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Marknadsläge

Under tredje kvartalet fortsatte av-
slutsbenägenheten på marknaden 
att vara god och någon avmattning 
har inte kunnat skönjas. Alla jämfö-
relser med föregående år är bättre 
och framförallt ökade orderstock-
en under de första tre kvartalen.

VIkTIga händelser under Tredje 

kVarTaleT

Under kvartalet fortsatte fram-
gångarna inom produktionsplane-
ring och bedöms som ett allt vikti-
gare område för tillväxt. Detta visar 
bland annat en order från Frödinge 
Mejeri som valde att investera i 
Novoteks lösning inom produk-
tionsplanering. Frödinge Mejeri 
valde även att installera Novoteks 
fulla erbjudande inom produktion, 
kallat Novotek Production. Med 
dessa sammankopplade system har 
Novotek skapat en plattform för 
all tillverkande industri som sträck-
er sig från affärssystem till maskin-
styrning.      
 

uTsIkTer

Investeringsviljan har inte minskat 
inom tjänster och mindre investe-
ringar inom industriella IT-lösning-
ar och automation. Dock har vissa 
större företag bromsat in sina stör-

re investeringar. Det ser i dagsläget 
ut som att denna trend kommer att 
fortsätta under resterande delen av 
2011, men osäkerheten är fortsatt 
påtaglig på grund av makroekono-

miska faktorer.

resulTaT och fInansIell  

sTällnIng

Perioden juli-september 2011 

Novotekkoncernen redovisar för 
tredje kvartalet 2011 ett rörelsere-
sultat på 2,1 (0,9) miljoner kronor. 
Resultatet efter finansnetto upp-
gick till 2,2 (0,8) miljoner kronor.
Resultat per aktie uppgick till 0,1 
(0,1) kronor.  
Koncernens rörelseintäkter upp-
gick under perioden till 49,9 (39,4) 
miljoner kronor. 
Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 
(2,3) procent.
Orderingången uppgick till 50,0 
(35,0) miljoner kronor.

Perioden januari-september 2011

Novotekkoncernen redovisar ett 
rörelseresultat på 7,2 (4,6) miljoner 
kronor. Resultatet efter finans-
netto uppgick till 7,4 (3,5) miljoner 
kronor.
Resultat per aktie uppgick till 0,5 
(0,2) kronor.  
Koncernens rörelseintäkter 

uppgick under perioden till 150,5 
(146,7) miljoner kronor. 
Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 
(3,1) procent.
Orderingången uppgick till 159,9 
(140,0) miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till 5,8 (1,7) 
miljoner kronor.
Likvida medel uppgick till 30,5 
(32,2) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick 62,3 (63,7) 
procent.

händelser efTer balansdagen

Det har inte skett några väsentliga 
händelser efter balansdagen.

personal

Antalet anställda är under perioden 
januari till september oförändrat 
(130). Den 30 september 2011 
uppgick antalet anställda till 130.  
I jämförelse med den 30 september 
2010 är detta en minskning med 2 
personer. 
 

Delårsrapport januari – september 2011
• Orderingången uppgick till 159,9 (140,0) MSEK, varav 50,0 (35,0) under tredje kvartalet.
• Rörelseintäkterna uppgick till 150,5 (146,7) MSEK, varav 49,9 (39,4) under tredje kvartalet. 
• Rörelseresultatet uppgick till 7,2 (4,6) MSEK, varav 2,1 (0,9) under tredje kvartalet.
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,4 (3,5) MSEK, varav 2,2 (0,8) under tredje kvartalet. 
• Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 (2,7) MSEK, varav 1,4 (1,0) under tredje kvartalet.
• Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,2) kronor, varav 0,1 (0,1) under tredje kvartalet.



InVesTerIngar

Årets bruttoinvesteringar under de 
tre första kvartalen i materiella an-
läggningstillgångar uppgick till 0,3 
(0,3) miljoner kronor. Aktivering 
av balanserade utvecklingskostna-
der under året uppgick till 1,1 (1,9) 

miljoner kronor.

ModerbolageT

Rörelseintäkterna uppgick under 
perioden 1 januari – 30 september 
2011 till 7,1 (7,4) miljoner kronor. 
Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till 5,6 (6,4) miljoner kro-
nor. I resultatet ingår utdelning 
från koncernbolag med 5,3 (7,0). 
Likvida medel och kortfristiga pla-
ceringar uppgick till 6,5 (8,3) miljo-
ner kronor. 
 

rIsker och osäkerheTsfakTorer

Koncernen bedriver verksamhet 
med affärer som är förknippade 
med olika risker och osäkerheter. 

Inga närståendetransaktioner, 
övriga risker eller osäkerhetsfakto-
rer har förändrats under perioden i 
jämförelse med dem som kom-
menterades i senast avgivna delårs-
rapport.

För ytterligare beskrivning av 
koncernens risker hänvisas till se-
naste offentliggjorda årsredovis-
ning. D e l å r s r A P P O r T  j A n  –  s e P  • 2

redoVIsnIngsprIncIper

Denna delårsrapport har godkänts 
av styrelsen för offentliggörande. 
Novoteks delårsrapport har upp-
rättats enligt International Financi-
al 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 årsre-
dovisningen har tillämpats med 
undantag för vissa nya standarder 
och tolkningar som tillämpas från 
och med 1 januari 2011.
Som framgår av årsredovisningen 
för 2010 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 ändrade 
IAS 27 har inte påverkat Novoteks 
redovisning. 

Delårsrapporten för moderbola-
get har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Rådets 
rekommendation RFR 2.3 Redo-
visning för juridisk person.

Övriga IFRS-standarder och 
tolkningar, samt uttalanden från 
Rådet för finansiell rapportering 
som trätt i kraft efter den 31 de-
cember 2010 har inte haft någon 

väsentlig påverkan på koncernens 
finansiella rapporter för 2011, då 
de nya eller förändrade standarder-
na endast utgörs av förändringar 
avseende upplysningar eller pre-
sentation. 

Delårsrapporten har varit före-
mål för översiktlig granskning av 
bolagets revisorer.
 

koMMande rapporTTIllfällen

16 februari 2012 
Bokslutskommuniké 2011

3 maj 2012
Delårsrapport jan-mars 2012

samt årsstämma
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underskrIfT

Styrelsen och verkställande direk-
tören försäkrar att delårsrapporten 
ger en rättvisande översikt av före-
tagets och koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskri-
ver de väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som Novotek AB, och 
de företag som ingår i koncernen, 
står inför.

Malmö 16 november 2011

Novotek AB (publ)
Styrelsen 

 
Göran Andersson 
Ordförande

 
Claes Lindqvist 
 
 
Olof  Sand 
 
 
Fredrik Svensson 

 
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

Jonas Hansson
CFO
040-316932, 073-6338932
jonas.hansson@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 16 november, 2011 kl. 15.00 
(CET).



nYckelTal     

 jan-sep 2011 jan-sep 2010 helår 2010 helår 2009 
Orderingång, mkr 159,9 140,0 214,6 237,0 

Rörelsemarginal % 4,8 3,1 5,8 0,0 

Nettokassa, mkr 30,5 32,2 35,1 39,6 

Soliditet % 62,3 63,7 56,2 56,6 

Eget kapital per aktie, kronor 7,8 7,8 8,2 8,5 

Medelantal anställda 130 135 134 159 

Antalet anställda vid periodens slut 130 132 130 137
      
 
kVarTalsVIsa resulTaTräknIngar, eXklusIVe ÖVrIgT ToTalT resulTaT - saMMandrag     

belopp i miljoner kronor juli-sep 2011 april-juni 2011 jan-mars 2011 okt-dec 2010 juli-sep 2010  april-juni 2010  jan-mars 2010

Summa rörelseintäkter 49,9 53,3 47,3 65,3 39,4 54,4 53,0 

Summa rörelsens kostnader -47,8 -49,9 -45,7 -57,5 -38,5 -52,7 -51,0
rörelseresultat 2,1 3,4 1,6 7,8 0,9 1,7 2,0

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

periodens resultat hänförlig till:      

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

Rörelsemarginal % 4,2 6,3 3,5 12,0 2,3 3,2 3,7

koncernens resulTaTräknIngar - saMMandrag        

belopp i miljoner kronor juli-sep 2011 juli-sep 2010 jan-sep 2011 jan-sep 2010   helår 2010 helår 2009

Nettoomsättning 49,7 39,0 149,0 144,6 210,4 241,1
Övriga rörelseintäkter 0,2 0,4 1,5 2,1 1,7 2,4
Summa rörelseintäkter 49,9 39,4 150,5 146,7 212,1 243,5
 

Handelsvaror -21,9 -15,8 -62,7 -62,4 -90,6 -101,8 

Övriga externa kostnader -4,6 -3,3 -16,5 -14,1 -18,9 -31,1 

Personalkostnader -20,7 -18,9 -62,4 -64,1 -88,1 -108,7 

Avskrivningar anläggningstillgångar -0,6 -0,5 -1,7 -1,5 -2,1 -2,0
rörelseresultat 2,1 0,9 7,2 4,6 12,4 -0,1 

 

Finansiella intäkter 0,5 0,2 1,0 0,8 1,1 1,0 

Finansiella kostnader -0,4 -0,3 -0,8 -1,9 -2,4 -1,2
Resultat efter finansiella poster 2,2 0,8 7,4 3,5 11,1 -0,3 

 

Skatt -0,8 0,2 -2,2 -0,8 -3,3 0,5
Periodens resultat  1,4  1,0  5,2  2,7 7,8 0,2 

 

periodens resultat hänförlig till:      

Minoriteten  0,2  0,1  0,0  0,2 0,4 -1,1 

Moderbolagets ägare  1,2  0,9  5,2  2,5 7,4 1,2 

 

 

rapporT ÖVer koncernens ToTala resulTaT 
belopp i miljoner kronor  juli-sep 2011  juli-sep 2010  jan-sep 2011  jan-sep 2010 helår 2010 helår 2009

Periodens resultat  1,4  1,0  5,2  2,7 7,8 0,2 

Övrigt totalt resultat i perioden  0,5  -1,7  1,1  -4,8 -5,5 -1,8
periodens totala resultat  1,9  -0,7  6,3  -2,1 2,3 -1,7 

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

periodens totala resultat hänförlig till:      

Minoriteten  0,2  0,0  0,1  -0,2 0,0 -1,4 

Moderbolagets ägare  1,7  -0,7  6,2  -1,9 2,3 -0,3  
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daTa per akTIe  
 juli-sep 2011 juli-sep 2010 jan-sep 2011 jan-sep 2010 helår 2010 helår 2009

Resultat per aktie, kronor 0,1 0,1 0,5 0,2 0,7 0,1 

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   2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31 2009-12-31 
Goodwill   28,2 28,0 27,7 30,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar   7,9 8,4 8,0 8,0 

Materiella anläggningstillgångar   0,7 1,0 0,9 1,3 

Finansiella anläggningstillgångar   8,4 9,4 8,5 9,4 

Varulager   2,5 2,7 3,0 2,4 

Kundfordringar   33,4 30,7 54,2 48,7 

Likvida medel   30,5 32,2 35,1 39,6 

Övriga omsättningstillgångar   21,4 17,2 17,7 19,2
Summa tillgångar   133,0 129,6 155,1 158,8 

      

Eget kapital*   82,8 82,5 87,1 89,9 

Långfristiga skulder och avsättningar   0,6 1,4 1,2 1,7 

Skulder till kreditinstitut   4,3 3,5 3,8 3,5 

Leverantörsskulder   14,9 13,1 24,9 22,5 

Övriga kortfristiga skulder   30,4 29,1 38,1 41,2
Summa eget kapital och skulder   133,0 129,6 155,1 158,8
* Varav minoritetsandel   3,6 3,1 3,5 3,3
 

koncernens kassaflÖdesanalYser - saMMandrag      

belopp i miljoner kronor   jan-sep 2011 jan-sep 2010 helår 2010 helår 2009

Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring  5,0 2,2 12,1 -1,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten    5,8 1,7 4,3 -7,2 

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -10,2 -5,0 -4,4 -7,0
Periodens kassaflöde   -5,1 -4,6 -1,6 -15,9
 

 

redogÖrelse fÖr fÖrändrIngar I egeT kapITal 
belopp i miljoner kronor
  övrigt   totalt   summa 

  tillskjutet   balanserad eget minoritets- eget  

 aktiekapital kapital reserver 1) vinst kapital intresse kapital

Belopp 2010-12-31 2,7 42,7 1,6 36,8 83,6 3,5 87,1 

Utdelning    -10,6 -10,6  -10,6 

Totalt resultat   1,0 5,2 6,2 0,1 6,3
belopp 2011-09-30 2,7 42,7 2,6 31,4 79,2 3,6 82,8 

  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   -4,4 2,5 -1,9 -0,2 -2,1
Belopp 2010-09-30 2,7 42,7 2,2 31,9 79,4 3,1 82,5

  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 -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 89,8

Utdelning    -5,3 -5,3 0,0 -5,3 

Nyemission dotterbolag      0,2 0,2 

Totalt resultat   -5,0 7,4 2,3 0,0 2,3
Belopp 2010-12-31 2,7 42,7 1,6 36,8 83,6 3,5 87,1 
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-sep 2011 jan-sep 2010 helår 2010 helår 2009

 rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse- rörelse-
belopp i miljoner kronor intäkter resultat intäkter resultat intäkter resultat intäkter resultat

Automation 153,4 7,9 151,3 4,8 219,7 12,6 230,9 0,6 

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

Moderbolaget och koncernelimineringar -2,9 -0,7 -4,6 -0,2 -7,6 -0,2 -6,3 -0,7
 150,5 7,2 146,7 4,6 212,1 12,4 243,5 -0,1

 

rÖrelseInTäkTer och anläggnIngsTIllgÅngar
 jan-sep 2011 jan-sep 2010 helår 2010 helår 2009

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

Sverige 42,0 2,8 51,8 3,4 71,4 2,8 77,6 3,3 

Övriga länder 111,4 7,7 99,5 7,6 148,3 7,4 172,2 8,1 

Moderbolaget och koncernelimineringar -2,9 34,7 -4,6 35,8 -7,6 34,9 -6,3 37,5
 150,5 45,2 146,7 46,8 212,1 45,1 243,5 48,9

 
ModerbolageTs resulTaTräknIngar - saMMandrag 
belopp i miljoner kronor juli-sep 2011 juli-sep 2010 jan-sep 2011 jan-sep 2010 helår 2010 helår 2009

Summa rörelseintäkter 2,1 2,1 7,1 7,4 9,1 5,5 

Summa rörelsens kostnader -2,4 -2,3 -7,4 -7,2 -8,7 -6,1
rörelseresultat -0,3 -0,2 -0,3 0,2 0,4 -0,6

Finansnetto 0,3 -0,2 5,9 6,2 6,2 5,5
Resultat efter finansiella poster 0,0 -0,4 5,6 6,4 6,6 4,9
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,0 0,3
Periodens resultat 0,0 -0,3 5,5 6,5 6,5 5,2

ModerbolageTs balansräknIngar - saMMandrag 
belopp i miljoner kronor   2011-09-30 2010-09-30 2010-12-31 2009-12-31

Anläggningstillgångar    38,4 38,6 38,4 37,8 

Övriga omsättningstillgångar   17,1 20,0 14,1 16,2 

Likvida medel   6,5 8,3 14,4 12,6
summa tillgångar   62,0 66,9 66,9 66,6 

 

Eget kapital   52,6 57,7 57,7 56,5 

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

Icke räntebärande skulder   9,4 9,2 9,2 10,1
summa eget kapital och skulder   62,0 66,9 66,9 66,6
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TIll sTYrelsen och VerksTällande dIrekTÖren I noVoTek ab, 

ORG NR: 556060-9447
 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för NOVOTEK 
AB per 30 september 2011 och för perioden 1 januari till 30 september 
2011. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovis-
ningslagen/BFNAR 2007:1. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för över-
siktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinforma-

tion utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att 
göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finan-
siella 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 ISA och god revisionssed 
i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig gransk-
ning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit iden-
tifierade 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.

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrap-
porten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningsla-
gen/BFNAR 2007:1.

Lund den 16 november 2011

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Mats-Åke Andersson
Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor

Martin Gustafsson
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport 
avseende 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 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 
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, Pfi-
zer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Te-
tra 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



www.novotek.com

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


