Delårsrapport jan - mars 2001

Resultat efter finansnetto ökade
från 2,3 Mkr till 5,0 Mkr

• Omsättningen* uppgick första kvartalet till 68,0 Mkr (51,7 Mkr) en ökning med
31 %. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 6,2 Mkr (7,2 Mkr),
en marginal om 9,2 % (13,9 %). Resultatet efter finansnetto ökade med 117 % till
5,0 Mkr (2,3 Mkr).

• Tillväxten inom affärsområdet Bioinformatics är fortsatt stark och uppgick första
kvartalet till 84 %.

• Vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,43 kr (0,16 kr). Vinst per aktie efter
schablonskatt uppgick till 0,48 kr (0,23 kr).

• Eget kapital uppgick vid periodens slut till 89,6 Mkr (83,4 Mkr), vilket ger en
soliditet om 63,9 % (51,6 %).

• Antal medarbetare ökade under första kvartalet med 2,8 % till 293 st (285 st).
Under perioden har 35 medarbetare börjat och 27 slutat, vilket ger en
medarbetaromsättningen om 9,2 % (2,4 %).

• Ramavtal tecknat med Sandvikkoncernen.
• Under perioden har fortsatta satsningar gjorts i produkt- och konceptutveckling
inom affärsområdena Bioinformatics och Telecom.

• Nytt kontor öppnat i Gävle.

* 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 – mars 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.

Utlandsetablering
Under kvartalet har en omfattande marknadsundersökning inletts tillsammans med Exportrådet. Under
kvartalet har kostnader nedlagts till 0,3 Mkr. Syftet är
att möjliggöra en etablering i Danmark. Tillsammans
med ett nytt kontor i Lund som öppnar i september avser Prevas att även i denna region etablera sig som den
ledande IT-konsulten mot bioinformatik och Life-Science
marknaden.

Tillväxt med lönsamhet
Tillväxten under första kvartalet uppgick till 31 %. Tillväxttakten sjönk under mars månad främst pga
omorganisation av våra kontor i Göteborg och Malmö. I
samband med denna steg medarbetaromsättningen.
Nya regionchefer har rekryterats och är på plats. Syftet
med omorganisationen var att komma tillrätta med
projektförluster samt att möjliggöra tillväxt inom de nya
affärsområdena även på dessa orter.
Lönsamheten är sämre än våra egna förväntningar
främst beroende på reservering för kalkylavvikelser i några
fastprisprojekt.
Tillväxten inom affärsområdet Bioinformatics är fortsatt mycket stark.

Uppåt i värdekedjan
Under kvartalet har fortsatta satsningar på produkt- och
konceptutveckling gjorts inom våra affärsområden.
Sammanlagt har ca 1,1 Mkr investerats i interna utvecklingsprojekt för att kliva uppåt i värdekedjan. Inom
Telecom har 0,7 Mkr lagts ned på utveckling av
Streaming in a box. Inom Bioinformatics har 0,4 Mkr
lagts ned på utvecklingsplattformen ”BioFrame”.

Prevas affärsområden
Bioinformatics
Affärsområdet strävar efter att kunderna skall se oss
som en IT-partner med bred erfarenhet från olika biotekniska applikationsområden. Våra medarbetare
besitter erfarenhet från området, varav ett flertal med
molekylärbiologisk utbildning kombinerat med
informationsteknik. Prevas ISO-certifierade projektmodell har resulterat i hög kvalitet och leveranssäkerhet och ger därmed en trygghet för våra kunder.
Prevas har tecknat långsiktiga samarbetsavtal med
ett antal nyckelkunder inom Life Science området
där Prevas som strategisk partner kommer att utgöra
dessa företags utvecklingskapacitet för avancerade
bioinformatiklösningar.
Under kvartalet har GlobalGenomics AB,
ForwardGenomics AB, BioVitrum och Linneus Center
för Bioinformatik tillkommit som nya kunder.
Prevas har initierat utvecklingen av utvecklingsplattformen ”BioFrame”. Plattformen omfattar tjänster base
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rade 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
som är väsentliga för ”BioFrames” vidareutveckling.
Omsättningen inom Bioinformatics var 17,1 Mkr i
kvartalet (9,3 Mkr).

Industry
Affärsområdets mål är att öka våra kunders konkurenskraft genom att utveckla datorbaserade produkter
(embedded systems) och att med hjälp av IT effektivisera deras produktion.
Produktifieringen av vårt kunnande har varit en framgångsrik satsning. Vi har under första kvartalet tecknat
förvaltnings- och underhållsavtal för Shop Floor Control
produkterna värt mer än 10 Mkr. Vi har även tecknat
avtal på vidareutveckling av dessa produkter värt 2 Mkr.
Pharmaline satsningarna har resulterat i en strategisk
order till Astra Zeneca.
Vårt breda kunnande inom IT-lösningar för den tillverkande industrin sträcker sig från materialhanteringslösningar till automatiserade produktionsprocesser. Våra
IT-lösningar optimerar våra kunders produktionsinvesteringar och förbättrar informationsflödet mellan
affärssystemen och produktionen. Flera order har
tagits under perioden, b la till Sandvikkoncernen.
Kunnande inom embedded systems har genererat
ett antal order, bland annat vidareutveckling av Atlas
Copco Assembly Systems ledande produkt powerMACS
samt utvecklingen av helt nya produkter åt världsledande
industrikoncerner.
Vi har under första kvartalet tecknat ramavtal med
Sandvikkoncernen.
Omsättningen inom Industry var 23,6 Mkr i kvartalet
(24,7 Mkr).

Telecom
Affärsområdets vision är att bli det ledande konsultbolaget inom streaming media för telekommarknaden.
Vi ska fokusera arbetet på systemlösningar för tredje
generationens mobilnät samt tillväxtområden inom
mobilt Internet.
Under kvartalet har:
• Prevas tecknat ett partneravtal rörande utveckling
och underhåll av ”Nokia Open TV Platform Software”.
• Prevas fått ansvaret för ett 3G basstationsprojekt.
Vårt kontor i Västerås har blivit godkänt som
“Ericsson Design Office” med direkt kommunikationslina mellan företagen.
• Prevas har startat utvecklingen av produktkoncepetet
“Streaming in a box”. Produkten omfattar tjänster
baserade på Prevas unika kompetens inom streaming
kombinerat med maskinvara och programvara.
Produkten sänker kostnaderna avsevärt för kunder
som vill starta tjänster kring Streaming Media.

Bland kunderna kan nämnas Ericsson Radio inom Digital Video, User Service Center, GPRS och 3G, Nokia,
Telia samt Sveriges Television.
Omsättningen inom Telecom var under första kvartalet 23,5 Mkr (15,5 Mkr).

Övriga satsningar
IT-Säkerhet
Resultatområdets mål är att öka kundernas affärsnytta
genom att skapa rimliga säkerhetslösningar baserade
på verksamhetens behov av förtroende.
Prevas e-security har arbetat hårt med flera strategiska avtal och kan med glädje se att kunderna idag
synar IT-konsultbolag allt noggrannare i sömmarna. Det
gör att vårt ISO 9001-kvalitetssystem uppskattas på
samma sätt som vår unika kombination av systemarkitekter, IT-jurister och verksamhetskonsulter.
Prevas e-security erbjuder numera sina kunder att
kommunicera med hjälp av säker e-post i projekten för
att hålla företagshemligheter skyddade mot insyn.
Under första kvartalet har Prevas e-security bla tecknat
avtal med
• Telia Mobile rörande strategisk e-säkerhet
• Ericsson rörande koncernsäkerhetstjänster
• SCA rörande IT-juridiska och e-säkerhetstjänster.
Avtalet ger kunden kostnadskontroll och snabbare
beslutsvägar.

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 kvartalet har ett antal nya support- och
förvaltningsavtal tecknats med kunder som AstraZeneca,
Pharmacia och Amersham Pharmacia Biotech. Uppdragen kännetecknas av driftskritiska applikationer och
där korta inställelsetider, förebyggande support och
dygnet runt support krävs.
Våra åtaganden mot kunder utanför Sverige har utökats inom Telecom och Läkemedelsföretagen. Några
kunder är Flextronics, Ericsson och Dynal.
Under inledningen av kvartalet 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 bli 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.
En tjänst för ”remote support” har tagits fram och
den innebär att Prevas går in och monitorerar och följer
upp tillgängligheten på kundapplikationer samtidigt som
förebyggande support kan genomföras mer aktivt.
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Omsättning och resultat

Ekonomi
Offertutfall
Prevas har en stabil kundbas med mycket hög återköpsfrekvens. Offertutfallet blev 95 % order till Prevas och
5 % order till konkurrent under perioden januari-mars
2001.

Beläggning
Debiteringsgraden har ökat jämfört med motsvarande
period föregående år. Under första kvartalet redovisas
en debiteringsgrad på 64 % (60 %). Debiteringsgraden
mäts som antalet fakturerbara timmar genom totalt
använda timmar inom företaget. Samtliga medarbetare
inklusive ledning och administration ingår vid mätningen.
Omsättningen per medarbetare uppgick under perioden
till 235 Tkr (221 Tkr), en ökning med 6,3 %.

Uppdragsfördelning
Uppdragsfördelningen har under året varit 29 % (32 %)
fast pris och 71 % (68 %) löpande räkning.

Medarbetare
Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till
293 st (285 st), en ökning med 2,8 % sedan årsskiftet.
Under första kvartalet började 35 st och slutade 27 st
medarbetare, vilket ger en medarbetaromsättning om
9,2 %. Det är främst i Göteborg och Malmö som medarbetaromsättningen varit hög. Båda orterna har fått ny
ledning under perioden. Under perioden har genomsnittliga antalet medarbetare uppgått till 289 st (234 st),
en ökning med 23,5 % jämfört med första kvartalet föregående år.

Omsättningen ökade under första kvartalet till 68,0 Mkr
(51,7 Mkr), en tillväxt om 31 %. Rörelseresultatet före
goodwillavskrivningar var 6,2 Mkr (7,2 Mkr) och efter
dessa poster uppgick resultatet till 5,0 Mkr (2,6 Mkr).
Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 % (13,9 %) före
goodwillavskrivningar samt 7,4 % (5,0 %) efter goodwillavskrivningar.
Avskrivningarna uppgick totalt till 2,4 Mkr (2,2 Mkr)
varav 1,2 Mkr (1,2 Mkr) avser avskrivningar för goodwill.
Finansnettot uppgick till 0,0 Mkr (-0,3 Mkr).
Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,0 Mkr (2,3 Mkr),
vilket ger en vinstmarginal om 7,4 % (4,5 %).
Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 Mkr (1,2 Mkr).
Vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,43 kr (0,16 kr).

Finansiell ställning
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 89,6 Mkr
(83,4 Mkr), vilket ger en soliditet om 63,9 % (51,6 %).
Avkastning på eget kapital uppgick till 3,6 % (1,5 %).
Likvida medel uppgick vid perioden slut till 1,9 Mkr
(3,6 Mkr). Kassaflödet påverkades negativt främst
till följd av en ökning av inbetald skatt orsakad av försäljningen av rörelsen Prevas Engineering samt utdelning under perioden.

Investeringar
Under kvartalet uppgick investeringarna till 3,1 Mkr
(3,4 Mkr). Samtliga investeringar är hänförliga till löpande
verksamhet och avser maskiner och inventarier.

Stockholm den 25 april 2001
Prevas AB (publ)
Jonas Wiström, VD

För ytterligare information kontakta:

VD Jonas Wiström

(08-726 40 00)
(070-608 12 20)

Ekonomchef Ulf Ottosson

(021-360 19 00)
(070-544 18 34)

Kommande rapporttillfällen
•
•
•
•

Delårsrapport, jan-juni
Delårsrapport, jan-sept
Bokslutskommuniké
Bolagsstämma

20 augusti
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
Tusen kronor
Nettoomsättning
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan
Jämförelsestörande poster *
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Jämförelsestörande post *
Skatt
Resultat

2001
jan-mars

2000
jan-mars

2000
jan-dec

67 973

51 721

237 496

-1 913
-11 119
-47 524
-2 395
5 022
-5
5 017
-1 780
3 237

-1 403
-8 713
-33 420
-2 176
-3 404
2 605
-290
2 315
-1 093
1 222

-9 179
-43 673
-156 910
-8 990
-2 189
16 555
-671
15 884
-4 137
-6 288
5 459

* Jämförelsestörande poster avser främst rörelseresultaten jan-mars respektive jan-dec 2000 för
den per 1 juli 2000 sålda rörelsen i Prevas Engineering. Jämförelsestörande post för skatt avser
de skatteeffekter som uppkom vid nämnda försäljning.

Balansräkningar i sammandrag
2001
31 mars

2000
31 mars

2000
31 dec

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

35 213
34 608
68 637
1 923
140 381

36 567
53 342
67 967
3 584
161 460

33 329
35 828
62 028
18 891
150 076

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

89 653
11 516
12 374
26 838
140 381

83 388
11 206
23 993
42 873
161 460

90 202
11 598
12 000
36 276
150 076

2001
31 mars

2000
31 mars

2000
31 dec

90 202
-3 787
3 237
89 652

82 166
1 222
83 388

82 166
2 577
5 459
90 202

2001
31 mars

2000
31 mars

2000
31 dec

68 637
-26 838
41 799
35 213
-11 516
65 496
34 608
100 104

67 967
-42 873
25 094
36 567
-11 206
50 455
53 342
103 797

62 028
-36 276
25 752
33 329
-11 598
47 483
35 828
83 311

Tusen kronor

Förändringar i eget kapital
Tusen kronor
Ingående balans
Emission av teckningsoptioner
Utdelning till aktieägare
Periodens resultat
Utgående balans

Operativt kapital
Tusen kronor
Icke räntebärande omsättningstillgångar
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Netto rörelsekapital
Anläggningstillgångar, exkl goodwill
Avsättningar
Operativt kapital exkl goodwill
Goodwill
Operativt kapital
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Analys av kassaflödet
2001
jan-mars

2000
jan-mars

2000
jan-dec

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

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

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

-10 498

5 148

19 727

Avyttring av affärsenheter
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

-3 057
-

-3 410
-

13 909
-7 497
323

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-3 057

-3 410

6 735

Emission av teckningsoptioner
Upptagna lån/Amortering lån
Utdelning

374
-3 787

-6 189
-

2 577
-18 183
-

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-3 413

-6 189

-15 606

-16 968
18 891
1 923
-16 968

-4 451
8 035
3 584
-4 451

10 856
8 035
18 891
10 856

2001
jan-mars

2000
jan-mars

2000
jan-dec

10,9
9,2
7,4
7,4
0,43
0,48
7 574
63,9
11,84
3,6
5,0
289
293
235

15,8
13,9
5,0
4,5
0,16
0,23
7 574
51,6
11,02
1,5
2,4
234
251
221

11,7
9,9
7,0
6,7
0,72
1,51
7 574
60,1
11,91
6,3
15,4
256
285
928

Tusen kronor
Rörelseresultat
Avskrivningar
Avsättningar
Finansnetto
Betald skatt
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

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

Nyckeltal

Bruttomarginal före avskrivningar och jämf.störande poster i %
Marginal före GW och jämf.störande poster i %
Marginal efter GW och jämf.störande poster i %
Vinstmarginal i %
Vinst per aktie efter skatt i kr
Vinst per aktie efter schablonskatt i kr
Genomsnittligt antal aktier
Soliditet i %
Eget kapital per aktie i kr
Avkastning på eget kapital i %
Avkastning på sysselsatt kapital i %
Antal medarbetare i genomsnitt
Antal medarbetare vid periodens slut
Omsättning per medarbetare i Tkr

