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Halvårsrapport januari - juni 2010

Marknadsläge

Den positiva trend som sågs under 

mars har fortsatt men mera försik-

tigt under senare delen av andra 

kvartalet. Beslut beträffande inves-

teringar tar fortsatt lång tid och 

detta påverkar försäljningen av lös-

ningar och produkter negativt.

VIkTIga händelser under andra 

kVarTaleT

Novotek har under andra kvartalet 

tecknat avtal med General Electric 

att Novotek skall bli deras huvud-

kanal även i Tyskland. Verksam-

heten där kommer att startas upp 

under tredje kvartalet. 

uTsIkTer

För resterande delen av 2010 är 

marknadsläget svårbedömt. Fokus 

under resterande delen av 2010 blir 

att fortsätta arbetet med att bygga 

långsiktiga kundrelationer och stär-

ka organisationen för att kunna 

möta ett ökande behov när mark-

naden blir mer positiv. Parallellt 

med detta utvärderas potentiella 

förvärvsmöjligheter.

resulTaT 

och fInansIell sTällnIng

Perioden april-juni 2010

Novotek-koncernen redovisar ett 

rörelseresultat på 1,7 (0,8) miljoner 

kronor. 

Resultatet efter finansnetto upp-

gick till 1,3 (0,8) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,1 

(0,1) kronor.  

Koncernens rörelseintäkter upp-

gick under perioden till 54,4 (64,6) 

miljoner kronor. 

Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 

(1,2) procent.

Orderingången uppgick till 50 (61) 

miljoner kronor.

Perioden januari-juni 2010

Novotek koncernen redovisar ett 

rörelseresultat på 3,7 (3,5) miljoner 

kronor. 

Resultatet efter finansnetto upp-

gick till 2,7 (3,6) miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,2 

(0,3) kronor.  

Koncernens rörelseintäkter upp-

gick under perioden till 107,4 

(137,1) miljoner kronor. 

Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 

(2,4) procent.

Orderingången uppgick till 105,0 

(139,0) miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verk-

samheten uppgick till 1,2 (3,5) mil-

joner kronor. 

Likvida medel uppgick till 33,0 

(48,9) miljoner kronor.

Soliditeten uppgick till 57,2 (56,7) 

procent.

uTdelnIng

För utdelning till aktieägarna har 

5,3 miljoner kronor använts.

personal

Antalet anställda har under perio-

den januari till juni 2010 minskat 

med tre personer. 

Den 30 juni 2010 uppgick antalet 

anställda till 134 personer.

I jämförelse med den 30 juni 2009 

är detta en minskning med 29 per-

soner. Försäljningen av verksamhe-

ten Novotek Systems Oy under 

2009 innebar att antalet anställda 

minskade med 22 personer, vilka 

ingår i personalminskningen ovan i 

förhållande till juni 2009.

•	Rörelseintäkterna	uppgick	till	107	(137)	MSEK,	varav	54	(65)	MSEK	under	andra	kvartalet. 
•Orderingången	uppgick	till	105	(139)	MSEK,	varav	50	(61)	MSEK	under	andra	kvartalet. 
•	Rörelseresultatet	uppgick	till	3,7	(3,5)	MSEK,	varav	1,7	(0,8)	MSEK	under	andra	kvartalet. 
•	Resultatet	efter	finansnetto	uppgick	till	2,7	(3,6),	varav	1,3	(0,8)	MSEK	under	andra	kvartalet. 
•	Resultatet	efter	skatt	uppgick	till	1,7	(2,0)	MSEK,	varav	0,7	(0,1)	MSEK	under	andra	kvartalet. 
•	Resultat	per	aktie	uppgick	till	0,2	(0,3)	kronor	varav	0,1	(0,1)	kronor	under	andra	kvartalet. 



InVesTerIngar

Investeringarna under första halv-

året i materiella anläggningstill-

gångar uppgick till 0,3 (0,2) miljo-

ner kronor. Aktivering av 

balanserade utvecklingskostnader 

under året uppgick till 1,5 (0,7) mil-

joner kronor.

ModerBolageT

Rörelseintäkterna uppgick under 

perioden 1 januari – 30 juni 2010 

till 5,4 (3,0) miljoner kronor. Resul-

tatet efter finansiella poster upp-

gick till 6,8 (6,9) miljoner kronor. I 

resultatet ingår utdelning från kon-

cernbolag med 7,0 (6,9) miljoner 

kronor. Likvida medel och kort-

fristiga placeringar uppgick till 10,7 

(12,0) miljoner kronor.
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rIsker och osäkerheTsfakTorer

Koncernen bedriver verksamhet 

med affärer som är förknippade 

med olika risker och osäkerheter. 

 Bolaget sålde under 2009 Novo-

tek Systems Oy till företagsled-

ningen i Finland. Det betalnings-

mässiga fullgörandet av denna 

affär kommer att ske under 5 år. 

Detta långsiktiga lån utgör en viss 

risk för Novotek koncernen bero-

ende på marknadsutvecklingen för 

Novotek Systems Oy efter överta-

gandet. Denna risk kompenseras 

dock delvis av att Novotek enligt 

ingånget avtal har full insyn i 

Novotek Systems Oy efter överta-

gandet i kombination med säkerhe-

ter i bolaget. Koncernen kommer 

därför noggrant att övervaka den-

na utveckling för att minimera ris-

ken i detta kreditåtagande. 

 Koncernen har ett nära samar-

bete med GE Intelligent Platforms 

som är väsentligt för verksamheten 

och därmed en riskfaktor. Samar-

betet sträcker sig dock mer än 20 år 

tillbaka i tiden.

 Risker kan exempelvis också be-

stå 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 valutaris-

ker. Koncernen valutasäkrar ej de 

olika valutaflödena men försöker i 
görligaste mån balansera de olika 

valutorna. För ytterligare beskriv-

ning av koncernens risker hänvisas 

till senaste offentliggjorda årsredo-

visning.

 Novotek Systems Oy genom-

gick våren 2009 en skatterevision. 

Enligt korrespondens med finska 
skattemyndigheterna har bolaget 

drabbats av en tillkommande  

skattedebitering uppgående till cir-

ka 1,3 miljoner kronor som följd av 

denna granskning. Styrelsen och 

ledningen anser dock skälen för 

dessa tillkommande skattedebite-

ringar vara felaktiga, en inställning 

som även delas av koncernens 

skatteexperter. Bolagets ledning 

anser att det svenska moderbolaget 

kommer att kunna erhålla motsva-

rande skattesänkning för dessa tax-

eringsperioder.

koMMande rapporTTIllfällen

16 november 2010 

delårsrapport jan-sept 2010

17 februari 2011 

bokslutskommuniké 2010
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redoVIsnIngsprIncIper

Denna halvårsrapport har god-

känts av styrelsen för offentlig- 

görande. Novoteks halvårsrapport 

har upprättats enligt International 

Financial Reporting Standards, 

IFRS, sådan den antagits av Euro-

peiska Unionen med tillämpning 

av IAS 34 Delårsrapportering. 

Samma redovisningsprinciper och 

beräkningsgrunder som i senaste 

årsredovisningen har tillämpats 

med undantag för vissa nya stan-

darder och tolkningar som tilläm-

pas från och med 1 januari 2010.

Som framgår av årsredovisningen 

för 2009 skall omarbetade IFRS 3, 

Rörelseförvärv och ändrade IAS 

27, Koncernredovisning och sepa-

rata finansiella rapporter tillämpas 
från och med den 1 januari 2010.

 Omarbetade IFRS 3 och ändra-

de IAS 27 har inte påverkat Novo-

teks redovisning. 

 Bokslutskommunikén för mo-

derbolaget har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och Rå-

dets rekommendation RFR 2.2 Re-

dovisning för juridisk person.

 Övriga IFRS-standarder och 

tolkningar, samt uttalanden från 

Rådet för finansiell rapportering 
som trätt i kraft efter den 31 de-

cember 2009 har inte haft någon 

väsentlig påverkan på koncernens 

finansiella rapporter för 2010, då 
de nya eller förändrade standarder-

na endast utgörs av förändringar 

avseende upplysningar eller pre-

sentation. 

underskrIfT

Styrelsen och verkställande direk-

tören försäkrar att halvårsrappor-

ten ger en rättvisande översikt av 

företagets och koncernens verk-

samhet, ställning och resultat samt 

beskriver de väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget, 

och de företag som ingår i koncer-

nen, står inför.

Malmö 23 augusti 2010

Novotek AB (publ)

Styrelsen 

Göran Andersson

  

Claes Lindqvist 

 

Olof  Sand 

 

Torsten Cegrell 

 

Ingvar Unnerstam 

 

Tobias Antius

Verkställande direktör

InforMaTIon

För ytterligare information kon-

takta:  

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915 

tobias.antius@novotek.com 

Informationen i denna halvårsrap-

port är sådan som NOVOTEK AB 

(publ) skall offentliggöra enligt la-

gen om värdepappersmarknaden 

och/eller lagen om handel med fi-

nansiella instrument. Informatio-

nen lämnades för offentliggörande 

den 23 augusti 2010 kl. 15:00 

(CET).



nYckelTal     

 jan-juni 2010 jan-juni 2009 helår 2009 helår 2008 
Orderingång,	mkr	 105,0	 138,5	 237,0	 299,0 

Rörelsemarginal	%	 3,4	 2,4	 0,0	 4,8 

Nettokassa,	mkr	 33,0	 49,0	 39,6	 56,0 

Soliditet	%	 57,2	 56,7	 56,6	 54,0 

Eget	kapital	per	aktie,	kronor	 7,9	 8,9	 8,5	 9,7 

Medelantal	anställda	 136	 171	 159	 175 

Antalet	anställda	vid	periodens	slut	 134	 163	 137	 180
      
 
kVarTalsVIsa resulTaTräknIngar, eXklusIVe ÖVrIgT ToTalT resulTaT - saMMandrag     

Belopp i miljoner kronor april-juni 2010 jan-mars 2010 okt-dec 2009 juli-sept 2009 april-juni 2009  jan-mars 2009  okt-dec 2008

Summa	rörelseintäkter	 54,4	 53,0	 64,8	 41,7	 64,6	 72,4	 92,8 

Summa	rörelsens	kostnader	 -52,7	 -51,0	 -64,6	 -45,5	 -63,8	 -69,7	 -87,7
rörelseresultat 1,7 2,0 0,2 -3,8 0,8 2,7 5,1

Finansnetto	 -0,5	 -0,5	 0,2	 -0,5	 0,0	 0,1	 1,4
Resultat efter finansiella poster 1,3 1,4 0,4 -4,3 0,8 2,8 6,5
Skatt		 -0,6	 -0,4	 3,6	 -1,4	 -0,7	 -1,0	 -2,1
Periodens resultat 0,7 1,0 4,0 -5,8 0,1 1,9 4,4
      

periodens resultat hänförlig till:      

Minoriteten	 0,1	 0,0	 0,0	 -0,3	 -0,9	 0,1	 0,2
Moderbolagets	ägare	 0,6	 1,0	 4,0	 -5,4	 1,0	 1,8	 4,2
      

Rörelsemarginal	%	 3,2	 3,7	 0,3	 -9,1	 1,2	 3,7	 5,4

koncernens resulTaTräknIngar - saMMandrag         

 

Belopp i miljoner kronor april-juni 2010 april-juni 2009 jan-juni 2010 jan-juni 2009 helår 2009 helår 2008

Nettoomsättning	 53,8	 64,5	 105,6	 136,1	 241,1	 292,5
Övriga	rörelseintäkter	 0,6	 0,1	 1,8	 1,0	 2,4	 0,0	
Summa rörelseintäkter 54,4 64,6 107,4 137,1 243,5 292,5
 

Handelsvaror	 -24,3	 -27,2	 -46,6	 -58,9	 -101,8	 -132,2 

Övriga	externa	kostnader	 -5,5	 -5,0	 -10,9	 -12,8	 -31,1	 -26,3 

Personalkostnader	 -22,4	 -31,1	 -45,2	 -61,0	 -108,7	 -117,3 

Avskrivningar	anläggningstillgångar	 -0,5	 -0,4	 -1,0	 -0,9	 -2,0	 -2,7
Rörelseresultat 1,7 0,8 3,7 3,5 -0,1 14,0 

 

Finansiella	intäkter	 0,3	 0,1	 0,6	 0,4	 1,0	 2,5 

Finansiella	kostnader	 -0,8	 -0,1	 -1,6	 -0,3	 -1,2	 -0,5
Resultat efter finansiella poster 1,3 0,8 2,7 3,6 -0,3 16,0 

 

Skatt	 -0,6	 -0,7	 -1,0	 -1,6	 0,5	 -4,5
periodens resultat  0,7  0,1  1,7  2,0 0,2 11,5 

 

periodens resultat hänförlig till:      

Minoriteten	 	 0,1	 	 -0,9	 	 0,1	 	 -0,7	 -1,1	 1,1 

Moderbolagets	ägare	 	 0,6	 	 1,0	 	 1,6	 	 2,7	 1,2	 10,4 

 

 

rapporT ÖVer koncernens ToTala resulTaT
Belopp i miljoner kronor  april-juni 2010  april-juni 2009  jan-juni 2010  jan-juni 2009 helår 2009 helår 2008

Periodens	resultat	 	 0,7	 	 0,1	 	 1,7	 	 2,0	 0,2	 11,5 

Övrigt	totalt	resultat	i	perioden	 	 -0,6	 	 -0,7	 	 -3,0	 	 0,4	 -1,8	 7,0
Periodens totala resultat  0,0  -0,6  -1,3  2,4 -1,7 18,5 

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

periodens totala resultat hänförlig till:      

Minoriteten	 	 0,0	 	 -1,0	 	 -0,2	 	 -0,6	 -1,4	 1,7 

Moderbolagets	ägare	 	 0,0	 	 0,4	 	 -1,2	 	 3,0	 -0,3	 16,8  
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daTa per akTIe  
 april-juni 2010   april-juni 2009 jan-juni 2010 jan-juni 2009 helår 2009 helår 2008

Resultat	per	aktie,	kronor	 0,1	 0,1	 0,2	 0,3	 0,1	 1,0 

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   2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31 2008-12-31 
Goodwill	 	 	 28,6	 35,0	 30,2	 34,9
Övriga	immateriella	anläggningstillgångar	 	 	 8,5	 7,2	 8,0	 6,8 

Materiella	anläggningstillgångar	 	 	 1,1	 3,0	 1,3	 3,3 

Finansiella	anläggningstillgångar	 	 	 7,0	 1,7	 9,4	 1,1 

Varulager	 	 	 2,6	 4,2	 2,4	 5,5 

Kundfordringar	 	 	 44,1	 52,0	 48,7	 70,8 

Likvida	medel	 	 	 33,0	 48,9	 39,6	 56,0 

Övriga	omsättningstillgångar	 	 	 20,7	 13,6	 19,1	 11,6
Summa tillgångar   145,6 165,7 158,8 189,9 

      

Eget	kapital*	 	 	 83,3	 94,4	 89,9	 102,6 

Långfristiga	skulder	och	avsättningar	 	 	 1,4	 2,1	 1,7	 1,5 

Skulder	till	kreditinstitut	 	 	 3,5	 0,9	 3,5	 0,1 

Leverantörsskulder	 	 	 20,0	 24,5	 22,5	 25,4 

Övriga	kortfristiga	skulder	 	 	 37,4	 43,8	 41,2	 60,3
Summa eget kapital och skulder   145,6 165,7 158,8 189,9
*	Varav	minoritetsandel	 	 	 3,2	 4,5	 3,3	 5,2
 

koncernens kassaflÖdesanalYser - saMMandrag      

Belopp i miljoner kronor   jan-juni 2010 jan-juni 2009 helår 2009 helår 2008

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

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 	 	 -0,9	 -0,8	 -1,7	 -4,1 

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 	 	 -5,1	 -9,8	 -7,4	 -13,1
Periodens kassaflöde   -4,8 -7,1 -15,9 -0,4 

 

 

redogÖrelse fÖr fÖrändrIngar I egeT kapITal

  övrigt   totalt   summa 

  tillskjutet   balanserad eget minoritets- eget  

 aktiekapital kapital reserver 1) vinst kapital intresse kapital

Belopp 2009-12-31 2,7 42,7 6,6 34,7 86,6 3,3 89,9 

Utdelning	 	 	 	 -5,3	 -5,3	 	 -5,3 

Totalt	resultat	i	perioden	 	 	 -2,8	 1,6	 -1,2	 -0,2	 -1,3
Belopp 2010-06-30 2,7 42,7 3,8 31,0 80,1 3,2 83,3 

 

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	 	 	 0,3	 2,7	 3,0	 -0,6	 2,4
Belopp 2009-06-30 2,7 42,7 8,4 36,2 89,9 4,5 94,4

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
Utdelning	 	 	 	 -10,6	 -10,6	 -0,5	 -11,1
Totalt	resultat	 	 	 -1,5	 1,2	 -0,3	 -1,4	 -1,7
Belopp 2009-12-31 2,7 42,7 6,6 34,7 86,6 3,3 89,9 
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-juni 2010  jan-juni 2009 helår 2009 helår 2008

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

Automation	 110,8	 4,7	 122,2	 3,5	 230,9	 0,6	 251,3	 13,2 

Test	och	Mätsystem	(avyttrad	verksamhetsgren)	 0,0	 0,0	 18,9	 0,0	 18,9	 0,0	 49,2	 2,0 

Moderbolaget	och	koncernelimineringar	 -3,4	 -1,0	 -4,0	 0,0	 -6,3	 -0,8	 -8,0	 -1,2
 107,4 3,7 137,1 3,5 243,5 -0,1 292,5 14,0

rÖrelseInTäkTer och anläggnIngsTIllgÅngar 
 jan-juni 2010  jan-juni 2009 helår 2009 helår 2008

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

Sverige	 39,8	 2,9	 36,4	 3,7	 77,6	 3,3	 102,0	 2,4	 
Övriga	länder	 71,0	 6,9	 100,2	 9,7	 172,2	 8,1	 198,5	 9,8 

Moderbolag	och	koncernelimineringar	 -3,4	 35,4	 0,5	 33,5	 -6,3	 37,5	 -8,0	 33,8
 107,4 45,3 137,1 46,9 243,5 49,0 292,5 46,1 

ModerBolageTs resulTaTräknIngar - saMMandrag 
Belopp i miljoner kronor april-juni 2010 april-juni 2009 jan juni 2010 jan-juni 2009 helår 2009 helår 2008

Summa	rörelseintäkter	 2,5	 1,5	 5,4	 3,0	 5,5	 4,7 

Summa	rörelsens	kostnader	 -2,4	 -1,8	 -4,9	 -3,1	 -6,1	 -5,1
Rörelseresultat 0,1 -0,3 0,5 0,0 -0,6 -0,4
Finansnetto	 3,9	 0,0	 6,4	 6,9	 5,5	 9,8
Resultat efter finansiella poster 3,9 -0,3 6,8 6,9 4,9 9,4
Bokslutsdispositioner	 0,0	 0,0	 0,0	 1,2	 0,0	 0,9 

Skatt	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,3	 -0,4
Periodens resultat 3,9 -0,3 6,8 8,1 5,2 9,9

ModerBolageTs BalansräknIngar - saMMandrag 
Belopp i miljoner kronor   2010-06-30 2009-06-30 2009-12-31 2008-12-31

Anläggningstillgångar		 	 	 37,6	 42,8	 37,8	 42,8 

Övriga	omsättningstillgångar	 	 	 19,4	 9,9	 16,2	 7,8 

Likvida	medel	 	 	 10,7	 12,0	 12,6	 17,7
Summa tillgångar   67,6 64,7 66,6 68,3 

 

Eget	kapital	 	 	 58,0	 58,8	 56,5	 61,9 

Räntebärande	skulder	 	 	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0 

Icke	räntebärande	skulder	 	 	 9,6	 6,0	 10,2	 6,5
Summa eget kapital och skulder   67,6 64,7 66,6 68,3
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NOVOTEK ab 

VerksaMheTen

Novotek har sin kärnkompetens 

inom integrationslösningar för in-

dustriell IT och automation, vilka 

effektiviserar kundens informa-

tionshantering och produktions-

processer. Genom ingående kun-

skaper om kundernas branscher 

och produktionsprocesser kan 

Novotek, genom att kombinera 

produkter och kringtjänster såsom 

konsulting och utbildning samt to-

tala systemlösningar, säkerställa att 

våra kunder bibehåller och utveck-

lar sin konkurrenskraft. Vi har valt 

att kalla detta för den rätta mixen 

av produkter, tjänster och lösning-

ar.

 Viktiga branscher är energi, in-

frastruktur, järn & stål, kemi & pet-

rokemi, livsmedel, läkemedel, pap-

per & massa, tillverkning samt VA.

 Novotek-aktien är noterad på 

Nasdaq OMX Nordic, Nordiska 

listan, Small cap sedan juni 1999.

 Som exempel på kunder kan 

nämnas:  

AkzoNobel, Arla, AstraZeneca, 

Belgomilc, Coca-Cola, Danisco, 

Danone, Ericsson, Fortum, Jotun, 

Korsnäs, Lego, Maxit, Novo Nord-

isk, Pfizer, Philips, Sandvik, Stora 
Enso, Tetra Pak, Trafikverket, 
Uponor, Vattenfall och Volvo Last-

vagnar.

Novotek AB

Box 16014

200 25 Malmö

Tel: 040-316900

Fax:  040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com 

Org. nummer: 556060-9447



Mer	finansiell	information	hittar	du	på	
www.novotek.se/ir


