
Novotek AB (publ) 
 
Bokslutskommuniké 2007 
 
• Omsättningen ökande med 23% och uppgick till 264 (214) MSEK varav 

83,4 (70,9) MSEK under fjärde kvartalet 
• Orderingången ökade med 23% och uppgick till 267 (217) MSEK, varav  

71,3 (64,2) MSEK under fjärde kvartalet 
• Rörelseresultatet uppgick till 15,9 (19,5) MSEK, varav 9,5 (8,8) MSEK 

under fjärde kvartalet  
• Resultatet efter skatt uppgick till 13,3 (15,3) MSEK, varav 8,0 (7,1) 

MSEK under fjärde kvartalet 
• Vinsten per aktie uppgick till 1,20 (1,41) kronor 
• Styrelsen föreslår en bibehållen utdelningen för 2007 på 1,20 (1,20) 

kronor per aktie  
 
Kommentarer till verksamheten 
Under året har marknadsläget varit gott. Tillväxten sker nu på alla marknader och 
inom alla områden som Novotek fokuserar på. Året är det bästa någonsin för Novotek 
sett ur ett omsättnings- och orderingångsperspektiv.  
 
Resultatet ligger dock inte i linje med föregående år. I Sverige har under året 
genomförts en omstrukturering under hög tillväxt. Detta har dock påverkat resultatet 
negativt. Resultaten i de andra bolagen har varit oförändrade eller förbättrade. 
 
Under året har nya nyckelkunder tillkommit och bland annat har flera av de stora 
livsmedelsproducenterna valt att börja använda Novoteks programvaror. Dessutom 
har Novotek befäst sin ställning inom järn- och stålindustrin. Mycket av detta sker 
inom Industriell-IT, som är under stark tillväxt.  
 
Sammantaget skall 2007 ses som ett år av tillväxt, förändringar och interna 
förstärkningar. 
 
Resultat och finansiell ställning  
Novotek-koncernen redovisar för fjärde kvartalet 2007 ett rörelseresultat på 9,5 (8,8) 
miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 10,2 (9,4) miljoner kronor. 
Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 (12,4) procent. 
Vinsten per aktie uppgick till 0,73 (0,66) kronor. 
Omsättningen uppgick till 83,4 (70,9) miljoner kronor. 
Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 71,3 (64,2). 
 
Novotek-koncernen redovisar för år 2007 ett resultat efter finansnetto på 17,8 (21,0) 
miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 15,9 (19,5) miljoner kronor. 
Vinsten per aktie blev 1,20 (1,41) kronor. 
Rörelsemarginalen uppgick till 6,0 (9,1) procent. 
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 263,7 (213,6) miljoner kronor. 
Orderingången uppgick till 267,0 (217,1) miljoner kronor. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,0 (13,8) miljoner kronor. 
För utdelning till aktieägarna har 12,7 (12,7) miljoner kronor använts. 
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Likvida medel uppgick till 52,9 (66,3) miljoner kronor. 
Soliditeten uppgick till 57,4 (57,5) procent. 
 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 och Redovisningsrådets 
rekommendation RR 31 och vad avser moderbolaget RFR 2.1. De 
redovisningsprinciper som tillämpats överrenstämmer med redovisningsprinciper som 
användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. 
 
De IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell 
rapportering, som trätt i kraft efter den 31 december 2006 har inte haft någon 
väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2007, då de nya eller 
förändrade standarderna utgörs av förändringar av upplysningar eller presentation.  
 
Personal 
Den 31 december uppgick antalet anställda till 171 personer. I jämförelse med den 31 
december 2006 har personalen ökat med 32 personer, varav flertalet via gjorda 
förvärv. Medelantalet anställda uppgick till 160 (127) personer.  
 
Investeringar 
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,6 (0,4) 
miljoner kronor. Investering i balanserade utvecklingskostnader under året uppgår till 
1,0 (0,4) miljoner kronor.  
 
Förvärv 
Under året har två bolag förvärvats, Infratech AB till 100% och 50% av Danproces 
Engineering A/S.  
 
Infratech grundades 2001 och är huvudsakligen verksamt med automationslösningar 
inom Infrastruktur och Flygplatsteknik. Bolaget har en omfattande konsultverksamhet 
kombinerad med försäljning av kompletta lösningar för industriautomation inom 
verkstads- och processindustrin. Exempel på kunder är Vägverket, Luftfartsverket, 
Göteborgs Energi, Plastal, Volvo, MacGREGOR bulk mfl.  
 
Företaget hade vid förvärvstillfället 14 anställda och finns i Göteborg. Omsättningen 
på årsbasis är ungefär 15 miljoner kronor. Infratech har ett starkt processkunnande 
som nu kommer Novotek-koncernen tillgodo i form av branschlösningar. Vidare får 
Novotek nu en bas för en fortsatt expansion i Göteborgsområdet. Novotek har ett stort 
antal kunder i regionen som önskat en etablering under en längre tid.  
 
Förvärvet betaldes kontant. Total köpeskilling uppgår till 10,3 miljoner kronor. 
Förvärvade tillgångar och skulder utgjordes av goodwill 5,9 Mkr, materiella 
anläggningstillgångar 0,5 Mkr, kortfristiga fordringar 4,2 Mkr, likvida medel 3,2 Mkr, 
kortfristiga skulder 3,0 Mkr och uppskjuten skatt 0,5 Mkr. Redovisad goodwill avser 
främst synergier. 
 
Infratech ingår i Novotek från och med den 1 januari 2007.  
 
Danproces har sedan en längre tid arbetat med större kunder inom process och 
tillverkning såväl inom Danmark som på världsmarknaden. Under senare år har 
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Novotek och Danproces samarbetat inom området Machine Vision. Parterna ser 
betydande synergivinster inom detta område genom ett närmare samarbete. Genom 
investeringen i Danproces läggs grunden för en expansion av Novoteks Machine 
Vision lösningar på den danska marknaden. 
  
Danproces har idag 8 anställda och finns i Naestved, Danmark. Omsättningen på 
årsbasis är ungefär 10 miljoner kronor. 
  
Förvärvet har skett med kontanta medel. Total köpeskilling uppgår till 4,0 miljoner 
kronor. Förvärvade tillgångar och skulder utgjordes av immateriella 
anläggningstillgångar, bla kundrelationer 1,3 Mkr, goodwill 2,4 Mkr, materiella och 
finansiella anläggningstillgångar 0,3 Mkr, varulager 0,9 Mkr, kortfristiga fordringar 
2,0 Mkr, minoritetsandel 0,6 Mkr, kortfristiga skulder 1,9 Mkr och uppskjuten skatt 
0,4 Mkr. Redovisad goodwill avser främst synergier. Immateriella tillgångar skrivs av 
på 5 år och belastar resultatet med 0,3 Mkr per år. 
 
Danproces ingår i Novotek från och med 1 oktober 2007. 
   
Under året har integrationen av förvärven som avslutades under slutet av 2006 och 
början av 2007 fortsatt. Bolagen som förvärvats under 2007 ligger i linje med 
Novoteks strategi där förvärv för att stärka den geografiska närvaron och komplettera 
produktportföljen är en viktig del. 
 
Moderbolaget 
Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 31 december 2007 till 3,7 (11,5) 
miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,9 (14,7) miljoner 
kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 5,3 (7,7) miljoner kronor. 
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 23,2 (36,6) miljoner kronor. 
 
Utdelning 
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning av 1,20 (1,20) kronor per aktie. 
 
Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50 procent av vinsten efter skatt med 
beaktande av koncernens finansiella ställning och förvärvsplaner. Styrelsen anser att 
en hög utdelning är viktig för att tillgodose aktieägarnas intressen. 
  
Utsikter  
För 2008 förväntas fortsatt god efterfrågan inom Novoteks marknadssegment. Fokus 
under detta år ligger på ökad lönsamhet och strategiska förvärv. Fortsatt kommer 
lösningar och tjänster få en allt större betydelse samtidigt som leverans av produkter 
förblir en viktig beståndsdel i Novoteks strategi. 
 
Novoteks mål att över en konjunkturcykel uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt av 15 
procent och en rörelsemarginal av cirka 10 procent kvarstår.  
 
Händelser efter balansdagen  
Novotek förvärvade 100% av Elmega Oy den 21 januari 2008. Företaget har sedan en 
längre tid arbetat med större kunder inom process och tillverkning såväl i Finland som 
på världsmarknaden och är specialist inom området automatisering. 
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Genom förvärvet lägges grunden för en expansion av Novoteks verksamhet i Finland. 
Elmega blir Novoteks tredje kontor i Finland och kommer att bli en viktig bas för 
Novoteks expansion i och från området kring Vasa. Företaget har idag 5 anställda. 
Omsättningen på årsbasis är ungefär 4,5 miljoner kronor och med en vinst av 400.000 
kronor. 
  
Förvärvet har skett med kontanta medel. Verksamheten i Elmega kommer att 
integreras i Novotek Finland Oy. 
 
Kommande rapporttillfällen  
Årsstämma 7 maj  
Delårsrapport, januari – mars 7 maj  
Delårsrapport, januari – juni 6 augusti  
Delårsrapport, januari – september 23 oktober  
Bokslutskommuniké för år 2008 18 februari 2009  
 
Årsredovisning 
Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att skickas per post till samtliga 
aktieägare under april. Den kan också beställas från Novotek på telefon 040-316900 
eller via info@novotek.com. 
 
Årsstämma 
Ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 7 maj klockan 17.00 i Malmö. 
 
Nomineringskommitté 
I nomineringskommittén ingår Ingvar Unnerstam och som representant för 
huvudägaren, Göran Andersson. Kommittén har till uppgift att inför ordinarie 
bolagsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och  
osäkerheter. 
 
Under året har ett större projekt belastat verksamheten negativt. I detta projekt finns 
en risk på ytterligare fyra miljoner kronor, å andra sidan finns det en möjlighet till en 
resultatförbättring på en miljon kronor. Företagets advokater bedömer att en 
uppgörelse kommer att utfalla till Novoteks fördel.  
 
Koncernen har ett nära samarbete med GE Fanuc som är väsentligt för verksamheten 
och därmed en riskfaktor. Samarbetet sträcker sig dock mer än 20 år tillbaka i tiden. 
  
Risker kan exempelvis också bestå av uteblivna order, leverans- och kvalitetsproblem 
från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem. Verksamheten har 
gått mot en betydande andel större projekt, vilket ökar förlustrisken i de enskilda 
projekten. 
 
Novotek har såväl försäljning som inköp i utländsk valuta och är därmed exponerad 
mot valutarisker. Koncernen valutasäkrar ej de olika valutaflödena men försöker i 
görligaste mån balansera de olika valutorna.  
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Underskrift 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en 
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de 
företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
Malmö 26 februari 2008 
 
Novotek AB (publ) 
Styrelsen 
 
För ytterligare information kontakta:  
Tobias Antius, VD 040-316915, 073-6338915  
 
Bokslutskommunikén har översiktligt granskats av bolagets revisorer 
 
Granskningsrapport 
Jag har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Novotek AB (publ) för 
perioden 1 januari till 31 december 2007. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella 
delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att 
uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga 
granskning. 
 
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig 
granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd 
av företagets valda revisor, som är utgiven av FARSRS. En översiktlig granskning 
består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta 
andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god 
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig 
granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir 
medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt 
väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Lund den 26 februari 2008 
 
Mats-Åke Andersson  
(auktoriserad revisor) 
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Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor okt-dec 2007 okt-dec 2006 helår 2007 helår 2006

Nettoomsättning 83,1 70,2 262,6 212,4
Övriga rörelseintäkter 0,3 0,7 1,0 1,2
Summa rörelseintäkter 83,4 70,9 263,7 213,6

Handelsvaror -36,9 -29,6 -116,7 -90,2
Övriga externa kostnader -7,7 -7,4 -30,2 -25,5
Personalkostnader -28,9 -24,9 -99,7 -77,7
Avskrivningar anläggningstillgångar -0,4 -0,3 -1,3 -0,8
Rörelseresultat 9,5 8,8 15,9 19,5

Finansiella intäkter 0,9 0,7 2,2 1,6
Finansiella kostnader -0,2 -0,1 -0,2 -0,1
Resultat efter finansiella poster 10,2 9,4 17,8 21,0

Skatt -2,2 -2,3 -4,5 -5,7
Resultat efter skatt 8,0 7,1 13,3 15,3
Minoritetsandel -0,3 -0,1 -0,6 -0,3

Data per aktie
okt-dec 2007 okt-dec 2006 helår 2007 helår 2006

Antal aktier vid periodens slut 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Genomsnittligt antal aktier 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Nettoresultat per aktie, kronor 0,73 0,66 1,20 1,41

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor 2007-12-31 2006-12-31
Anläggningstillgångar exklusive goodwill 8,4 5,5
Goodwill 32,7 23,8
Övriga omsättningstillgångar 17,5 16,0
Kundfordringar 57,8 51,8
Likvida medel 52,9 66,3
Summa tillgångar 169,2 163,3

Eget kapital* 97,2 93,8
Räntebärande skulder 0,4 0,0
Icke räntebärande skulder 71,6 69,5
Summa eget kapital och skulder 169,2 163,3
* Varav minoritetsandel 3,8 2,5

Nyckeltal
helår 2007 helår 2006

Orderingång, mkr 267,0 217,1
Rörelsemarginal % 6,0 9,1
Nettokassa, mkr 52,9 66,3
Soliditet % 57,4 57,5
Eget kapital per aktie, kronor 9,17 8,85
Medelantal anställda 160 127
Antalet anställda vid periodens slut 171 139

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor helår 2007 helår 2006
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före rörelsekapitalförändring 10,8 17,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,0 13,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13,0 -7,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,4 -13,0
Periodens kassaflöde -14,5 -6,7
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Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag

Belopp i miljoner kronor okt-dec 2007 juli-sept 2007 april-juni 2007 jan-mars 2007 okt-dec 2006 juli-sept 2006
Summa rörelseintäkter 83,4 50,8 66,2 63,2 70,9 47,3
Summa rörelsens kostnader -73,9 -48,5 -67,7 -57,7 -62,1 -43,7
Rörelseresultat 9,5 2,4 -1,5 5,5 8,8 3,7
Finansnetto 0,7 0,4 0,5 0,3 0,6 0,3
Resultat efter finansiella poster 10,2 2,8 -1,0 5,8 9,4 4,0
Skatt -2,2 -1,0 0,3 -1,6 -2,3 -1,2
Resultat efter skatt 8,0 1,8 -0,7 4,2 7,1 2,8
Minoritetsintresse -0,3 0,0 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2

Rörelsemarginal % 11,4 4,6 -2,3 8,8 12,4 7,7

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer 
Belopp i miljoner kronor okt-dec 2007 okt-dec 2006 helår 2007 helår 2006
Sverige 36,5 28,1 116,1 87,5
Holland 16,5 14,9 56,0 44,4
Danmark 18,1 12,0 47,2 34,8
Finland 9,0 10,3 32,9 28,8
Norge 5,8 6,9 24,0 20,4
Moderbolaget och koncernelimineringar -2,6 -1,2 -12,5 -2,3

83,4 70,9 263,7 213,6

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor helår 2007 helår 2006
Ingående balans 93,8 91,5
Utdelning -12,7 -12,7
Återbetalning moms 0,0 0,5
Omräkningsdifferenser 2,1 -1,7
Periodens resultat 13,3 15,3
Minoritetsandel 0,7 0,9
Utgående balans 97,2 93,8

Moderbolagets resultaträkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor helår 2007 helår 2006
Summa rörelseintäkter 3,7 11,5
Summa rörelsens kostnader -5,2 -5,3
Rörelseresultat -1,5 6,2
Finansnetto 6,4 8,6
Resultat efter finansiella poster 4,9 14,7
Bokslutsdispositioner 0,9 0,9
Skatt -0,2 -2,2
Resultat efter skatt 5,6 13,4

Moderbolagets balansräkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor 2007-12-31 2006-12-31
Anläggningstillgångar 46,2 35,7
Övriga omsättningstillgångar 3,3 9,8
Likvida medel 23,2 36,6
Summa tillgångar 72,7 82,1

Eget kapital 66,1 73,3
Räntebärande skulder 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 6,5 8,8
Summa eget kapital och skulder 72,7 82,1
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Novotek AB 
 
Verksamheten 
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar 
kundens informationshantering och produktion. Genom ingående kunskap om kundernas processer för produktion 
och rapportering, inom ett stort antal branscher, kan Novotek säkerställa att de lösningar som levereras ger 
kunderna en effektivare produktion och uppföljning.  
 
Lösningarna som levereras har ett stort innehåll av standardprodukter av såväl programvara som hårdvara, både 
egenutvecklade och tredjepartsprodukter, för att maximera kundnyttan. Lösningarna sträcker sig från 
automatisering av produktionen till avancerade WEB-lösningar för återrapportering av spårbarhet och 
effektivitetstal.  
 
Härutöver erbjuder Novotek enskilda program- och automationsprodukter, både egenutvecklade och 
tredjepartsprodukter samt system för styrning och kontroll av produktionsprocesser.  
 
Viktiga branscher är livsmedel, läkemedel, energi, järn & stål, kemi, papper & massa, tillverkning, fastigheter och 
VA. 
 
Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens Small Cap-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, Unilever och Volvo. 
 
Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö 
Tel: 040-316900 
Fax:  040-947617 
www.novotek.se 
info@novotek.se  
Organisationsnummer: 556060-9447 
 
 


