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·  Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK.

·  Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

·  Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (2,9) MSEK

·  Omsättningen uppgick till 48 (48) MSEK

·  Orderingången uppgick till 51 (51) MSEK

·  Vinsten per aktie uppgick till 0,29 (0,25) kronor

Händelser efter rapportperioden

·  Tobias Antius utsedd till ny VD och Göran Andersson föreslagen som
arbetande styrelseordförande

·  Förvärv av Processgruppen Sundsvall AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka

effektiviserar kundens informationshantering och produktion. Genom ingående

kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att

kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster,

tillhandahålla systemlösningar som integrerar kundens automationssystem och övriga

datasystem i ett övergripande, integrerat informationssystem.

Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och

tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och

maskinstyrning.

Viktiga branscher är energi, fastigheter, järn & stål, kemi, livsmedel, läkemedel,

papper & massa, tillverkning och VA.

Marknadsläget

Under första kvartalet har marknaden i framför allt Sverige och Norge varit bra.

Utvecklingen i Sverige, Norge och Finland är positiv och det finns många affärer som

ligger för avgörande inom den närmaste tiden.

Samordningen mellan de olika länderna i koncernen har succesivt utökats.

För att förstärka verksamheten i framför allt Norrland har Processgruppen Sundsvall

AB förvärvats efter periodens utgång.

I Benelux har några säljare slutat vilket medfört en negativ effekt på verksamheten.

Åtgärder har vidtagits för att Novotek Benelux åter skall kunna visa tillväxt.

Novotek kommer framöver att öka fokus på kundorientering, tillväxt, förstärkning av

branschlösningar och utökat samarbete mellan de olika dotterbolagen i koncernen.

Resultat och finansiell ställning

Novotek-koncernen redovisar för peroden 1 januari till 31 mars 2006 ett

rörelseresultat på 4,3 (3,9) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till

4,5 (4,2) miljoner kronor.

Nettoresultat per aktie uppgick till 0,29 (0,25) kronor.

Koncernens omsättning uppgick under perioden till 47,5 (48,3) miljoner kronor.



Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 (8,1) procent.

Orderingången uppgick till 50,7 (50,5) miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,6 (1,0) miljoner kronor.

Likvida medel ökade och uppgick till 86,2 (72,0) miljoner kronor.

Soliditeten uppgick till 65,3 (65,9) procent.

Redovisningsprinciper

Från och med 2005 tillämpar Novotek International Financial Reporting Standards,

IFRS med de tillägg och undantag som följer av Redovisningsrådets rekommendation

30 och 32.

Övergången till IFRS redovisades i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS till-

ämpas.

Delårsrapporten har i övrigt upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper

och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2005.

För flertalet av de rekommendationer som implementerats genom övergången till

IFRS kom effekten att bli obefintlig eller begränsad avseende bolagets redovisning.

De områden där IFRS medfört väsentliga skillnader jämfört med redovisning för

Novotek före förändring är värdering av goodwill och andra immateriella tillgångar.

För ytterligare information rörande övergången till International Financial Reporting

Standards, se årsredovisningen 2005.

Förstärkningar i ledningen av Novotek
På dagens styrelsemöte har Tobias Antius utsetts till VD för Novotek AB och

Novotek Sverige AB från och med den 12 maj 2006. Tobias Antius har varit anställd i

Novotek AB sedan den 1 mars 2005 som ansvarig för affärsutveckling,

projektverksamhet och teknik inom koncernen. Han har också tidigare varit anställd

på Novotek under åren 1996 till 1998.

Nuvarande VD Göran Andersson kommer att föreslås att bli arbetande

styrelseordförande och kvarstå som koncernchef på det konstituerande styrelsemötet

efter dagens årsstämma. Göran Andersson kommer framför allt att arbeta med

strategi, förvärv, viktigare samarbetspartners och de utländska dotterbolagen.

Förstärkningen syftar till att öka takten i tillväxten och samordningen inom

koncernen.

Förvärv
Efter periodens utgång har Novotek stärkt sin ställning i Sverige genom att köpa

samtliga aktier i Processgruppen Sundsvall AB.

Processgruppen är huvudsakligen verksamt inom programutveckling. Kommuner

och Skogsindustrin är viktiga kundgrupper. Med hjälp av olika typer av datorprogram

utvecklar Processgruppen kompletta automations- och IT- lösningar och hjälper

kunderna med deras IT-system.

Exempel på kunder är MittSverige Vatten, M-real, Metso och Sundsvalls Energi.

Företaget har idag 7 anställda och finns i Sundsvall. Omsättningen påårsbasis är

ungefär 7 miljoner kronor.

Personal

Antalet anställda har under andra kvartalet ökat med 1 person.

Den 31 mars 2006 uppgick antalet anställda till 121 personer.

I jämförelse med den 31 mars 2005 är detta en minskning med 11 personer.



Investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,1 (0,3)

miljoner kronor. Under första kvartalet har ett vilande dotterbolag sålts för 0,1

miljoner kronor.

Moderbolaget

Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 31 mars 2006 till 1,3 (1,2) miljoner

kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,6 (0,8) miljoner kronor.

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 51,3 (48,7) miljoner kronor.

Utsikter

För 2006 förväntas en bra efterfrågan inom Novoteks marknadssegment. Fortlöpande

förstärkningar av kundfokusering, marknadsföring och samordning mellan bolagen

förväntas bidra till en positiv utveckling.

Novoteks lösningar för Automation och Plant Intelligence bedöms få en allt större

betydelse.

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för perioden januari – juni år 2006 avges den 24 oktober 2006.

Malmö 11 maj 2006

Novotek AB (publ)

Göran Andersson

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Göran Andersson, VD 040-6718906, 073-6338906

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.



Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor jan-mars 2006 jan-mars 2005 helår 2005

Summa rörelseintäkter 47,5 48,3 200,3

Handelsvaror -20,5 -19,8 -84,7

Övriga externa kostnader -5,6 -6,9 -24,7

Personalkostnader -17,0 -17,5 -69,5

Avskrivningar anläggningstillgångar -0,2 -0,2 -0,8

Rörelseresultat 4,3 3,9 20,6

Finansiella intäkter 0,2 0,3 1,3

Finansiella kostnader 0,0 0,0 -0,1

Resultat efter finansiella poster 4,5 4,2 21,8

Skatt -1,3 -1,4 -6,1

Resultat efter skatt 3,2 2,9 15,6

Minoritetsandel -0,1 -0,2 -0,7

Data per aktie
jan-mars 2006 jan-mars 2005 helår 2005

Antal aktier vid periodens slut 10.600.000 10.600.000 10.600.000

Genomsnittligt antal aktier 10.600.000 10.600.000 10.600.000

Nettoresultat per aktie, kronor 0,29 0,25 1,40

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor 2006-03-31 2005-03-31 2005-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill 1,8 2,3 1,9

Goodwill 19,2 19,0 19,2

Övriga omsättningstillgångar 8,0 9,0 6,8

Kundfordringar 30,5 32,4 40,5

Likvida medel 86,2 72,0 73,4

Summa tillgångar 145,7 134,6 141,7

Eget kapital* 95,1 89,6 91,5

Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0

Icke räntebärande skulder 50,6 44,9 50,2

Summa eget kapital och skulder 145,7 134,6 141,7
* Varav minoritetsandel 1,5 0,9 1,3

Nyckeltal
jan-mars 2006 jan-mars 2005 helår 2005

Orderingång, mkr 50,7 50,5 197,8

Rörelsemarginal % 9,0 8,1 10,3

Nettokassa, mkr 86,2 72,0 73,4

Soliditet % 65,3 65,9 64,6

Eget kapital per aktie, kronor 8,97 8,37 8,63

Medelantal anställda 120 132 126

Antalet anställda vid periodens slut 121 132 120

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor jan-mars 2006 jan-mars 2005 helår 2005

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före rörelsekapitalförändring 3,0 0,7 12,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,6 1,0 14,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 -1,5 -1,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 -11,9

Periodens kassaflöde 12,6 -0,4 1,1



Novotek AB

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering

och produktion. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att

kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar
kundens automationssystem och övriga datasystem i ett övergripande, integrerat informationssystem.

Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och tredjepartsprodukter samt system för exempelvis

processreglering och maskinstyrning.
Viktiga branscher är energi, fastigheter, järn & stål, kemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning och VA.

Novotek-aktien noteras påStockholmsbörsens O-lista från juni 1999.
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk,

Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo och VW.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-6718900

Fax: 040-947617
www.novotek.se

info@novotek.se

Organisationsnummer: 556060-9447

Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag

Belopp i miljoner kronor jan-mars 2006 okt-dec 2005 juli-sept 2005 april-juni 2005 jan-mars 2005 okt-dec 2004

Summa rörelseintäkter 47,5 56,8 41,7 53,5 48,3 55,9

Summa rörelsens kostnader -43,2 -49,3 -38,2 -47,9 -44,4 -48,4

Rörelseresultat 4,3 7,5 3,5 5,7 3,9 7,5

Finansnetto 0,2 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4

Resultat efter finansiella poster 4,5 8,0 3,7 5,9 4,2 7,9

Skatt -1,3 -2,3 -0,7 -1,7 -1,4 -2,4

Resultat efter skatt 3,2 5,6 3,0 4,2 2,9 5,5

Minoritetsintresse -0,1 -0,4 0,0 -0,2 -0,2 -0,2

Rörelsemarginal % 9,0 13,2 8,4 10,6 8,1 13,4

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer
Belopp i miljoner kronor jan-mars 2006 jan-mars 2005 helår 2005

Sverige 18,4 17,5 75,1

Holland 9,8 13,0 46,8

Danmark 7,6 7,0 37,7

Finland 7,9 6,4 23,8

Norge 4,5 4,0 17,6

Tyskland 0,0 0,8 0,8

Moderbolaget och koncernelimineringar -0,7 -0,3 -1,5

47,5 48,3 200,3

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor jan-mars 2006 jan-mars 2005 helår 2005

Ingående balans 91,5 86,6 86,6

Utdelning 0,0 0,0 -11,7

Omräkningsdifferenser 0,2 0,5 1,5

Periodens resultat 3,2 2,9 15,6

Minoritetsandel 0,2 -0,3 -0,5

Utgående balans 95,1 89,6 91,5

http://www.novotek.se
mailto:info@novotek.se



