verksamhetens behov av förtroende.
För andra året i rad har Prevas rankats som en av de
tre ledande leverantörerna av IT-säkerhet i landet.
Rankningen görs av den oberoende facktidsskriften
Aktuell Säkerhet.
Under andra kvartalet har Prevas e-security bla tecknat avtal med
 Gambro Group: 2 årigt ramavtal rörande strategisk
e-säkerhet.
 Stockholms Stad: 2 årigt ramavtal för IT-säkerhetstjänster.
 Volvo Group: generellt konsultavtal rörande strategisk e-säkerhet.
 Svenska Stöldskyddsföreningen: Samarbete kring
säkerhet för försäkringsbranschen.
Prevas e-security erbjuder sina kunder att kommunicera med hjälp av säker e-post i projekten för att hålla
företagshemligheter skyddade mot insyn.

Customer Support

Resultatområdets vision är att erbjuda kvalificerad
support med hög teknisk kompetens där kunden alltid
får ett snabbt svar och ett personligt bemötande.
Under första halvåret har ett antal nya support- och
förvaltningsavtal tecknats med kunder som Arla,
AstraZeneca, Pharmacia&Upjohn och Amersham
Pharmacia Biotech, Sandvik och Personal Chemistry.
Uppdragen kännetecknas av driftskritiska applikationer
och där korta inställelsetider, förebyggande support och
dygnet runt support krävs.
Supportåtaganden har också utökats mot såväl
befintliga som nya kunder inom produktområdena SFC
och Prevas PharmaLine. Flertalet av dessa kunder har
sin verksamhet helt eller till viss del internationellt.
Under första halvåret har också supportavtalet med
Whirlpool utökats och förlängts.
Under inledningen av året togs ett nytt ärendehanteringssystem i drift. Systemet är ett mycket viktigt
hjälpmedel för verksamheten och för att kunna säkerställa att kunden får ett snabbt svar och blir slussad till
rätt grupp och medarbetare. Systemet gör det också
möjligt att följa upp kundärenden på ett effektivt sätt
och redovisa statistik både mot kund och internt.

Ekonomi
Offertutfall

Trots en försämrad marknad och därmed ökad konkurrens har Prevas alltjämt en stabil kundbas med mycket
hög återköpsfrekvens. Offertutfallet blev 96 % order till
Prevas och 4 % order till konkurrent under perioden
januari  juni 2001.

Beläggning

Debiteringsgraden första halvåret uppgick till 63,3 %
(62,7 %), visserligen en liten ökning jämfört med
föregående period men ändå inte tillfredsställande.
Under andra kvartalet sjönk debiteringsgraden till
62,5 % (65,5 %). 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.
Beläggningsgraden, dvs enbart mätt på konsulterna,
uppgick till 78,2 % för första halvåret.
Omsättningen per medarbetare uppgick under
perioden till 445 Tkr (455 Tkr).

Uppdragsfördelning

Uppdragsfördelningen har under första halvåret varit 27
% (30 %) fast pris och 73 % (70 %) löpande räkning.

Medarbetare

Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till 291
st (285 st). Under första halvåret började 60 st och
slutade 50 st medarbetare. Det är främst i Göteborg
och Malmö som medarbetaromsättningen varit hög.
Båda orterna har fått ny ledning. Under perioden har
genomsnittliga antalet medarbetare uppgått till 290 st
(241 st).

Omsättning och resultat

Omsättningen ökade första halvåret till 129,0 Mkr (109,6
Mkr), en tillväxt om 18 %. Antalet arbetsdagar uppgick
till 123 st (123 st). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar var 2,0 Mkr (11,6 Mkr) och efter dessa
poster uppgick resultatet till -0,4 Mkr (7,3 Mkr). Rörelsemarginalen uppgick till 1,6 % (10,6 %) före goodwillavskrivningar samt -0,3 % (6,6 %) efter goodwillavskrivningar.
Avskrivningarna uppgick totalt till 4,9 Mkr (4,5 Mkr)
varav 2,4 Mkr (2,4 Mkr) avser avskrivningar för goodwill.
Finansnettot uppgick till 0,0 Mkr (-0,4 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till -0,4 Mkr (6,8 Mkr),
vilket ger en vinstmarginal om -0,3 % (6,2 %).
Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 Mkr (-0,1 Mkr).
Resultatet per aktie efter skatt uppgick till
-0,13 kr (-0,01 kr). Periodens höga skattebelastning är
huvudsakligen en följd av ej avdragsgilla goodwillavskrivningar.
En viktig faktor till periodens svaga resultat är att
bolaget gjort reserveringar med 4,6 Mkr för kalkylavvikelser i några större fastprisprojekt. Under första
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halvåret har bolaget också lagt ned kostnader om 0,7
Mkr för vår kommande Danmarksetablering. Vidare har
2,1 Mkr investerats i vidareutvecklingen av interna
utvecklingsprojekt. Inom affärsområdet Telecom har 1,1
Mkr lagts ned på utvecklingen av Streaming-in-a-box.
Inom affärsområdet Bioinformatics har 1,0 Mkr lagts ned
på utvecklingsplattformen BioFrame. Uppbyggnaden av
Supportverksamhet har belastat halvårsresultatet med
1,1 Mkr.

Andra kvartalet

För andra kvartalet uppgick omsättningen till 61,1 Mkr
(57,9 Mkr), en ökning med 6 %. Antalet arbetsdagar
uppgick till 59 st (59 st). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -4,2 Mkr (4,4 Mkr). Resultatet
efter finansnetto uppgick till -5,4 Mkr (4,5 Mkr).
Lönsamheten under andra kvartalet är väsentligt
sämre än bolagets förväntningar. Debiteringsgraden
minskade med 3 % jämfört med motsvarande period
föregående år. Under kvartalet har bolaget gjort reserveringar med 3,1 Mkr för kalkylavvikelser i några större
fastprisprojekt. Vidare har kostnader tagits om 1,0 Mkr
för vidareutvecklingen av interna utvecklingsprojekt
Streaming-in-a-box respektive BioFrame. För Danmarksatsningen har bolaget lagt ned kostnader om 0,4 Mkr.
Under hösten kommer kontoret i Malmö att flytta till
Lund. För kvarvarande hyrestid i Malmö har därför reservering gjorts med 0,4 Mkr. Under andra kvartalet har
Prevas dessutom fört ingående förhandlingar om en
större strukturaffär. Förhandlingarna avslutades dock
utan någon affärsuppgörelse. För detta har kostnader
tagits med 0,5 Mkr vilket belastar andra kvartalets

resultat. Kvartalet belastas också med 0,3 Mkr avseende kostnader för personaloptionsprogram som lanserades under våren.
Utvecklingsprojekten inom Telecom och Support är
slutförda och inga ytterligare utvecklingskostnader är
planerade.

Finansiell ställning

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 85,4 Mkr (84,5
Mkr), vilket ger en soliditet om 62,9 % (53,8 %).
Avkastning på eget kapital uppgick till -1,1 %
(-0,01 %). Likvida medel uppgick vid perioden slut till
3,1 Mkr (5,9 Mkr). Under andra kvartalet är kassaflödet
positivt. Jämfört med första kvartalet i år har likvida medel
under andra kvartalet ökat med 1,2 Mkr trots att vi
under andra kvartalet amorterat räntebärande lån med
5,4 Mkr. För första halvåret påverkas dock kassaflödet
negativt främst till följd av en ökning av inbetald skatt
orsakad av försäljningen av Prevas Engineering, amorteringar och aktieutdelning.

Investeringar

Under halvåret uppgick investeringarna till 4,3 Mkr (5,1
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.
I övrigt har samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder använts som vid föregående årsbokslut. För närmare detaljer hänvisas till årsredovisningen 2000.

Stockholm den 20 augusti 2001
Prevas AB (publ)
Jonas Wiström, VD
För ytterligare information kontakta:

VD Jonas Wiström

08-726 40 00
070-608 12 20

Ekonomichef Ulf Ottosson

021-360 19 00
070-544 18 34

Kommande rapporttillfällen




Delårsrapport, jan-sept
Bokslutskommuniké
Bolagsstämma

24 oktober
4 februari 2002
20 mars 2002

Prevas AB, 117 71 Stockholm, Besöksadress: Årstaängsvägen 21 C, tel 08-726 40 00, fax 08-726 40 01
www.prevas.se
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Resultaträkningar i sammandrag (Prevas koncernen)
Tusen kronor

2001
jan-juni

2000
jan-juni

2000
jan-dec

Nettoomsättning

129 030

109 594

237 496

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan

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

-2 652
-20 187
-73 034
-2 157

-9 179
-43 673
-156 910
-4 109

2 045
-2 439
-

11 564
-2 381
-1 929

23 625
-4 881
-2 189

Rörelseresultat
Finansnetto

-394
-11

7 254
-408

16 555
-671

Resultat efter finansnetto
Jämförelsestörande post *
Skatt

-405
-587

6 846
-4 137
-2 807

15 884
-4 137
-6 288

Periodens resultat

-992

-98

5 459

1,6%
-0,3%
-0,3%

10,6%
6,6%
6,2%

9,9%
7,0%
6,7%

Rörelseresultat före GW och jämförelsestörande poster
Avskrivning Goodwill (GW)
Jämförelsestörande poster *

Finansiella nyckeltal
Marginal före GW och jämförelsestörande poster
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster
Vinstmarginal

* För år 2000 redovisas rearesultat och rörelseresultat fram till överlåtelsen (1 juli 2000) av Prevas Engineering
som jämförelsestörande post.

Resultaträkningar i sammandrag (Prevas AB) *
Tusen kronor

2001
jan-juni

2000
jan-juni

2000
jan-dec

Nettoomsättning

127 453

108 496

234 834

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan

-2 182
-25 704
-96 460
-1 839

-2 652
-20 030
-73 023
-1 520

-9 179
-43 372
-156 900
-2 950

Rörelseresultat före GW och jämförelsestörande poster
Avskrivning Goodwill (GW)
Jämförelsestörande poster

1 268
-2 303
-

11 271
-2 244
-

22 433
-4 606
1 283

Rörelseresultat
Finansnetto

-1 035
-51

9 027
-451

19 110
-833

Resultat efter finansnetto

-1 086

8 576

18 277

Finansiella nyckeltal
Marginal före GW och jämförelsestörande poster
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster
Vinstmarginal

1,0%
-0,8%
-0,9%

10,4%
8,3%
7,9%

9,6%
8,1%
7,8%

I augusti 1998 övertog Prevas AB (moderbolaget) samtliga aktier i Trinova Software Systems AB (Trinova). Den
1 januari 1999 övertog moderbolaget hela den rörelse som bedrevs i Trinova. För att bättre spegla resultatutvecklingen i moderbolaget har därför koncernmässig avskrivning av goodwill belastat moderbolagets
resultat. Resultat från andelar i koncernföretag samt bokslutsdispositioner har ej beaktats, varför ovanstående
helårsresultat för 2000 ej överensstämmer med vad som redovisats i årsredovisningen.

Prevas delårsrapport jan-juni 2001
sid 7(9)

Resultaträkningar i sammandrag per kvartal (Prevas koncernen)
2001
Q2

2001
Q1

2000
Q2

2000
Q1

61 057

67 973

57 873

51 721

-269
-14 811
-48 936
-1 238

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

-1 249
-11 475
-39 614
-1 171

-1 403
-8 713
-33 420
-986

Rörelseresultat före GW och jämf.störande poster
Avskrivning Goodwill (GW)
Jämförelsestörande poster

-4 197
-1 219
-

6 242
-1 220
-

4 364
-1 190
1 475

7 199
-1 190
-3 404

Rörelseresultat
Finansnetto

-5 416
-6

5 022
-5

4 649
-118

2 605
-290

Resultat efter finansnetto
Jämförelsestörande post
Skatt

-5 422
1 193

5 017
-1 780

4 531
-4 137
-1 714

2 315
-1 093

Periodens resultat

-4 229

3 237

-1 320

1 222

Finansiella nyckeltal
Marginal före GW och jämförelsestörande poster
Marginal efter GW och jämförelsestörande poster
Vinstmarginal

-6,9%
-8,9%
-8,9%

9,2%
7,4%
7,4%

7,5%
8,0%
7,8%

13,9%
5,0%
4,5%

2001
30 juni

2000
30 juni

2000
31 dec

35 209
33 388
64 132
3 121

36 903
36 885
77 351
5 884

33 329
35 828
62 028
18 891

135 850

157 023

150 076

85 423
11 620
6 963
31 844

84 534
15 553
15 868
41 068

90 202
11 598
12 000
36 276

135 850

157 023

150 076

2001
30 juni

2000
30 juni

2000
31 dec

Ingående balans
Emission av teckningsoptioner
Utdelning till aktieägare
Periodens resultat

90 202
-3 787
-992

82 166
2 466
-98

82 166
2 577
5 459

Utgående balans

85 423

84 534

90 202

Tusen kronor
Nettoomsättning
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan

Balansräkningar i sammandrag (Prevas koncernen)
Tusen kronor
Anläggningstillgångar exkl goodwill
Goodwill
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Räntebärande skulder
Icke räntebärande skulder
Summa skulder, avsättningar och eget kapital

Förändringar i eget kapital (Prevas koncernen)
Tusen kronor
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Operativt kapital (Prevas koncernen)
Tusen kronor

2001
30 juni

2000
30 juni

2000
31 dec

Icke räntebärande omsättningstillgångar
Icke räntebärande kortfristiga skulder

64 132
-31 844

77 351
-41 068

62 028
-36 276

Netto rörelsekapital
Anläggningstillgångar exkl goodwill
Avsättningar

32 288
35 209
-11 620

36 283
36 903
-15 553

25 752
33 329
-11 598

55 877
33 388
89 265

57 633
36 885
94 518

47 483
35 828
83 311

2001
jan-juni

2000
jan-juni

2000
jan-dec

Rörelseresultat
Avskrivningar
Avsättningar
Finansnetto
Betald skatt
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

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

7 253
5 811
4 163
-408
-6 943
-3 598
8 506

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

Kassaflöde från löpande verksamhet

-2 654

14 784

19 727

Avyttring av affärsenhet
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

-4 292
-

-5 087
-

13 909
-7 497
323

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-4 292

-5 087

6 735

Emission av teckningsoptioner
Upptagna lån/Amortering lån
Utdelning

-5 037
-3 787

2 466
-14 314
-

2 577
-18 183
-

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-8 824

-11 848

-15 606

-15 770
18 891
3 121
-15 770

-2 151
8 035
5 884
-2 151

10 856
8 035
18 891
10 856

2001
jan-juni

2000
jan-juni

2000
jan-dec

3,5%
1,6%
-0,3%
-0,3%
-0,13 kr
-0,05 kr
7 573 600
62,9%
11,28 kr
-1,10%
-0,01%
290
291
123
63,3%
445

12,5%
10,6%
6,6%
6,2%
-0,01 kr
0,65 kr
7 573 600
53,8%
11,16 kr
-0,01%
7,40%
241
257
123
62,7%
455

11,7%
9,9%
7,0%
6,7%
0,72 kr
1,51 kr
7 573 600
50,1%
11,91 kr
6,30%
15,40%
256
285
251
65,0%
928

Operativt kapital exkl goodwill
Goodwill
Operativt kapital

Analys av kassaflödet (Prevas koncernen)
Tusen kronor

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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
Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Antal medarbetare i genomsnitt
Antal medarbetare vid periodens slut
Antal arbetsdagar
Debiteringsgrad
Omsättning per medarbetare
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Analys av kassaflödet per kvartal (Prevas koncernen)
Tusen kronor

2 001
Q2

2001
Q1

2000
Q2

2000
Q1

Rörelseresultat
Avskrivningar
Avsättningar
Finansnetto
Betald skatt
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

-5 416
2 457
73
-6
-688
4 505
6 919

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

4 648
2 961
4 436
-118
-5 850
5 454
-1 895

2 605
2 850
-273
-290
-1 093
-9 052
10 401

7 844

-10 498

9 636

5 148

Avyttring av affärsenhet
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

-1 235
-

-3 057
-

-1 677
-

-3 410
-

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-1 235

-3 057

-1 677

-3 410

Emission av teckningsoptioner
Upptagna lån/Amortering lån
Utdelning

-5 411
-

374
-3 787

2 466
-8 125
-

-6 189
-

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-5 411

-3 413

-5 659

-6 189

1 198
1 923
3 121
1 198

-16 968
18 891
1 923
-16 968

2 300
3 584
5 884
2 300

-4 451
8 035
3 584
-4 451

Kassaflöde från löpande verksamhet

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat.
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision.
Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.
Stockholm den 17 augusti 2001

Bo Ribers
Auktoriserad revisor

Per-Oluf Hansen
Auktoriserad revisor

