Delårsrapport januari-mars 2003
Positivt resultat och kassaflöde

SAMMANFATTNING (MKR)

Affärsenhet Bioinformatics
Affärsenhet Systems
Övrigt
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Avskrivning goodwill
Resultat före finansnetto
Finansnetto
Resultat före skatt

Q1 2003

Q1 2002

8,8
39,6
0,8
49,2

13,7
33,1
0,8
47,6

-48,2
1,0

-55,2
-7,6

-0,6
0,4

-0,4
-8,1

0,1
0,5

0,1
-8,0

• Omsättning 49,2 Mkr (47,6 första kvartalet 2002), en ökning med
3 procent.
• Resultat före skatt 0,5 Mkr (-8,0), en marginal om 0,9 procent
(-16,8 procent).
• Positivt kassaflöde 3,4 Mkr (2,0 Mkr).
• Eget kapital vid kvartalets slut 53,2 Mkr (52,0 Mkr), vilket ger en
soliditet om 59 procent (55 procent).
• Större order från bl.a. FMV och Amersham Biosciences.
• Ny beställning på Snitcher Food, spårbarhet för livsmedelsproduktion.
• Scania-koncernen och Saab Bofors Dynamics nya ramavtalskunder.
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Marknaden har under första kvartalet 2003

ytterligare sänka kostnaderna, samtidigt

varit avvaktande och präglats av en stor

som försäljningsresurserna har förstärkts.

osäkerhet. Trots ett uppdämt investerings-

Andelen fastprisprojekt fortsätter att

behov skjuter många kunder investerings-

öka och utgjorde under kvartalet 36 pro-

besluten på framtiden och visar försiktig-

cent av omsättningen, jämfört med 30 pro-

het i sina konsultinköp. I detta svåra mark-

cent första kvartalet 2002. Prevas ser

nadsläge är det glädjande att kunna kon-

denna utveckling som ett tecken på kun-

statera att Prevas fokusering på försälj-

dernas förtroende för bolaget och ett fort-

ning, samt arbetet med att anpassa orga-

satt ökat intresse för långsiktiga sam-

nisation och kostnadsnivå till efterfrågan,

arbeten. Ett annat tecken på detta är att

har varit framgångsrikt. Bolaget visar åter

de ramavtal bolaget har med större kun-

vinst och en liten omsättningstillväxt jäm-

der står för mer än 70 procent av den

fört med fjolårets första kvartal. Osäker-

totala omsättningen. Fastprisprojekten

heten om konjunkturutvecklingen gör dock

visar, liksom under hela 2002, stabila

att Prevas fortsatt är återhållsamt och un-

positiva resultat.

der kvartalet har åtgärder vidtagits för att

Affärsenheter
PREVAS I KORTHET

Prevas AB är organiserat i två operativa
affärsenheter, Prevas Bioinformatics och
Prevas Systems.
Exempel

på

kunder

är

ABB,

Amersham Biosciences, Arla, AstraZeneca, Atlas Copco, Autoliv, Biacore,
Bioinvent, Biovitrum, Bombardier,
Dafgård, Ericsson, Exiqon, Findus, FMV,
Gyros, Haldex, ICA, Nokia, Personal
Chemistry, Pharmacia, Pyrosequencing,
Saab-Bofors Dynamics, Sandvik, Scania
och Volvo.
Kännetecknande

för

Prevas-

koncernens lösningar är leveranssäkerhet, kvalitet och fast pris.

Prevas Bioinformatics

inför nästa generations mjukvara för

Målet för Prevas Bioinformatics är att vara

kromatografisystem.

ledande inom teknisk IT för Life Science-

Omsättningen inom Bioinformatics

industrin på de geografiska marknader där

uppgick för första kvartalet till 8,8 Mkr (13,7

affärsenheten väljer att etablera sig. Det

Mkr), en minskning med 36 procent. Den

ska ske genom god förståelse om kundens

försämring av lönsamheten som skedde

verksamhet och effektiv problemlösning

under andra halvåret 2002 har delvis mot-

genom att kombinera djup data-

verkats genom kostnadsbesparingar, men

vetenskaplig kompetens med bred kun-

lönsamheten

skap inom molekylärbiologi, statistik och

svarande period förra året.

matematik.

är

lägre

än

mot-

Bolaget bedömer att marknadssitua-

Läget på Life Science marknaden är

tionen inte kommer att förändras signifi-

fortsatt avvaktande. Prevas Bioinformatics

kant under 2003, men ser möjligheter för

har under slutet av förra året och början

Prevas Bioinformatics att, med ett vidare-

av detta delvis kompenserat för detta

utvecklat och mer produktifierat erbju-

genom besparingsåtgärder. Debiterings-

dande, kunna bryta mark hos de större,

graden för affärsenheten har också visat

mer etablerade läkemedelsbolagen.

en svagt ökande trend, även om den ännu
inte är tillfredsställande.
Utvecklingen på kundsidan har under
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Prevas Systems
Prevas Systems arbetar med lösningar till

kvartalet främst handlat om vidareutveck-

industrikunder

inom

områdena

ling av samarbetet med existerande

Produktutveckling – FoU, Industrisystem

kunder. Ett exempel på detta är den större

(inklusive egna produkter) samt Support.

order som erhållits från Amersham

Första kvartalet har för Systems präg-

Biosciences, omfattande analysfasen

lats av ett avvaktande marknads- och
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Affärsenheter (fort.)
konjunkturläge. Ett stort antal potentiella

heten för affärsenheten har fortsatt förbätt-

systemlösningar inom spårbarhet,

projekt finns, men den allmänna osäker-

rats under första kvartalet.

test och kvalitet för elektronik, läke-

heten gör att kunderna i många fall

Trots den osäkerhet som under en

skjuter på beslutstidpunkter. Den relativt

längre tid rått på marknaden, har Prevas

goda utvecklingen sedan halvårsskiftet

Systems fortsatt att utvecklas positivt.

Support

2002 har dock gjort att Prevas Systems

Affärsenheten och dess erbjudande har

Prevas Customer Support erbjuder ett

fortsatt sin offensiva satsning och bl.a. för-

också förstärkts, dels genom förvärvet av

brett urval av olika supporttjänster, inne-

stärkt resurserna på säljsidan samt inom

ICE fjärde kvartalet 2002, dels genom se-

fattande även tjänster för driftansvar och

automation och styrsystem.

lektiva rekryteringar. Om inte kon-junktur-

produktförvaltning.

Inom produktutveckling har FMV

läget försämras finns förutsättningar för en

under första kvartalet beställt utveckling

fortsatt relativt god utveckling under 2003.

me del och livsmedelsproduktion.

inom ramen för det nätverksbaserade försvaret, till ett ordervärde över 3 Mkr.

Prevas Systems fokusområden är:

Vidare har Prevas Systems fått nya upp-

Produktuveckling - FoU

drag från bl.a. ABB och Atlas Copco, samt

Inslaget av IT och datorkraft i produkter

tecknat ramavtal med Saab Bofors

har ökat dramatiskt på senare år. Allt större

Dynamics. Under kvartalet har också

krav ställs på företag att kunna

utvecklingen av mjukstartare åt ABB

hantera inslag av IT i nyutveckling av

Control slutförts, och denna bedöms av

produkter. Prevas ökar möjligheten för

ABB kunna bli en världsprodukt. Prevas

kunderna att lyckas i sin produktutveck-

Systems räknar med att kunna erbjuda

ling och ger dem en möjlighet att

andra kunder samma typ av totalåtagande

fokusera på sin kärnkompetens. Bolaget

inom produktutveckling.

har den stora erfarenhet och höga kom-

Inom industrisystem fortsätter den

petens som krävs för utveckling av avan-

för

cerade IT-produkter. Kompetensområden

spårbarhetsprodukter. Snitcher Food,

för Prevas är inbyggda system, kommu-

branschvarianten för livsmedelsproduk-

nikation, telematik och elektronik-

tion, har under kvartalet beställts av Doms-

utveckling.

framgångsrika

utvecklingen

tein Enghav. Prevas Systems har också
fått en order på spårbarhetssystem från

Industrisystem

Autoliv.

Prevas Systems erbjuder IT-lösningar som

Från Ericsson har flera order erhållits, dels

effektiviserar industriella processer och

på Shop Floor Control-produkter, dels på

produktion och som genom effektivare ut-

ett koncerngemensamt testsystem med

nyttjande av produktionsutrustning förbätt-

Prevas handdatorbaserade produkt TULP.

rar lönsamheten:

Prevas har också bl.a. fått en order inom

•

Supervisory & Control Systems -

materialhantering från Univeyor, samt

system och kompetens inom om-

tecknat ramavtal med Scania-koncernen

rådet styr & övervakning för framför allt
process- och kraftindustrin.

om IT-stöd i produktionen.
Supportverksamheten visar en stabil

•

Shop Floor Control - systemlösningar

utveckling och nya supportavtal har

inom

under kvartalet tecknats med ICA och

tillverkningsprocesser.

Volvo.

•

Material Handling Systems - programrade lager och förarlösa truckar.

uppgick för kvartalet till 39,6 Mkr (33,1
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och

varulösningar för logistik, automatise-

Omsättningen för Prevas Systems
Mkr), en ökning med 20 procent. Lönsam-

produktionsstyrning

•

Traceability Products - produkter och
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Ekonomi
AFFÄRSIDÉ
Prevas projekt- och IT-kunnande ska bidra till att
våra kunders konkurrenskraft kan nå högsta
internationella nivå.

OFFERTUTFALL

till 2,0 procent (-9,4 procent) före goodwill-

Utfallet för perioden blev 94 procent (87

avskrivningar samt 0,9 procent (-16,8 pro-

procent) order till Prevas och 6 procent

cent) före skatt.

(13 procent) order till konkurrent.

Avskrivningarna uppgick totalt till 1,7
Mkr (1,6 Mkr) varav 0,6 Mkr (0,4 Mkr) av-

VISION

Prevas ska vara en ledande leverantör till företag
baserade i:

 Sverige för Produktutveckling
 Norden för Industrisystem
 Europa för Bioinformatik
STRATEGI

BELÄGGNING

ser avskrivningar för goodwill.

Beläggningsgraden, d.v.s. enbart mätt på

Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 Mkr

konsulterna, uppgick till 73 procent (69

(-6,8 Mkr). Resultatet per aktie efter skatt

procent) för kvartalet, och debiterings-

uppgick till 0,02 kr (-0,89 kr).

graden till 61 procent (55 procent) för kvartalet. Debiteringsgraden - som är ett av

LIKVIDA MEDEL

Prevas interna mått på effektiviteten - mäts

Likvida medel uppgick vid kvartalets slut

Prevas bli en av de ledande leverantörerna
på de marknader vi väljer att verka.

som antalet fakturerbara timmar genom

till 9,3 Mkr (6,1 Mkr). För perioden redo-

totalt använda timmar inom företaget.

visas ett positivt kassaflöde om 3,4 Mkr

 Genom ett projektgenomförande i världs-

Samtliga medarbetare inklusive ledning

(2,0 Mkr). Prevas är fritt från räntebärande

och administration ingår i nyckeltalet.

skulder och koncernens två industri-

 Genom bransch- och teknikkunnande ska

klass, dokumenterat genom fastställda
kvalitetsmått, ska Prevas för sina kunder
bli det konkurrenskraftiga, trygga valet vid
upphandling av fastprisprojekt.

 Försäljning ska ske genom direktbearbetning
av kunder i syfte att uppnå goda och
långsiktiga kundrelationer.

 Prevas ska växa organiskt, understött av
förvärv av företag med kompletterande
kompetens eller kundrelationer.

 Prevas ska vara en attraktiv arbetsplats
genom att erbjuda utvecklande arbetsuppgifter och en bra miljö för personlig
utveckling i god balans mellan arbete och
fritid.

fastigheter är helt obelånade.

UPPDRAGSFÖRDELNING
Uppdragsfördelningen har hittills i år

FINANSIELL STÄLLNING

varit 36 procent (30 procent) fast pris och

Eget kapital uppgick vid periodens slut till

64 procent (70 procent) löpande räkning.

53,2 Mkr (52,0 Mkr), vilket ger en
soliditet om 59 procent (55 procent). Eget

MEDARBETARE

kapital per aktie uppgick till 6,84 kr

Antalet medarbetare uppgick vid första

(6,87 kr).

kvartalets slut till 239 st (233 st). Under

 Prevas företagskultur ska präglas av affärs-

kvartalet har genomsnittligt antal

INVESTERINGAR

mässighet, ansvarstagande, kvalitets- och
kostnadsmedvetande.

anställda uppgått till 238 st (242 st), och

Under

medarbetaromsättningen till 4 procent.

investeringarna till 0,8 Mkr (0,01 Mkr).

Andelen kvinnliga medarbetare var vid

Samtliga investeringar är hänförliga till lö-

periodens slut 16 procent.

pande verksamhet och avser maskiner

 Prevas medarbetare ska erbjudas del i
företagets finansiella framgång.

perioden

uppgick

netto-

och inventarier.

REDOVISNINGSPRINCIPER

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

OMSÄTTNING OCH
RESULTAT FÖRSTA
KVARTALET

•

Delårsrapport, jan-juni, 21 augusti

För första kvartalet uppgick omsättningen

enlighet med redovisningsrådets rekom-

•

Delårsrapport, jan-september, 23 oktober

•

Bokslutskommuniké 2003, 5 februari 2004

till 49,2 Mkr (47,6 Mkr), en ökning med 3

mendation RR 20 Delårsrapportering.

•

Bolagsstämma 2004, 22 mars 2004

procent. Antalet arbetsdagar uppgick till

Rapporten är även i övrigt upprättad i

62 st (62 st).

enlighet

INFORMATION
För ytterligare information kontakta:
Anders Englund, VD
tfn. 08-726 40 56, 070-620 96 59
Olof Stålnacke, Ekonomichef
tfn. 08-726 40 62, 0730-511 331

Denna delårsrapport har upprättats i

med

Redovisningsrådets

Rörelseresultatet före goodwill-

rekommendationer. Inga redovisningsprin-

avskrivningar uppgick till 1,0 Mkr (-7,6

ciper har ändrats med effekt på denna rap-

Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 0,5

port jämfört med tillämpade principer i se-

Mkr (-8,0 Mkr). Vinstmarginalen uppgick

naste årsredovisning.

Stockholm den 25 april 2003
Prevas AB (publ)
Anders Englund, VD
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Koncernens räkenskaper
TKR, Resultaträkningar i sammandrag

2003
jan-mars

2002
jan-mars

2002
jan-dec

49 228
-216
-7 846
-39 034
-1 162

47 607
-316
-11 737
-41 997
-1 169

184 864
-2 798
-36 652
-150 642
-4 573

970

-7 612

-9 801

-562
408

-445
-8 057

-1 897
-11 698

44
452

48
-8 009

557
-11 141

-266
186

1 248
-6 761

2 102
-9 039

2003
31 mars

2002
31 mars

2002
31 dec

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

29 831
12 858
37 706
9 348

32 191
10 204
46 653
6 100

30 213
13 420
41 893
5 912

Summa tillgångar

89 743

95 148

91 438

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

53 232
8 557
0
27 954
89 743

52 048
10 864
0
32 236
95 148

53 038
8 649
0
29 751
91 438

2003
31 mars

2002
31 mars

2002
31 dec

53 038
8
186
53 232

58 798
1
-6 751
52 048

58 798
3 239
40
-9 039
53 038

Nettoomsättning
Materialkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan
Rörelseresultat före GW och
jämförelsestörande poster
Avskrivning goodwill
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Periodens resultat

TKR, Balansräkningar i sammandrag

TKR, Förändringar i eget kapital
Ingående balans
Utdelning till aktieägare
Nyemission
Omräkningsdifferens
Periodens resultat
Utgående balans
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Koncernens räkenskaper
TKR, Operativt kapital

2003
31 mars

2002
31 mars

2002
31 dec

37 706
-27 954
9 752

46 653
-32 236
14 417

41 893
-29 751
12 142

Anläggningstillgångar exkl. goodwill
Avsättningar
Operativt kapital exkl. goodwill

29 831
-8 557
31 026

32 191
-10 864
35 744

30 213
-8 649
33 706

Goodwill
Operativt kapital

12 858
43 884

10 204
45 948

13 420
47 126

2003
jan-mars

2002
jan-mars

2002
jan-dec

408
1 724
-84
44
-95
4 016
-1 797
4 216

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

-11 698
6 470
-190
557
748
12 560
-2 580
5 867

-780
-780

-10
-10

-2 161
-913
-3 074

3 436

1 964

2 793

0

0

-1 017
-1 017

3 436
5 912
9 348
3 436

1 964
4 136
6 100
1 964

1 776
4 136
5 912
1 776

Icke räntebärande omsättningstillgångar
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Netto rörelsekapital

TKR, Analys av kassaflödet
Rörelseresultat
Av- och nedskrivningar
Avsättningar
Finansnetto
Betald skatt
Förändring i kortfristiga fordringar
Förändring i kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
Investering i dotterbolag
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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6

Koncernens räkenskaper
Finansiella nyckeltal
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

2003
jan-mars

2002
jan-mars

2002
jan-dec

4,3%
2,0%
0,8%
0,9%
0,02 kr
0,04 kr
7 782 600
59,3%
6,84 kr
0,8%
0,9%
238
239
62
61%
207

-13,5%
-16,0%
-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

-2,8%
-5,3%
-6,3%
-6,0%
-1,19 kr
-1,05 kr
7 625 850
58,0%
6,81 kr
-16,8%
-19,9%
235
237
250
58%
787

* Utestående personaloptioner 310 750 st har ej inkluderats i antalet aktier.

Prevas AB (publ) Org nr 556252-1384
Årstaängsvägen 9, 117 43 Stockholm
Telefon 08-726 40 00, Fax 08-726 40 01
info@prevas.se, www.prevas.se
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