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• Under andra kvartalet ökade omsättningen med 38% till 57,3 Mkr (41,6 Mkr). Resulta-
tet före goodwillavskrivningar uppgick till 4,2 Mkr (4,1 Mkr) en marginal om 7,4%
(9,9%). För halvårsperioden medför detta en omsättningsökning med 31% till 108,5
Mkr (82,9 Mkr). Resultatet före goodwillavskrivningar för halvårsperioden uppgick
till 11,3 Mkr (12,6 Mkr) en marginal om 10,4% (15,3%). Kommande utbetalning av
SPP-medel har ej redovisats i halvårsrapporten.

Resultatet har uppnåtts samtidigt som investeringar gjorts i våra nya  affärsområden.

• Prevas Bioinformatics har under första halvåret växt med 49 %. Bioinformatikområdet
växer explosionsartat runt om i världen och Prevas ledande position i Sverige
utgör en god grund för utlandssatsning.

• Satsningen på mobilt Internet  inom media.com har resulterat i ett strategiskt utveck-
lingsprojekt kring överföring av bild och video i nästa generations telecomnät (3G).

• Prevas e-security har stärkt sin position som ledande leverantör av säker e-handel.

• Förvärvet av Ericsson Infotech:s SFC verksamhet har utvecklats mycket väl och
bidrar positivt till resultatet redan under sitt första kvartal.

• Antal medarbetare ökade under första halvåret med 18 % till 257 st (217 st). Med-
arbetaromsättningen uppgick till  5,0 %.

Prevas renodlar mot Internet / IT; säljer Prevas Engineering till
ABB

Omsättningen ökade med 38 % under andra kvartalet med
fortsatt god lönsamhet

Prevas Bioinformatics nu ledande i Sverige

Viktig positionering kring mobilt Internet och video

Siffrorna avser Prevas exkl avyttrade verksamheten för Prevas Engineering
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Verksamheten januari-juni 2000

Perioden har starkt präglats av den omdaning av
Prevas till ett renodlat Internet/IT företag som på-
börjades i samband med Jonas Wiströms tillträde
som VD i nov 1999.  De viktigaste komponenterna
i denna omvandling är

• Försäljningen av Prevas Engineering

• Fortsatta investeringar i Prevas affärsområ
den

• Ny organisation med inrikting på totaltagande
kring lösningar

Vi noterar med tillfredställelse att alla förändringar
och framtidssatsningar har kunnat genomföras med
fortsatt expansion och god lönsamhet.  I synnerhet
som det skett på en marknad som under det första
halvåret präglats av en svagare efterfrågan för
många branschföretag.

Prevas i korthet

Prevas AB har kontor i Göteborg, Karlstad, Linkö-
ping, Malmö, Skövde, Stockholm, Västerås och
Uppsala.

Exempel på kunder är ABB, Astra, Atlas Copco, Er-
icsson, Nestlé, Nokia, Personal Chemistry,
Pharmacia, Pyro Sequencing, Rymdbolaget, Sand-
vik, Scania, Sign On, Visual Bionformatics och
Volvo.

Ny organisation from 1/7 2000Prevas tillväxtmål

Prevas Engineering
Prevas tecknade den 30 juni ett Letter of intent om
att sälja sin verksamhet för produktionsautomation
till ABB. ABB tar över verksamheten i dess helhet
fr.o.m 1/7-2000 och erbjuder samtliga 60 anställda
inom Prevas Engineering i Västerås och Göteborg
anställning inom ABB.

Inom ABB kan kunnandet som Prevas Enginee-
ring byggt upp exponeras på en betydligt större
marknad.

Detta innebär att Prevas nu renodlar 100 % kring
de affärsområden som beskrivs nedan. Alla resur-
ser och allt management kan nu fokusera kring ac-
celererad tillväxt i kombination med fortsatt god lön-
samhet.

Kännetecknande för Prevas lösningar är leverans-
säkerhet, kvalitet och fast pris.
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Prevas  affärsområden
Bioinformatics (Life Science)
Marknaden inom bioinformatik och bioteknisk tek-
nologi växer just nu snabbt globalt, inte minst i
Sverige, och vi har bara sett början av denna revo-
lutionerande teknik, som befinner sig i en exponen-
tiell utveckling.

Prevas kunder består både av  stora etable-
rade företag och institutioner som t.ex Amersham
Pharmacia Biotech, AstraZeneca, Pharmacia Cor-
poration,  samt  mindre snabbväxande forsknings
och utvecklingsintensiva bolag.

Den allra största marknadstillväxten finns inom
de mindre forsknings och utvecklingsbolagen. En-
bart i Sverige finns idag  ca 350 företag. Hos många
av dessa har Prevas skaffat sig en detaljerad kun-
skap om behovet av IT lösningar och kan därmed
möta marknadens krav på ett optimalt sätt.

Prevas har på detta högintressanta tillväxt-
område skaffat sig en klart marknadsledande posi-
tion bland landets IT-konsulter. Ett antal nyckel-
kunder som ligger längst fram i Sverige  inom om-
rådet har under det senaste halvåret träffat lång-
siktiga avtal med Prevas där Prevas som strate-
gisk partner kommer att utgöra dessa företags
utvecklingskapacitet för avancerade bioinformatiks
lösningar. Detta tillsammans med branschkunniga
medarbetare gör att Prevas har en utmärkt mark-
nadsposition som väsentligt underlättar både kon-
takter med nya kunder och rekrytering av mycket
kompetenta medarbetare.

Då Sverige är en framstående nation inom Bio-
informatikområdet utgör Prevas position en bra
plattform för kommande utlandsetableringar. Pre-
vas kommer även ta aktiv del i de strukturella affärs-
diskussioner och nyetableringar inom bioinformatik
området som kan förutses i Sverige framöver.

e-security
Verksamheten inom e-security erbjuder lösningar
inom säker e-handel och långtidslagring.

Tillväxten har under första halvåret varit god och
allt fler har uppmärksammat Prevas unika kombi-
nationen av IT-jurister, verksamhetskonsulter och
tekniska säkerhets-experter samlade i samma af-
färsområde.

Facktidsskriften Aktuell säkerhet (Nr 3-2000)
har gjort en genomgång av svenska bolag som ar-
betar med e-säkerhet där Prevas är rankad som
nummer 1 i tre av fyra kategorier.

Affärsområdet har under första halvåret erhållit
ett antal intressanta uppdrag. Bland  uppdragen kan
nämnas:
• ABB, Validering av internationell e-handels

lösning
• Volvo Group, Global Security System

• SignOn, Legal validering av system för
 Internethandel

• Vattenfall,  Global Security Platform
• Sensel, övergripande ansvar för säkerhet och

juridik

Till dessa skall läggas flera uppdrag av konfidenti-
ell natur.

Under första halvåret har samarbetsavtal teck-
nats med Lloyd’s Register och SignOn. Båda avta-
len väntas resultera i ökade volymer redan under
andra halvåret 2000. Prevas e-security har stärkt
sin position till att bli enledande leverantör på den
svenska marknaden och med dessa två samarbets-
partners kommer även den internationella närva-
ron att öka under den närmaste tiden.

Partners
Vår allians med Ericsson/Tibco/Roxen/Zoomon runt
moduluppbyggda ”business to business” e-handels
lösningar har utvecklats vidare med aktiviteter så-
som ett gemensamt seminarium i juni på Ericssons
framtidslabb i Älvsjö samt delaktighet i uppsättande
av Internetportal hos Telia.

Forskning och utveckling har bedrivits tillsam-
mans med kunder och partners. Särskilt märks att
en av världens största vetenskapliga undersök-
ningar inom området säker e-handel har bedrivits
tillsammans med Helsinki University of Technology
och under året kommer resultatet att presenteras
på internationell basis.

Industrial IT
Affärsområdet levererar lösningar inom ”embedded
systems” och  IT-lösningar för produktionsstyrning.
Verksamheten har utvecklats under många år och
utgör en viktig bas i Prevas konsultverksamhet.

Kunderna återfinns hos de ledande företagen
inom tillverkande industri och har under perioden
upplevt en ökande efterfrågan.  Mobila IT-lösningar
får en allt större betydelse även inom traditionella
produktionstillämpningar.

Nedan följer exempel på verksamheten under
det första halvåret.

• Ericsson
Kring våra nya produkter för Shop Floor Control,
Testnet 95, Bartrack och QSP, har flera större
order erhållits  från Ericssons produktionsen-
heter. Samarbetet med Ericsson har även ökat
 internationellt  med order från produktionsen-
heter i bland annat Kina, Brasilien och USA.
Det utökade samarbetet med Ericsson har även
lett till flera större order inom testsystem, pro-
duktionssystem och  embedded systems.

• ABB
Samarbetet med ABB har ökat på ett flertal plan
inom Industrial IT. Som exempel kan nämnas
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 ABB’s satsning på e-Production och embedded
systems. Inom embedded system har Prevas
tagit ett flertal order inom utvecklingen av nästa
generation produkter.
Inom e-Production är ABB Robotics en fortsatt
stor och viktig kund till Prevas och under det
första halvåret har samarbetet markant ökat.

media.com
Affärsområdet levererar Internet-lösningar med
tyngdpunkt på mobil telecom och TV/Video över
Internet. I och med nästa generations telecomnät
(3G) finns marknaden och potentialen att via vår
unika kompetens bli ett ledande kunskapsföretag
kring mobila Internet-/Videolösningar .

Ett WAP/Multimedia labb finns nu tillgängligt på
Prevas.

Prevas fokuserar kring systemlösningar för
överföring av bild och Video via mobilt/fast Internet/
Intranet. Den största potentialen finns på system-
sidan snarare än på terminalsidan.  Under det se-
naste kvartalet har Prevas erhållit flera strategiska
uppdrag. Bland dessa kan speciellt nämnas.

• Ericsson
Utveckling av servrar, kommunikations-
gateways och bredbandsplattform för applika
tioner inkluderande professionell video över
Internet. Växlar, kompilatorer och stödsystem
för nästa generations mobilsystem.
Test och underhåll av GPRS system samt un-
derhåll och utveckling av mobila applikationer
över Internet.

• Sveriges Television
Fem nya sateliter för nyhetsinslag över Intranet
har installerats i Leksand, Gävle, Västerås,
Östersund och Luleå.

Ekonomi
Offertutfall
Prevas har en stabil kundbas med mycket hög
återköpsfrekvens.

Inom Internet/IT blev offertutfallet 90 % (89 %)
order till Prevas och 10 % (11 %) order till konkur-
rent.

Beläggning
Beläggningsgraden ökar för närvarande trots en
fortsatt medarbetarexpansion och en ökad konkur-
rens på marknaden. Kundernas efterfrågan på pro-
jekt, kvalité och leveranssäkerhet gynnar Prevas.

Uppdragsfördelning
Uppdragsfördelningen har under första halvåret för
koncernen varit 44% fast pris och 56% löpande räk-
ning. För Internet/IT är fördelningen 30% fast pris
och 70% löpande räkning.

Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen uppgick per 2000-
06-30 till 318 st (277 st), en ökning med 15 % se-
dan årsskiftet. Under första halvåret började 55 st
och slutade 14 st medarbetare, vilket ger en
medarbetaromsättning om 4,6%.  Under första halv-
året har genomsnittliga antalet medarbetare upp-
gått till 302 st (261 st), en ökning med 15,7% sedan
årsskiftet.

Omsättning och resultat
Omsättningen inom Internet/IT fortsätter att öka trots
en tuff marknad. Under första halvåret uppgick om-
sättningen till 108,5 Mkr (82,9 Mkr), en tillväxt på
31% varav 25% utgör organisk tillväxt. Omsätt-
ningen under andra kvartalet är klart tillfredställande
med en ökning om 38% jämfört med andra kvarta-
let föregående år. Trots uppbyggnad av nya tillväxt-
områden uppvisas en rörelsemarginal om 10,4%
(15,3%) före goodwillavskrivningar samt 8,3%
(12,5%) efter goodwillavskrivningar. Rörelseresul-
tatet före goodwillavskrivningar var 11,3 Mkr  (12,6
Mkr) och efter goodwillavskrivningar uppgick resul-
tatet till 9,0 Mkr (10,4 Mkr).

Som nämnts ovan har Prevas tecknat ett Letter
of intent om att sälja rörelsen i Prevas Engineering
till ABB. Då ABB kommer att överta verksamheten
fr.o.m 1/7 2000 har resultatet för första halvåret re-
dovisats i koncernens räkenskaper. Försäljningen
medför en rörelsevinst, vilken beräknats motsvara
nedskrivning av kvarvarande goodwill om 14,8 Mkr.
Posterna ingår i koncernens rörelseresultat.

Omsättningen inom Prevas Engineering upp-
gick under första halvåret till 31,9 Mkr (42,7 Mkr).
Orsaken till minskningen är att första kvartalet star-
tade svagt. Under andra kvartalet ökade dock om-
sättningen med 11% jämfört med andra kvartalet
föregående år. Rörelseresultatet före goodwill-
avskrivningar blev –0,8 Mkr (2,9 Mkr) och efter
goodwillavskrivningar –1,8 Mkr (1,9 Mkr).

För koncernen totalt uppgick omsättningen un-
der första halvåret till 140,4 Mkr (125,6 Mkr) en ök-
ning med 12%. Resultat före goodwillavskrivningar
uppgick till 10,5 Mkr (15,6 Mkr), en marginal om
7,5% (12,4%). Resultatet efter goodwillavskrivningar
uppgick till 7,3 Mkr (12,4 Mkr), vilket ger en rörelse-
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marginal om 5,2 % (9,8 %).
Enligt tidigare besked från SPP kommer Pre-

vas att få en återbetalning av pensionsmedel om
cirka 6 Mkr. Då storleken på återbetalningen ifrå-
gasatts från Prevas sida har Prevas valt att inte
redovisa dessa medel i räkenskaperna.

Avskrivningar uppgick totalt till 5,8 Mkr (5,7 Mkr)
varav 3,2 Mkr (3,2 Mkr) avser avskrivningar för
goodwill.

Finansnettot uppgick till –0,4 Mkr (-0,5 Mkr).
Resultat efter finansnetto uppgick till 6,8 Mkr (11,8
Mkr), vilket ger en vinstmarginal om 4,9 % (9,4 %).

Resultatet efter skatt uppgick till –0,1 Mkr (7,6
Mkr). Resultatet belastas av reservering för skatt
med 4,1 Mkr för den rörelsevinst som uppkommer
till följd av försäljningen av Prevas Engineering.

Vinst per aktie efter skatt uppgick till –0,01 kr
(1,01 kr). Vinst per aktie efter schablonskatt upp-
gick till 0,65 kr (1,13 kr).

Finansiell ställning
Koncernens egna kapital uppgick vid perioden slut
till 84,5 Mkr (87,5 Mkr), vilket ger en soliditet om
54% (49 %).  Koncernens räntebärande skulder
uppgick till 15,7 Mkr (35,5 Mkr). Lånen upptogs
andra halvåret 1998 med anledning av företagsför-
värv samt tillbyggnad av rörelsefastighet. Koncer-
nens likvida medel uppgick vid perioden slut till 5,9
Mkr (9,5 Mkr). Kassaflödet under första halvåret
uppgick till –2,1 Mkr (-0,1 Mkr). Under första halv-
året har lån amorterats med 14,3 Mkr.

Investeringar
Koncernens investeringar under första halvåret upp-
gick till 5,1 Mkr (3,0 Mkr), varav 1,1 Mkr avser netto-
investering i förvärvad rörelse. Resterande inves-
teringar är hänförliga till löpande verksamhet och
avser maskiner och inventarier.
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Resultaträkningar i sammandrag per kvartal
2000 2000 1999 1999

Tusen kronor Q2 Q1 Q2 Q1

Nettoomsättning 79 972 60 424 61 968 63 681
Rörelsens kostnader -73 704 -56 200 -57 305 -52 738
Resultat exkl goodwill 6 268 4 224 4 663 10 943
Avskrivning goodwill -1 619 -1 619 -1 619 -1 619
Rörelseresultat 4 649 2 605 3 044 9 324
Finansnetto -118 -290 -231 -295
Resultat efter finansnetto 4 531 2 315 2 813 9 029

Bruttomarginal i % 9,5 9,0 9,6 19,1
Marginal före GW-avskrivningar i % 7,8 7,0 7,5 17,2
Rörelsemarginal efter GW-avskrivningar 5,8 4,3 4,9 14,6
Vinstmarginal 5,6 3,8 4,5 14,2

Resultaträkningar i sammandrag
2000 1999 1999

Tusen kronor jan-juni jan-juni jan-dec

Nettoomsättning 140 396 125 649 232 704

Råvaror och förnödenheter -11 299 -15 857 -26 226
Övriga externa kostnader -28 200 -19 954 -42 642
Personalkostnader -87 833 -71 760 -145 755
Avskrivningar enligt plan -5 811 -5 710 -11 108
Rörelseresultat * 7 253 12 368 6 973
Finansnetto -408 -526 -1 038
Resultat efter finansnetto 6 845 11 842 5 935
Jämförelsestörande post ** -4 137 - -
Skatt -2 806 -4 206 -3 631
Periodens resultat -98 7 636 2 304

*   Effekten av försäljningen av rörelsen i Prevas Engineering medför en rörelsevinst, vilken beräknas  
    motsvara kvarvarande nedskrivning av goodwill om 14 838 Tkr. Posterna ingår i rörelseresultatet. 
** Avser reservering av skatt på den rörelsevinst som uppkommer till följd av försäljningen av
   rörelsen i Prevas Engineering. 

Resultaträkningar i sammandrag per kvartal exkl Prevas Engineering
2000 2000 1999 1999

Tusen kronor Q2 Q1 Q2 Q1

Nettoomsättning 57 324 51 172 41 626 41 325
Rörelsens kostnader -53 101 -44 124 -37 486 -32 813
Resultat exkl goodwill 4 223 7 048 4 140 8 512
Avskrivningar goodwill -1 122 -1 122 -1 122 -1 122
Rörelseresultat 3 101 5 926 3 018 7 390
Finansnetto -176 -266 -235 -357
Resultat efter finansnetto 2 925 5 660 2 783 7 033

Bruttomarginal i % 8,8 15,1 11,5 22,1
Marginal före GW-avskrivningar i % 7,4 13,8 9,9 20,6
Rörelsemarginal efter GW-avskrivningar 5,5 11,6 7,3 17,9
Vinstmarginal 5,1 11,1 6,7 17,1
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Balansräkningar i sammandrag
2000 1999 1999

Tusen kronor 30 juni 30 juni 31 dec

Anläggningstillgångar exkl goodwill 36 903 41 153 42 997
Goodwill 36 885 58 200 54 961
Övriga Omsättningstillgångar 77 351 68 268 58 915
Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 5 884 9 527 8 035
Summa tillgångar 157 023 177 148 164 908

Eget kapital 84 534 87 498 82 166
Avsättningar 15 553 17 370 19 998
Räntebärande skulder 15 868 35 533 30 183
Icke räntebärande skulder 41 068 36 747 32 561
Summa skulder och eget kapital 157 023 177 148 164 908

Operativt kapital
2000 1999 1999

Tusen kronor 30 juni 30 juni 31 dec

Icke räntebärande omsättningstillgångar 77 351 68 268 58 915
Icke räntebärande kortfristiga skulder -41 068 -36 747 -32 472
Netto rörelsekapital 36 283 31 521 26 443
Anläggningstillgångar, exkl goodwill 36 903 41 153 42 997
Avsättningar -15 553 -17 370 -20 088
Operativt kapital exkl goodwill 57 633 55 304 49 352
Goodwill 36 885 58 200 54 961
Operativt kapital    94 518 113 504 104 313

Analys av kassaflödet
2000 1999 1999

Tusen kronor jan-juni jan-juni jan-dec

Rörelseresultat 7 253 12 368 6 973
Avskrivningar 5 811 5 710 11 109
Avsättningar 4 163 -19 590
Finansnetto -408 -526 -1 038
Skatt -6 943 -4 206 -3 631
Förändring kortfristiga fordringar -3 598 2 594 11 947
Förändring kortfristiga skulder 8 506 -1 960 -6 235
Kassaflöde från löpande verksamhet 14 784 13 961 19 715

Investering i anläggningstillgångar exkl goodwill -5 087 -3 039 -4 934
Kassaflöde från investeringsverksamhet -5 087 -3 039 -4 934

Emission av teckningsoptioner 2 466 - -
Upptagna lån/Amortering lån -14 314 -3 444 -8 795
Utdelning - -7 574 -7 574
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -11 848 -11 018 -16 369

Periodens kassaflöde -2 151 -96 -1 588
Likvida medel vid periodens början 8 035 9 623 9 623
Likvida medel vid periodens slut 5 884 9 527 8 035
Förändring -2 151 -96 -1 588
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Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapport inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.

Stockholm den 14 augusti 2000

Bo Ribers
Auktoriserad revisor

Per-Oluf Hansen
Auktoriserad revisor

Nyckeltal
2000 1999 1999
jan-juni jan-juni jan-dec

Bruttomarginal i % 9,3 14,4 7,8
Marginal före goodwillavskrivningar i % 7,5 12,4 5,8
Rörelsemarginal efter goodwillavskrivningar i % 5,2 9,8 3,0
Vinstmarginal i % 4,9 9,4 2,6
Vinst per aktie efter skatt i kr -0,01 1,01 0,30
Vinst per aktie efter schablonskatt i kr 0,65 1,13 0,56
Genomsnittligt antal aktier 7 573 600 7 573 600 7 573 600
Soliditet i % 53,8 49,4 49,8
Eget kapital per aktie i kr 11,16 11,55 10,85
Avkastning på eget kapital i % 0,0 8,7 2,7
Avkastning på sysselsatt kapital i % 7,4 10,1 5,2
Antal medarbetare i genomsnitt 302 251 261
Antal medarbetare vid periodens slut 318 262 277
Omsättning per medarbetare i Tkr 465 501 892
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