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Stark IT-tillväxt i Prevas
God organisk tillväxt för IT-Konsulting, +24 %, 13,8 % i rörelsemarginal trots expansion och satsning på nya tillväxtområden
Rekordstor orderingång till dotterbolaget Prevas Engineering
tryggar två års beläggning
De tre nya affärsområdena media.com, Life Science och
e-security har utvecklats över förväntan med flera strategiska
affärer
•

IT-konsulting ökade omsättningen med 24 % till 51,2 Mkr (41,3 Mkr). Resultatet före
goodwillavskrivningar uppgick till 7,0 Mkr (8,5 Mkr) en marginal om 13,8 %.
Resultatet har uppnåtts enbart genom organisk tillväxt samtidigt som investeringar
gjorts i våra nya affärsområden vilka samtliga kostnadsförts under perioden

•

Dotterbolaget Prevas Engineering startade året svagt. Omsättningen uppgick till
9,2 Mkr (22,3 Mkr) och resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till
– 2,8 Mkr (2,4 Mkr). Mot slutet av perioden har dock utvecklingen förbättrats väsentligt. Två rekordorder samt en i övrigt god orderingång (totalt ca 125 Mkr) har tryggat
beläggningen 2 år framåt. Positiv resultateffekt förväntas redan nästa kvartal.

•

För koncernen totalt uppgick omsättningen till 60,4 Mkr (63,7 Mkr). Resultatet före
goodwillavskrivningar uppgick till 4,2 Mkr (10,9 Mkr), en marginal om 7,0 %

•

Vid bolagsstämman 20 mars valdes Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Lisbeth
Gustafsson och Mathias Uhlén in som nya styrelseledamöter. Deras kompetens och
erfarenhet utgör ett värdefullt tillskott inte minst för Prevas satsning på nya tillväxtområden inom IT

•

Som ett led i Prevas nya tillväxtstrategi förvärvades Ericsson Infotechs ”Shop Floor
Control” verksamhet i Karlstad den 27 mars. Förvärvet medför att Prevas får tillgång
till nya kundkontakter inom Ericsson, nya produkter samt 17 st nya medarbetare. Allt
detta förstärker Prevas redan starka ställning inom IT-baserade produktionsstödsystem

•

Vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,16 kr (0,80 kr). Vinst per aktie efter schablonskatt uppgick till 0,23 kr (0,86 kr)

•

Eget kapital per aktie uppgick till 11,02 kr (12,34 kr) och soliditeten till 52 % (52 %)

•

Stort intresse för Prevas optionsprogram. Antal medarbetare ökade under första kvartalet med 13 % till 312 st (277 st). Medarbetaromsättningen uppgick till 1,9 %
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Prevas i korthet
Prevaskoncernen omfattar moderbolaget Prevas AB
samt dotterbolaget Prevas Engineering AB.
Prevas AB är ett snabbväxande konsultföretag inom
IT med ca 250 medarbetare.
Verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden:
•
•
•
•

Industriella IT-lösningar
E-handel (e-security)
Bredband och mobilt Internet (media.com)
IT-lösningar för bioinformatik och medicin
(Life Science)

Prevas AB har kontor i Västerås, Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm och
Uppsala.

Exempel på kunder är ABB, Astra, Atlas Copco,
Electrolux, Ericsson, ICA, MTH Constructor, Nestlé,
Nokia, Pharmacia, Pyro Sequencing, Rymdbolaget,
Saab, Sandvik, Scania och Volvo.
Prevas Engineering AB bedriver verksamhet inom
affärsområdet produktionsautomation och har ca 60
medarbetare.
Prevas Engineering har kontor i Västerås och Göteborg
Exempel på kunder är Astra, Hydro Raufoss, Lafarge
Brass, Saab Automobile, Sandvik, SCA Mölnlycke,
Scania, Tetra Pak och Volvo.
Kännetecknande för Prevaskoncernens lösningar är
leveranssäkerhet, kvalitet och fast pris.

Verksamheten januari-mars 2000
Organisation för tillväxt
Sedan nye VD Jonas Wiström tillträdde 15 november har prioritering av nya tillväxtområden gjorts utgående från Prevas grundkompetens. Tre nya tillväxtområden E-handel (e-security), Bredband och
mobilt Internet (media.com) och IT-lösningar för bioinformatik (Life Science) har tillkommit och kompletterat Prevas traditionella område Industriella ITlösningar.

Nya styrelseledamöter
I samband med bolagsstämman den 20 mars lämnade Stieg Westin över ordförandeskapet till Prevas
grundare Göran Lundin. På bolagsstämman valdes
också Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Lisbeth
Gustafsson och Mathias Uhlén in som nya styrelseledamöter. Stor kunskap och lång erfarenhet inom
e-handel, bioteknik, telecom och IT kännetecknar
nu Prevas nya styrelse. Samverkan av ledamöternas
bakgrunder kommer att ge åtskilliga synergier för
Prevas fortsatta expansion.
Claes Dinkelspiel är bl.a ordförande i Öhman Fondkommission, ett företag i frontlinjen inom e-handel.
Öhman som snabbt genomfört ett omfattande förändringsarbete har idag flera affärer baserade på den
nya ekonomins tekniker. Dessa erfarenheter från
övergång till e-handel kommer nu Prevas tillgodo.
Bernt Ericson är forskningschef inom Ericssonkoncernen. Närheten till forskningsfronten på ett av
världens ledande telecombolag ger Prevas unika
värden inom den pågående teknikutvecklingen där
telecom, IT och media successivt närmar sig varandra.

Lisbeth Gustafsson är vice VD för Posten och chef
för PostNet. Lisbeth Gustafsson är också bl.a ordförande i Internetrådet och ledamot i styrelsen för ITföretagen och IT-kommissionen.
Mathias Uhlén är professor vid KTH där han leder 40
forskare inom tillämpad bioteknik. Professor Uhlén
ger Prevas ett nätverk inom bioteknikforskning
vilket blir en katalysator för Prevas nya affärsområde Life Science. Uhlén är även med i styrelser
hos Prevas-kunder som Amersham Pharmacia
Biotech, Pharmacia & Upjohn Diagnostics och Pyro
Sequencing.

Optionsprogram
Vid bolagsstämman den 20 mars beslutades om ett
riktat optionsprogram till samtliga medarbetare i
bolaget. Programmet har rönt mycket stort intresse
och drygt 80 % av medarbetarna tecknade sig.

Offertutfall
Prevas har en stabil kundbas med mycket hög
återköpsfrekvens.
Inom IT-konsulting blev offertutfallet 91 % order till
Prevas och 9 % order till konkurrent. För Prevas
Engineering blev offertutfallet 81 %.

Beläggning
Inom IT-konsulting ökar för närvarande beläggningsgraden trots en fortsatt medarbetarexpansion och
en ökad konkurrens på marknaden. Kundernas efterfrågan på projekt, kvalité och leveranssäkerhet
gynnar Prevas.
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För Prevas Engineering är beläggningen fr.o.m april
mycket tillfredställande efter ett tufft sista halvår 1999
och en trög start på 2000. Erhållna order (se nedan)
har medfört en orderstock på ca två årsomsättningar.

Gunnar Isberg tillträdde i januari som chef för affärsområdet. Gunnar var tidigare VD för Ericsson Business Consulting i Kina och har genomfört ett antal
skarpa kundprojekt inom mobilt Internet.

Uppdragsfördelning

Under kvartalet har 45 medarbetare genomgått utbildning i mobilt Internet med tyngdpunkt på WAP.
Prevas har därmed 55 medarbetare med kompetens
inom mobila Internet lösningar.

Uppdragsfördelningen har under perioden för koncernen varit 40 % fast pris och 60 % löpande räkning.
För IT-konsulting är fördelningen 32 % fast pris och
68 % löpande räkning.

Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen uppgick per 200003-31 till 312 st (277 st ), en ökning med 13 % sedan årsskiftet. Under perioden började 41 st och slutade 6 st medarbetare, vilket ger en medarbetaromsättning om 1,9 %. Under perioden har genomsnittliga antalet medarbetare uppgått till 286 st (261 st),
en ökning med 9,6 % sedan årsskiftet.

Affärsområden inom Prevas AB
• Industriella IT-lösningar
Utför IT-lösningar inom främst ”embedded systems”
och produktionsstyrning.
Under kvartalet förvärvades ”Shop Floor Control” verksamheten från Ericsson Infotech i Karlstad. Tre produkter och 17 kompetenta medarbetare förstärker
Prevas redan starka ställning inom IT-baserade
produktionsstödsystem och ger avtalsmässigt utökade kontakter med Ericssonkoncernen .
Beläggningen har under perioden varit god med order från bl.a Ericsson, ABB Corporate Research och
Volvo Constructing Equipment.

• e-security
Utför IT-säkerhetslösningar främst inriktade mot företag och organisationer som bedriver eller har avsikt att bedriva elektronisk handel.
Under perioden har ett flertal tekniska och juridiska
specialister rekryterats, främst i Stockholmsområdet och idag har Prevas bl.a 5 IT-jurister som uteslutande arbetar med e-handel och säkerhetsfrågor.
Tidigare uppdrag har utökats eller förlängts bl.a hos
Vattenfall och Volvo. Därtill har ett flertal nya kunder
tillkommit, såsom Ericsson Radio Systems, Åhléns,
Svenska Spel och flera av landets landsting.
Prevas e-security ligger bland de främsta på den
svenska marknaden vad gäller informationssäkerhet.
Affärsområdeschef, Lucas Cardholm, är flitigt anlitad för gästföreläsningar vid universitet, högskolor
och mässarrangemang i landet.

• media.com
Utför Internet-lösningar med tyngdpunkt på mobilitet och TV/Video.

Ett WAP/Multimedia labb finns nu tillgängligt på
Prevas. Prevas WAP portal har tagits i drift inkluderande bl.a vår närvaro/profillista.
Order har erhållits från Interblom på Internetbaserat
e-handelssystem för blomsterhandlare. Det tidigare
levererade systemet hos SVT i Växjö har utökats
med ytterligare videokapacitet. Till Telia Research
har en lösning för digital video, inkluderande tjänster
och utrustning, levererats. Tjänster och produkter har
levererats till Ericsson Radio Systems för interaktiv
video.
Allians rörande moduluppbyggd e-commerce plattform tillsammans med amerikanska programvaruleverantören Tibco, Internetbolagen Roxen och Zoomon samt Ericsson Sverige kommer att startas med
en kickoff på Telecomdagarna i Sollentuna 23-25 maj.
Prevas ansvarade för Future.com arean på ecommerce mässan i Malmö. Affärsområdet visade
med framgång en bredbandsportal innehållande TV,
”video on demand”, e-shopping och övriga Internettjänster integrerat i samma användargränssnitt.

• Life Science
Utför IT-lösningar som förkortar framtagning av läkemedel med tyngdpunkt på bioinformatik.
Mats Grahn tillträdde i februari som affärsområdeschef. Mats var tidigare vice President inom Amersham
Pharmacia Biotech. Affärsområdet har haft en stark
försäljningsutveckling hos sin befintliga kundbas. Nya
kunder har tillkommit i Stockholm och Uppsala bl.a
det bioteknologiska forskningsbolaget Arexis. Det
bioinformatiksystem som utvecklas tillsammans med
Prevas utgör Arexis centrala analysenhet där stora
mängder genetiska och biologiska data från olika
forskningsprojekt kommer att struktureras och analyseras.
I syfte att förstärka förståelsen för våra kunders behov har Prevas anställt ytterligare ett antal konsulter
med molekylärbiologisk bakgrund.
Prevas har nu 50 konsulter verksamma inom affärsområdet Life Science.
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Prevas Engineering AB
Dotterbolaget Prevas Engineering som under inledningen av året haft en fortsatt svag beläggning har
under mars månad erhållit två mycket betydande
order från Scania respektive Volvo Lastvagnar, båda
ordrarna är tagna i internationell konkurrens. Tillsammans med en i övrigt god orderingång (totalt ca 125
Mkr) har bolaget nu en säkrad hög beläggning 2 år
framåt. Detta förväntas ge positiv resultateffekt
redan i det kommande kvartalet.

Avskrivningar uppgick totalt till 2,8 Mkr (2,8 Mkr) varav
1,6 Mkr (1,6 Mkr) avser avskrivningar för goodwill.
Finansnettot uppgick till –0,3 Mkr (-0,3 Mkr). Resultat efter finansnetto uppgick till 2,3 Mkr (9,0 Mkr),
vilket ger en vinstmarginal om 3,8 % (14,2 %).
Vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,16 kr (0,80
kr). Vinst per aktie efter schablonskatt uppgick till
0,23 kr (0,86 kr).

Finansiell ställning

Omsättning och resultat
Omsättningen inom IT-konsulting fortsätter att öka
trots en tuff marknad. Den blev i perioden 51,2 Mkr
(41,3 Mkr), en organisk tillväxt på 24 %. Trots uppbyggnad av nya tillväxtområden uppvisar IT-konsulting en rörelsemarginal om 13,8 % (20,6 %) före
goodwillavskrivningar samt 11,6 % (17,9 %) efter
goodwillavskrivningar. Rörelseresultaten var 7,0 Mkr
(8,5 Mkr) respektive 5,9 Mkr (7,4 Mkr).
Omsättningen inom Prevas Engineering blev i perioden enbart 9,2 Mkr (22,3 Mkr). Orsaken till detta
samt framtida utveckling har kommenterats ovan.
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar blev –2,8
Mkr (2,4 Mkr) och efter goodwillavskrivningar –3,3
Mkr (1,9 Mkr).
För koncernen totalt uppgick omsättningen under
perioden till 60,4 Mkr (63,7 Mkr). Resultat före
goodwillavskrivningar uppgick till 4,2 Mkr (10,9 Mkr),
en marginal om 7,0 % (17,2 %). Resultatet efter
goodwillavskrivningar uppgick till 2,6 Mkr (9,3 Mkr),
vilket ger en rörelsemarginal om 4,3 % (14,6 %).

Koncernens egna kapital uppgick vid perioden slut
till 83,4 Mkr (93,5 Mkr), vilket ger en soliditet om
52 % (52 %). Avkastning på eget kapital uppgick till
1,5 % (6,4 %). Koncernens räntebärande skulder
uppgick till 24,0 Mkr (34,7 Mkr). Lånen upptogs
andra halvåret 1998 med anledning av företagsförvärv samt tillbyggnad av rörelsefastighet. Koncernens
likvida medel uppgick vid perioden slut till 3,6 Mkr
(13,2 Mkr). Kassaflödet under perioden uppgick till
–4,5 Mkr. Under perioden har lån amorterats med
6,2 Mkr.

Investeringar
Koncernens investeringar under perioden uppgick till
3,4 Mkr (1,8 Mkr). Samtliga investeringar under perioden är hänförliga till löpande verksamhet och avser maskiner och inventarier.

Stockholm den 28 april 2000
Prevas AB (publ)
Jonas Wiström, VD
För ytterligare information kontakta:

VD Jonas Wiström
Ekonomichef Ulf Ottosson

(08-681 40 31, 070-608 12 20)
(021-360 19 17, 070-544 18 34)

Kommande rapporttillfällen
•
•
•
•

Delårsrapport, jan-juni
Delårsrapport, jan-sep
Bokslutskommuniké
Bolagsstämma

14 augusti
26 oktober
5 februari
20 mars

Prevas AB, Instrumentvägen 45, 126 53 Hägersten, tel. 08-681 40 40, fax 08-681 40 39
www.prevas.se
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Resultaträkningar i sammandrag
2000
jan-mars

1999
jan-mars

1999
jan-dec

60 424

63 681

232 704

-4 555
-10 067
-40 347
-2 850
2 605
-290
2 315
-1 093
1 222

-8 276
-8 972
-34 281
-2 828
9 324
-295
9 029
-2 973
6 056

-26 226
-42 642
-145 755
-11 108
6 973
-1 038
5 935
-3 631
2 304

Tusen kronor

2000
31 mars

1999
31 mars

1999
31 dec

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

36 567
53 342
67 967
3 584
161 460

41 151
59 819
66 454
13 222
180 646

42 997
54 961
58 915
8 035
164 908

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

83 388
11 206
23 993
42 873
161 460

93 491
17 401
34 673
35 081
180 646

82 166
20 088
30 182
32 472
164 908

2000
31 mars

1999
31 mars

1999
31 dec

Icke räntebärande omsättningstillgångar
Icke räntebärande kortfristiga skulder
Netto rörelsekapital
Anläggningstillgångar, exkl goodwill
Avsättningar

67 967
-42 873
25 094
36 567
-11 206

66 454
-35 081
31 373
41 151
-17 401

58 915
-32 472
26 443
42 997
-20 088

Operativt kapital exkl goodwill
Goodwill
Operativt kapital

50 455
53 342
103 797

55 123
59 819
114 942

49 352
54 961
104 313

Tusen kronor
Nettoomsättning
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt
Periodens resultat

Balansräkningar i sammandrag

Operativt kapital
Tusen kronor
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Analys av kassaflödet
2000
jan-mars

1999
jan-mars

1999
jan-dec

Rörelseresultat
Avskrivningar
Avsättningar
Finansnetto
Skatt
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

2 605
2 850
-273
-290
-1 093
-9 052
10 401
5 148

9 324
2 828
12
-295
-2 973
4 408
-3 626
9 678

6 973
11 109
590
-1 038
-3 631
11 947
-6 235
19 715

Investering i anläggningstillgångar exkl goodwill
Kassaflöde från investeringsverksamhet

-3 410
-3 410

-1 775
-1 775

-4 934
-4 934

Upptagna lån/Amortering lån
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-6 189
-6 189

-4 304
-4 304

-8 795
-7 574
-16 369

Periodens kassaflöde

-4 451

3 599

-1 588

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring

8 035
3 584
-4 451

9 623
13 222
3 599

9 623
8 035
-1 588

2000
jan-mars

1999
jan-mars

1999
jan-dec

9,0
7,0
4,3
3,8
0,16
0,23
7 573 600
51,6
11,02
1,5
2,4
286
312
211

19,1
17,2
14,6
14,2
0,80
0,86
7 573 600
51,7
12,34
6,4
7,4
248
254
257

7,8
5,8
3,0
2,6
0,30
0,56
7 573 600
49,8
10,85
2,7
5,2
261
277
892

Tusen kronor

Nyckeltal

Bruttomarginal i %
Marginal före goodwillavskrivningar i %
Rörelsemarginal efter goodwillavskrivningar 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

