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Delårsrapport januari - september 2009

• Rörelseintäkterna uppgick till 179 
(200) MSEK, varav 42 (64) MSEK 
under tredje kvartalet.
• Orderingången uppgick till 174 (191) 
MSEK, varav 35 (59) MSEK under 
tredje kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (9,0) 
MSEK, varav -3,8 (2,1) MSEK under 
tredje kvartalet.
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 
-0,7 (9,5) MSEK, varav -4,3 (2,2) 
MSEK under tredje kvartalet. 
• Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 
(7,1) MSEK, varav -5,8 (1,7) MSEK 
under tredje kvartalet.
• Resultat per aktie uppgick till -0,3 
(0,6) kronor, varav -0,5 (0,1) kronor 
under tredje kvartalet. 

Marknadsläge

Marknadsläget har inte förändrats i 
någon större omfattning jämfört 
med andra kvartalet och under de 
två första månaderna av kvartalet 
var aktiviteten mycket låg och det 
är endast i slutet av september som 
aktiviteten ökade. Detta är något 
som normalt sker redan i augusti. 
Många kunder har ytterligare skju-
tit på sina beslut beträffande in-
vesteringar även om det nu börjar 
synas tecken på en återhämtning. 

strategiska händelser under 

tredje kvartalet

Under kvartalet har aktiviteter ge-
nomförts för att effektivisera 
verksamheten. Genom att välja att 
under tider med lägre beläggning 
utveckla processer för att minska 

tidsåtgången i projekt och utöka 
marknadsföringen har Novotek nu 
under lågkonjunkturen lagt grun-
den till att bli en starkare leverantör 
när konjunkturen vänder uppåt 
igen. Detta har naturligtvis belastat 
resultatet men måste ses som en 
satsning för framtiden. 
 Novotek tecknade, som redan 
rapporterats, under tredje kvartalet 
ett avtal med GE Fanuc kring No-
voteks produkt för produktions-
nära planläggning, ROB-EX. Detta 
avtal ger Novotek en möjlighet att 
positionera ROB-EX på den glo-
bala marknaden under namnet 
Proficy Scheduler. 
 Novotek har sedan länge ett    
samarbete med Sandvik Material 
Technology för att utveckla en    
data-mining lösning baserat på 
standard produkter för kvalitets- 
och utvecklingsavdelningar. Under 
kvartalet har Novotek lanserat den-
na lösning/produkt till kunder 
inom järn & stål som handhar rul-
lande produkter såsom band, rör 
och tråd. Lösningen har rönt stort 
intresse. Marknaden är dock inte 
begränsad till ovanstående och lan-
sering på andra marknader kom-
mer att göras successivt. 

utsikter

Marknadsläget för resterande delen 
av 2009 är mycket svårbedömt. 
Fokus under avslutningen av 2009 
blir därför att fortsätta arbetet med 
att bygga långsiktiga kundrelation-
er och stärka den interna organisa-
tionen för att kunna möta ett ökan-

de behov när marknaden åter blir 
mer positiv. Parallellt med detta ut-
värderas förvärvsmöjligheter lö-
pande. 

Poster av engångskaraktär

I resultatet för koncernen, har föl-
jande poster av engångskaraktär 
redovisats under kvartalet:
 Bland övriga externa kostnader 
har en reserv om 1,7 miljoner kro-
nor redovisats.  Reserven har gjorts 
med utgångspunkt från en större 
förfallen kundfordran och den 
konjunkturberoende sämre betal-
ningsförmåga som föreligger hos 
en del av koncernens kunder.  
 Koncernen har även reserverat 
1,3 miljoner kronor för eventuell 
tillkommande skatt efter genom-
förd skatterevision i det sedermera 
avyttrade Novotek Systems Oy. 
Styrelsen och koncernledningen 
gör bedömningen att det finns 
goda grunder för att begära om-
prövning i ärendet. Utfallet från 
tvisten är dock i nuläget 
svårbedömt, varför en avsättning 
motsvarande finska Skatteverkets 
förslag till omtaxering har gjorts. 

resultat och finansiell ställning

Resultatmässigt har tredje kvartalet 
varit svagt och motsvarar inte alls 
de övergripande uppställda målen 
för koncernen. Effekterna av upp-
skjutna investeringar hos kunderna 
och en därmed minskad order-
ingång har under det tredje kvar-
talet påverkat det resultatmässiga 
utfallet för koncernen negativt. 



Perioden juli-september 2009
Novotek koncernen redovisar för 
tredje kvartalet 2009 ett rörelsere-
sultat på -3,8 (2,1) miljoner kronor. 
Resultatet efter finansnetto upp-
gick till -4,3 (2,2) miljoner kronor.
Resultat per aktie uppgick till -0,5 
(0,1) kronor.  
Koncernens rörelseintäkter upp-
gick under perioden till 41,7 (64,0) 
miljoner kronor. 
Rörelsemarginalen uppgick till -9,1 
(3,3) procent.

Perioden januari-september 2009
Novotek koncernen redovisar för 
perioden 1 januari till 30 september 
2009 ett rörelseresultat på -0,3 (9,0) 
miljoner kronor. 
Resultatet efter finansnetto upp-
gick till -0,7 (9,5) miljoner kronor.
Resultat per aktie uppgick till -0,3 
(0,6) kronor.  
Koncernens rörelseintäkter upp-
gick under perioden till 178,7 
(199,7) miljoner kronor. 
Rörelsemarginalen uppgick till 0,0 
(4,5) procent.
Orderingången uppgick till 174 
(191) miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till 3,0 (5,2) 
miljoner kronor. 
För utdelning till aktieägarna har 
10,6 miljoner kronor använts.
Likvida medel uppgick till 44,4 
(42,4) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick till 60,3 (60,1) 
procent.
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verksaMhetsavyttring

Försäljning av Novotek Systems Oy
Koncernen slutförde förhandlingar 
med den lokala ledningen för No-
votek Systems Oy om en försäljning 
av detta bolag under slutet av andra 
kvartalet. Försäljningen har ge-
nomförts per 1 juli och var villko-
rad av ett godkännande från          
aktieägarna i Novotek AB. 
Försäljningen godkändes enhälligt 
på en extra bolagsstämma den 30 
juli 2009. Försäljningen innebär att 
den lokala företagsledningen 
förvärvar Novotek Systems Oy 
med tillhörande fastighetsförval-
tande dotterbolag för 810 000 
Euro. 
 Erläggandet av köpeskillingen 
kommer att ske enligt en fastlagd 
plan, vilken innebär att 250 000 
Euro har erhållits vid avtalets      
undertecknande och resterande del 
av köpeskillingen regleras linjärt 
under 6 år.   
 Under lånets löptid kommer 
ränta att debiteras motsvarande 
STIBOR +4%. Som säkerhet för 
lånet kommer en generell företags-
inteckning att erhållas samt en fast-
ighetsinteckning avseende inne-
havd fastighet i Finland. Om 
återbetalning av lånet inte sker i en-
lighet med fastlagd plan återgår   
aktierna i Novotek AB:s ägo. 
 Resultatmässigt är affären neu-
tral för Novotekkoncernen. Bok-

föringsmässigt för Novotek AB  
innebär försäljningen en realisa-
tionsvinst om motsvarande 8,3 
Mkr. Denna realisationsvinst skall 
dock ställas i relation till en åter-
föring av i koncernen hänförlig 
goodwill och bidraget till eget kapi-
tal från Novotek Systems Oy. Ur 
ett koncernövergripande perspek-
tiv innebär affären att balansom-
slutningen reduceras.

Försäljning av Novotek Convident AB
Det vilande dotterbolaget Novotek 
Convident AB, har under kvartalet 
avyttrats. Affären var resultatmäss-
igt neutral för koncernen.

Personal

Antalet anställda har under peri-
oden januari till september 2009 
minskat med 38 personer. 
Den 30 september 2009 uppgick 
antalet anställda till 142 personer.
I jämförelse med den 30 september 
2008 är detta en minskning med 38 
personer. Försäljningen av 
verksamheten Novotek Systems 
Oy har inneburit att antalet anställ-
da har minskat med 22 personer, 
vilka ingår i personalminskningen 
ovan.
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investeringar

Årets bruttoinvesteringar i materi-
ella anläggningstillgångar uppgår 
till 0,3 (0,7) miljoner kronor. Akti-
veringar av balanserade utveck-
lingskostnader under året uppgår 
till 1,9 (0,5) miljoner kronor.

ModerBolaget

Rörelseintäkterna uppgick under 
perioden 1 januari – 30 september 
2009 till 4,3 (3,7) miljoner kronor. 
Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till 15,0 (6,4) miljoner kro-
nor. I resultatet ingår utdelning 
från koncernbolag med 6,9 (6,1) 
miljoner kronor samt reavinst från 
försäljning av dotterbolag med 8,4 
miljoner. Likvida medel och kort-
fristiga placeringar uppgick till 19,3 
(14,4) miljoner kronor.

koMMande raPPorttillfällen

18 februari 2010, boksluts-         
kommuniké för år 2009.  
6 maj 2010, bolagsstämma för 
verksamhetsåret 2009.
6 maj 2010, delårsrapport januari-
mars 2010.

risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen bedriver verksamhet 
med affärer som är förknippade 
med olika risker och osäkerheter. 
 Under 2007 genomfördes ett 
större projekt med en kvarstående 
risk på fyra miljoner kronor alter-
nativt en resultatförbättringsmöj-
lighet om en miljon kronor. 
Företagets externa jurister bedömer 
att en uppgörelse sannolikt kan ut-

falla till Novoteks fördel. Ärendet 
är föredraget i skiljedom och jurist-
ernas bedömning är att domslut 
presenteras under kvartal 4. 
 Bolaget har tecknat avtal om 
försäljning av Novotek Systems Oy 
till företagsledningen i Finland. 
Det betalningsmässiga fullgöran-
det av denna affär kommer att ske 
under 6 år. Detta långsiktiga lån ut-
gör en viss risk för Novotek kon-
cernen beroende på marknadsut-
vecklingen för Novotek Systems 
Oy efter övertagandet. Denna risk 
kompenseras dock delvis av att 
Novotek enligt ingånget avtal har 
full insyn i Novotek Systems Oy 
efter övertagandet i kombination 
med säkerhet i bolaget. Koncernen 
kommer därför noggrant att över-
vaka denna utveckling för att mini-
mera risken i detta kreditåtagande.  
 Koncernen har ett nära samar-
bete med GE Fanuc som är 
väsentligt för verksamheten och 
därmed en riskfaktor. Samarbetet 
sträcker sig dock mer än 20 år till-
baka i tiden.
 Risker kan exempelvis också 
bestå av uteblivna order, leverans- 
och kvalitetsproblem från under-
leverantörer, betalningsinställelser 
och personalproblem.
 Novotek har såväl försäljning 
som inköp i utländsk valuta och är 
därmed exponerad mot valutarisk-
er. Koncernen valutasäkrar ej de 
olika valutaflödena men försöker i 
görligaste mån balansera de olika 
valutorna. För ytterligare 
beskrivning av koncernens risker 

hänvisas till senaste offentliggjorda 
årsredovisning.
 Novotek Systems Oy genomgick 
våren 2009 en skatterevision. En-
ligt korrespondens med finska 
skattemyndigheterna, har indiker-
ats att bolaget kan komma att  
drabbas av en tillkommande      
skattedebitering som följd av    
denna granskning. Styrelsen och 
ledningen anser dock skälen för 
dessa eventuellt tillkommande 
skattedebiteringar vara felaktiga, en 
inställning som även delas av kon-
cernens skattejurister, vilka anlitats 
för ändamålet. På grund av osäker-
heten som råder har en reserv om 
1,3 Mkr redovisats i bokslutet för 

kvartal 3 2009. 

redovisningsPrinciPer

Denna delårsrapport har godkänts 
av styrelsen för offentliggörande. 
Novoteks delårsrapport har upp-
rättats enligt International Finan-
cial Reporting Standards, IFRS, så-
dan den antagits av Europeiska 
Unionen med tillämpning av IAS 
34 Delårsrapportering. Samma re-
dovisningsprinciper och beräk-
ningsgrunder som i senaste års-   
redovisningen har tillämpats med 
undantag för vissa nya standarder 
och tolkningar som tillämpas från 
och med 1 januari 2009.
 Som framgår av årsredovis-    
ningen för 2008 skall omarbetade 
IAS 1, Utformning av finansiella 
rapporter och omarbetade IAS 23 
Lånekostnader samt IFRS 8 
Rörelsesegment tillämpas från och 



med den 1 januari 2009. Omar-
betade IAS 23 och IFRS 8 har inte 
påverkat Novoteks redovisning.  
Införandet av IFRS 8 har dock 
förändrat det sätt varpå Novotek 
identifierar koncernens segment. 
Efter avyttringen av Novotek Sys-
tems Oy och segmentet Test och 
Mätsystem, har styrelsen beslutat 
att inte identifiera något nytt seg-
ment beroende på den verksam-
hetsmässiga likheten och det fak-
tum att koncernens bolag blir allt 
mera vertikalt integrerade. Detta 
redovisningssätt överensstämmer 
med det sätt varpå bolagets styrelse 
analyserar och följer upp verksam-
heten. 
 Omarbetade IAS 1 Utformning 
av finansiella rapporter har påver-
kat Novoteks redovisning retro-
aktivt från den 1 januari 2008. Än-
dringen medför bland annat att alla 
poster avseende intäkter och kost-
nader som tidigare redovisats i eget 
kapital kommer att redovisas i en 
enskild uppställning. Dessutom 
kommer uppställningen över 
förändringar i eget kapital endast 
att innehålla detaljer avseende ägar-
transaktioner.
 Delårsrapporten för moderbo-
laget har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och lagen om 
värdepappersmarknaden, vilket är i 
enlighet med bestämmelserna i 
RFR 2.2 Redovisning för juridisk 
person.

 Övriga IFRS-standarder och 
tolkningar, samt uttalanden från 
Rådet för finansiell rapportering 
som trätt i kraft efter den 31 de-
cember 2008 har inte haft någon 
väsentlig påverkan på koncernens 
finansiella rapporter för 2009, då 
de nya eller förändrade standard-
erna endast utgörs av förändringar 
avseende upplysningar eller pre-
sentation. 

underskrift

Styrelsen och verkställande direk-
tören försäkrar att delårsrapporten 
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 in-
går i koncernen står inför.

Malmö 5 november 2009

Novotek AB (publ)
Styrelsen 

Göran Andersson
  
Claes Lindqvist 
 
Torsten Cegrell 
 
Ingvar Unnerstam 
 
Tobias Antius
Verkställande direktör
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inforMation

För ytterligare information kon-
takta:  

Tobias Antius
CEO och verkställande direktör
040-316915, 073-6338915 
tobias.antius@novotek.com 
 
Martin Appelfeldt
CFO och personalchef
040-316932, 073-6338932
martin.appelfeldt@novotek.com

Delårsrapporten har varit föremål 
för granskning av bolagets revi-
sorer.

Informationen i denna delårsrapp-
ort är sådan som NOVOTEK AB 
(publ) skall offentliggöra enligt la-
gen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med fi-
nansiella instrument. Informa-
tionen lämnades för offentlig-
görande den 5 november 2009 kl. 

14.00 (CET).



nyckeltal     

 jan-sept 2009 jan-sept 2008 helår 2008 helår 2007 
orderingång, mkr 173,5 191,2 299,0 267,0 

rörelsemarginal % 0,0 4,5 4,8 6,0 

nettokassa, mkr 44,4 42,2 56,0 52,9 

soliditet % 60,3 60,1 54,0 57,4 

eget kapital per aktie, kronor 8,10 8,71 9,68 9,17 

medelantal anställda 161 177 175 160 

antalet anställda vid periodens slut 142 180 180 171

      
 
kvartalsvisa resultaträkningar, eXklusive Övrigt totalt resultat - saMMandrag     

Belopp i miljoner kronor juli-sept 2009 april-juni 2009 jan-mars 2009 okt-dec 2008 juli-sept 2008  april-juni 2008 
summa rörelseintäkter 41,7 64,6 72,4 92,8 64,0 71,2 

summa rörelsens kostnader -45,5 -63,8 -69,7 -87,7 -61,9 -66,8

rörelseresultat -3,8 0,8 2,7 5,1 2,1 4,4

Finansnetto -0,5 0,0 0,1 1,4 0,1 0,2

Resultat efter finansiella poster -4,3 0,8 2,8 6,5 2,2 4,6
skatt  -1,4 -0,7 -1,0 -2,1 -0,5 -1,2

Periodens resultat -5,8 0,1 1,9 4,4 1,7 3,4 

   

Periodens resultat hänförlig till:

minoriteten -0,3 -0,9 0,1 0,2 0,2 0,4 

moderbolagets ägare -5,4 1,0 1,8 4,2 1,5 3,0 

 

rörelsemarginal % -9,1 1,2 3,7 5,4 3,3 6,2 

koncernens resultaträkningar - saMMandrag         

Belopp i miljoner kronor  juli-sept 2009 juli-sept 2008  jan-sept 2009 jan-sept 2008 helår 2008 helår 2007

nettoomsättning  41,5 63,6  178,1 199,1 292,5 262,6

Övriga rörelseintäkter  0,2 0,3  0,7 0,6 0,0 1,0 

Summa rörelseintäkter  41,7 64,0  178,7 199,7 292,5 263,7
 

Handelsvaror  -15,8 -26,6  -74,8 -81,6 -132,2 -116,7 

Övriga externa kostnader  -7,7 -8,1  -20,5 -25,2 -26,3 -30,2 

personalkostnader  -21,6 -26,8  -82,5 -83,0 -117,3 -99,7 

avskrivningar anläggningstillgångar  -0,4 -0,4  -1,3 -1,1 -2,7 -1,3

rörelseresultat  -3,8 2,1  -0,3 9,0 14,0 15,8 

 

Finansiella intäkter  0,2 0,2  0,6 0,8 2,5 2,2 

Finansiella kostnader  -0,7 -0,1  -1,0 -0,2 -0,5 -0,2

Resultat efter finansiella poster  -4,3 2,2  -0,7 9,5 16,0 17,8 

 

skatt  -1,4 -0,5  -3,1 -2,4 -4,5 -4,5

Periodens resultat  -5,8 1,7  -3,8 7,1 11,5 13,3 

 

Periodens resultat hänförlig till:        

minoriteten  -0,3 0,2  -1,1 0,8 1,1 0,6 

moderbolagets ägare  -5,4 1,5  -2,7 6,3 10,4 12,6 

 

raPPort Över koncernens totala resultat 
Belopp i miljoner kronor  juli-sept 2009 juli-sept 2008  jan-sept 2009 jan-sept 2008 helår 2008 helår 2007

periodens resultat  -5,8 1,7  -3,8 7,1 11,5 13,3 

Övrigt totalt resultat i perioden  -2,8 0,8  -2,4 0,7 7,0 2,3

Periodens totala resultat  -8,5 2,5  -6,2 7,8 18,5 15,6 

Övrigt totalt resultat består av omräkningsdifferenser av utländska verksamheter, vilka inte har någon skatteeffekt    

     

Periodens totala resultat hänförlig till:  

minoriteten  -0,7 0,4  -1,3 1,0 1,7 0,8 

moderbolagets ägare  -7,9 2,1  -4,9 6,8 16,8 14,7  
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data Per aktie  
   juli-sept 2009 juli-sept 2008 jan-sept 2009 jan-sept 2008 helår 2008 helår 2007

resultat per aktie, kronor -0,5 0,1 -0,3 0,6 1,0 1,2 

antal aktier vid periodens slut 10 600 000 10 600 000 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 10 600 000 10 600 000

 
koncernens Balansräkningar - saMMandrag  
Belopp i miljoner kronor  2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31 2007-12-31 
Goodwill  30,4 33,1 34,9 32,7 

Övriga immateriella anläggningstillgångar  7,5 6,0 6,8 5,9 

materiella anläggningstillgångar  1,1 3,1 3,3 1,6 

Finansiella anläggningstillgångar  6,4 1,4 1,1 0,9 

Varulager  2,7 5,3 5,5 2,9 

Kundfordringar  32,3 44,9 70,8 57,8 

likvida medel  44,4 42,2 56,0 52,9 

Övriga omsättningstillgångar  17,6 17,6 11,6 14,6

Summa tillgångar  142,5 153,6 189,9 169,2 

      

eget kapital*  85,9 92,3 102,6 97,2 

långfristiga skulder och avsättningar  1,7 2,1 1,5 2,2 

skulder till kreditinstitut  1,7 0,1 0,1 0,4 

leverantörsskulder  16,9 20,3 25,4 25,5 

Övriga kortfristiga skulder  36,3 38,8 60,3 43,9

Summa eget kapital och skulder  142,5 153,6 189,9 169,2
* Varav minoritetsandel  3,8 4,8 5,2 3,8

koncernens kassaflÖdesanalyser - saMMandrag      

Belopp i miljoner kronor  jan-sept 2009 jan-sept 2008 helår 2008 helår 2007

Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring  0,6 3,6 17,7 10,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten   4,1 5,2 16,7 11,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5,5 -3,7 -4,1 -13,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9,0 -13,1 -13,1 -12,4
Periodens kassaflöde   -10,4 -11,5 -0,4 -14,5 

 

 

redogÖrelse fÖr fÖrändringar i eget kaPital

  övrigt   totalt   summa 

  tillskjutet   balanserad eget minoritets- eget  

 aktiekapital kapital reserver 1) vinst kapital intresse kapital

Belopp 2008-12-31 2,7 42,7 8,1 44,1 97,5 5,2 102,6 

utdelning    -10,6 -10,6  -10,6 

totalt resultat i perioden   -2,2 -2,7 -4,9 -1,3 -6,2

Belopp 2009-09-30 2,7 42,7 5,9 30,8 82,0 3,8 85,9 

 

Belopp 2007-12-31 2,7 42,7 1,7 46,3 93,4 3,8 97,2
utdelning    -12,7 -12,7  -12,7

totalt resultat   0,7 6,2 6,9 1,0 7,8

Belopp 2008-09-30 2,7 42,7 2,4 39,8 87,6 4,7 92,3

Belopp 2006-12-31 2,7 42,7 -0,3 46,4 91,4 2,5 93,8
utdelning    -12,7 -12,7 -0,1 -12,8

tilläggsförvärv dotterbolag     0,0 0,6 0,6

totalt resultat   2,1 12,7 14,7 0,8 15,6

Belopp 2007-12-31 2,7 42,7 1,7 46,3 93,4 3,8 97,2
utdelning    -12,7 -12,7 -0,4 -13,1

totalt resultat   6,4 10,4 16,8 1,7 18,5

Belopp 2008-12-31 2,7 42,7 8,1 44,1 97,5 5,2 102,6 
1) reserver avser i sin helhet omräkningsdifferenser från utländska verksamheter (dotterbolag)
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eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare



rÖrelseintäkternas fÖrdelning Per segMent 
 jan-sept 2009  jan-sept 2008 helår 2008 helår 2007

 rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- 
Belopp i miljoner kronor intäkter resultat intäkter resultat intäkter resultat intäkter resultat

automation 164,6 1,4 175,2 8,4 251,3 13,2 243,3 14,2 

test och mätsystem (avyttrad verksamhetsgren) 18,9 0,0 30,7 0,4 49,2 2,0 32,9 2,3 

moderbolaget och koncernelimineringar -4,7 -1,7 -6,2 0,2 -8,0 -1,2 -12,5 -0,7

 178,7 -0,3 199,7 9,0 292,5 14,0 263,7 15,8

rÖrelseintäkter och anläggningstillgångar 
 jan-sept 2009  jan-sept 2008 helår 2008 helår 2007

 rörelse- anläggnings- rörelse- anläggnings- rörelse- anläggnings- rörelse- anläggnings- 
Belopp i miljoner kronor intäkter tillgångar intäkter tillgångar intäkter tillgångar intäkter tillgångar

sverige 55,5 4,1 77,1 3,6 102,0 2,4 116,1 1,8  

Övriga länder 127,9 6,8 128,8 7,6 198,5 9,8 160,0 6,4 

moderbolag och koncernelimineringar -4,7 33,7 -6,2 37,9 -8,0 33,8 -12,5 32,9

 178,7 44,6 199,7 49,1 292,5 46,1 263,7 41,1 

ModerBolagets resultaträkningar - saMMandrag 
Belopp i miljoner kronor juli-sept 2009 juli-sept 2008 jan-sept 2009 jan-sept 2008 helår 2008 helår 2007

summa rörelseintäkter 1,3 1,3 4,3 3,7 4,7 3,7 

summa rörelsens kostnader -1,2 -1,0 -4,3 -3,4 -5,1 -5,2

rörelseresultat 0,1 0,3 0,1 0,2 -0,4 -1,5

Finansnetto 8,1 2,4 15,0 6,2 9,8 6,4

Resultat efter finansiella poster 8,1 2,6 15,0 6,4 9,4 4,9
bokslutsdispositioner -1,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 

skatt 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,4 -0,2

Periodens resultat 6,9 2,5 15,0 6,3 9,9 5,6

ModerBolagets Balansräkningar - saMMandrag 
Belopp i miljoner kronor   2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31 2007-12-31

anläggningstillgångar    47,4 46,2 42,8 46,2 

Övriga omsättningstillgångar   5,4 4,8 7,8 3,3 

likvida medel   19,3 14,4 17,7 23,2

Summa tillgångar   72,1 65,4 68,3 72,7 

 

eget kapital   66,3 59,7 61,9 66,1 

räntebärande skulder   0,0 0,0 0,0 0,0 

icke räntebärande skulder   5,8 5,7 6,5 6,5

Summa eget kapital och skulder   72,1 65,4 68,3 72,7
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till styrelsen och verkställande 

direktÖren i novotek aktieBolag

oRg nR: 556060-9447
Vi har utfört en översiktlig gran-
skning av den finansiella delårs-
rapporten i sammandrag för NO-
VOTEK Aktiebolag för perioden 
2009-01-01—2009-09-30. Det är 
styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för att upp-
rätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med IAS 
34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om 
denna finansiella delårsrapport 
grundad på vår översiktliga gran-
skning.

Vi har utfört vår översiktliga gran-
skning i enlighet med Standard för 
översiktlig granskning (SÖG) 2410 
Översiktig granskning av finansiell 
delårsinformation utförd av 
företagets valda revisor. En över-
siktlig granskning består av att göra 
förfrågningar, i första hand till per-
soner som är ansvariga för finan-
siella frågor och redovisnings-
frågor, 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 Revisionsstan-
dard i Sverige RS och god revi-
sionssed i övrigt har. De gran-
skningsåtgärder som vidtas vid en 
översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en så-

dan säkerhet att vi blir medvetna 
om alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identi-
fierade 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 vår översiktliga gran-
skning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapp-
orten inte, i allt väsentligt, är upp-
rättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisnings-
lagen samt för moderbolagets del i 

enlighet med årsredovisningslagen.

Lund den 5 november 2009

Karin Löwhagen
Auktoriserad revisor

Martin Gustafsson
Auktoriserad revisor

rapport ÖVer 
ÖVersiKtliG 
GransKninG aV 
Delårsrapport
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noVoteK ab 

verksaMheten

Novotek har sin kärnkompetens 
inom integrationslösningar för in-
dustriell IT och automation, vilka 
effektiviserar kundens infor-
mationshantering och produk-
tions-processer. Genom ingående 
kunskaper om kundernas bran-
scher och produktionsprocesser 
kan Novotek, genom att kombi-
nera produkter och kringtjänster 
såsom konsulting och utbildning 
samt totala systemlösningar, säker-
ställa att våra kunder bibehåller och 
utvecklar sin konkurrenskraft. Vi 
har valt att kalla detta för den rätta 
mixen av produkter, tjänster och 
lösningar.
 Viktiga branscher är energi, in-
frastruktur, järn & stål, kemi & 
petrokemi, livsmedel, läkemedel, 
papper & massa, tillverkning samt 
VA.
 Novotek-aktien är noterad på 
OMX Nasdaq Nordic, Nordiska 
listan, Small cap sedan juni 1999.

 Som exempel på kunder kan 
nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra 
Zeneca, Ericsson,  Fortum, Jotun,  
Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, 
Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, 
Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit 
och AAK.

Novotek AB, 
Box 16014, 
200 25 Malmö
Tel: 040-316900
Fax:  040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com 

Org. nummer: 556060-9447


