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• Ökning av resultatet efter finansnetto med 95 procent till 16,0 (8,2) 

MSEK 
• Ökning av omsättningen med 36 procent till 199 (147) MSEK 
• Ökning av orderingången med 32 procent till 203 (154) MSEK 
• Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,95 (0,52) kronor 
• Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning för 2002 med 0,50 (0,50) 

kronor per aktie  
 
 
Marknadsläget 
2002 har efter en svag inledning utvecklats mycket positivt för Novotek. 
På de olika marknaderna har bolagen i Sverige, Danmark, Finland och Norge 
utvecklats väl. Bolaget i Holland som förvärvades i början av året har utvecklats 
planenligt och bidragit till vinstutvecklingen. 
På marknaden för Industriella IT-system sker för närvarande stora förändringar. 
Marknaden efterfrågar integrerade lösningar i större omfattning än tidigare. Detta 
innebär att antalet förstudier ökar. Utvecklingen har under senare tid gått mot att 
företagen i större utsträckning köper färdigutvecklade tekniska lösningar. 
För kunden innebär detta en lägre total kostnad samtidigt som underhållskostnaderna 
blir lägre och kunden hela tiden har tillgång till senaste tekniska lösningen genom 
uppgraderingskontrakt.    
Industriell IT blir allt viktigare för företagen. 
  
Under fjärde kvartalet var orderingången tillfredsställande trots att flera projekt sköts 
på till efter årsskiftet. Beläggningen på personalen har varit så stor att nyanställningar 
har gjorts och kommer att behöva göras under den närmaste tiden.  
 
Under året har försäljningen av produkterna iFIX och iHistorian utvecklats positivt. 
Produkterna är klart marknadsledande och vi bedömer att marknadsandelarna kan 
ökas ytterligare. Flera order har i accelererande takt erhållits på Proficy, Novoteks 
produkt inom MES – Plant Intelligence området. Kundernas behov av lösningar för 
spårbarhet i produktionen har ökat och kvalitetsuppföljning blir allt viktigare.  
 
 
Resultat och finansiell ställning 
Novotek-koncernen redovisar för fjärde kvartalet år 2002 ett resultat efter finansnetto 
på 4,2 (2,1) miljoner kronor. Koncernens omsättning ökade med 38 procent och 
uppgick till 56,4 (40,9) miljoner kronor. 
 
För år 2002 redovisas en ökning av resultat efter finansnetto med 95 procent till 16,0 
(8,2) miljoner kronor. Nettoresultatet per aktie blev 0,95 (0,52) kronor.  
Bruttomarginalen uppgick till 9,2 (6,1) procent. 
Koncernens omsättning ökade under året med 36 procent till 199,4 (146,6) miljoner 
kronor. 
Orderingången ökade med 32 procent till 203,0 (154,3) miljoner kronor. 



Under året var kassaflödet 2,2 (1,9) miljoner kronor. För utdelning till aktieägarna 
användes 5,3 (5,3) miljoner kronor.  
För betalning av köpta företag och verksamheter har använts 11,4 (0,8) miljoner 
kronor.  
Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar var 18,4     
(5,9) miljoner kronor.   
Likvida medel ökade till 59,5 (57,6) miljoner kronor. 
Soliditeten sjönk till 62,0 (65,9) procent. 
 
Redovisningsprinciper 
Novotek följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper  
har använts som vid föregående årsbokslut. 
 
Personal 
Antalet anställda i koncernen var oförändrat under fjärde kvartalet. 
Den 31 december uppgick antalet anställda till 131 personer. 
I jämförelse med den 31 december 2001 uppgår ökningen till 20 personer. 
Medelantalet anställda uppgick till 131 (116) personer.  
 
Investeringar 
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,7 (1,8) 
miljoner kronor. Dessutom har 16 procent av Novotek Cogency förvärvats under 
första kvartalet i enlighet med ursprungligt träffat avtal och Novotek äger därefter 84 
procent av bolaget. Köpeskillingen för dessa aktier uppgår till 0,8 miljoner kronor. 
 
Under januari 2002 förvärvades 80 procent av Thermo Automation BV i Holland som 
grundades 1991 och erbjuder Industriella IT- lösningar framför allt för 
processindustrin.  
Företaget har idag 20 anställda och finns i Breda, väl beläget på gränsen mellan 
Holland och Belgien och med verksamhet i båda länderna. Affärsstrategin är i det 
närmaste identisk med övriga Novotekbolag.  
Bolaget har under våren skiftat namn till Novotek BV. 
Bolaget ingår i räkenskaperna från och med 1 januari.  
Köpeskillingen för 80 procent av aktierna blev 10,7 miljoner kronor.  
 
Moderbolaget 
Nettoomsättningen uppgick under året till 8,8 (6,4) miljoner kronor. Resultatet efter 
finansiella poster uppgick till 8,8 (7,9) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning 
från koncernbolag med 3,0 (3,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga 
placeringar uppgick till 24,7 (35,4) miljoner kronor. 
 
Utsikter 
Marknaden har succesivt förbättrats. Pågående och genomförda marknadssatsningar 
bedöms öka Novoteks marknadsandelar.  
Novoteks nya lösningar för Plant Intelligence bedöms få en allt större betydelse. 
 
Novoteks  mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt av 
20 procent och en vinstmarginal av 10-12 procent.  
 



Kommande rapporttillfällen  
Bolagsstämma     6  maj 
Delårsrapport, januari – mars   6  maj 
Delårsrapport, januari – juni   6  augusti 
Delårsrapport, januari – september     23  oktober 
Bokslutskommuniké för år 2003       18  februari 2004 
 
Årsredovisning 
Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att skickas per post till samtliga 
aktieägare under april. Den kan också beställas från Novotek på telefon 040-6718900 
eller via info@novotek.se. 
 
Bolagsstämma 
Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 6 maj klockan 17.00 i Malmö. 
Styrelsen föreslår en utdelning av 0,50 kronor per aktie. 
 
Valberedningen 
Valberedningen består av styrelsens ordförande och huvudägaren som tillsammans 
representerar ett aktieinnehav av 68,4 procent av aktiekapitalet och 86,1 procent av 
rösterna. Valberedningens uppgift är att inför ordinarie bolagsstämma framlägga 
förslag avseende styrelse och arvoden.  
 
Malmö 17 februari 2003 
 
Novotek AB (publ) 
 
Göran Andersson 
VD och koncernchef 
 
För ytterligare information kontakta:  
Göran Andersson, VD 040-6718906. 073-6338906  
Bokslutskommunikén har översiktligt granskats av bolagets revisorer. 



 

Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor okt-dec 2002 okt-dec 2001 helår 2002 helår 2001

Summa rörelseintäkter 56,4 40,9 199,4 146,6

Handelsvaror -25,6 -17,6 -87,7 -58,3
Övriga externa kostnader -7,8 -5,3 -26,8 -21,5
Personalkostnader -18,6 -15,6 -66,5 -57,9
Avskrivningar anläggningstillgångar -0,3 -0,4 -1,7 -1,3
Avskrivningar goodwill -0,6 -0,4 -2,2 -1,4
Rörelseresultat 3,5 1,5 14,5 6,2

Finansiella intäkter 0,8 0,7 1,6 2,1
Finansiella kostnader 0,0 -0,1 -0,1 -0,2
Resultat efter finansiella poster 4,2 2,1 16,0 8,2

Skatt -1,2 -0,5 -5,3 -2,3
Minoritetsandel 0,0 -0,1 -0,7 -0,3
Resultat efter skatt 3,0 1,6 10,1 5,5

Data per aktie
okt-dec 2002 okt-dec 2001 helår 2002 helår 2001

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 0,28 0,15 0,95 0,52

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor 2002-12-31 2001-12-31
Anläggningstillgångar exklusive goodwill 5,3 4,1
Goodwill 16,2 10,5
Övriga omsättningstillgångar 9,7 11,4
Kundfordringar 29,8 23,2
Likvida medel 59,5 57,6
Summa tillgångar 120,6 106,8

Eget kapital 74,7 70,4
Minoritetsintressen 1,8 1,2
Negativ goodwill 0,3 0,5
Räntebärande skulder 0,1 0,1
Icke räntebärande skulder 43,7 34,6
Summa eget kapital och skulder 120,6 106,8

Nyckeltal
helår 2002 helår 2001

Orderingång, mkr 203,0 154,3
Bruttomarginal % 9,2 6,1
Rörelsemarginal % 7,3 4,2
Nettokassa, mkr 59,5 57,6
Soliditet % 62,0 65,9
Eget kapital per aktie, kronor 7,05 6,64
Medelantal anställda 131 116
Antalet anställda vid periodens slut 131 111

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor helår 2002 helår 2001

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före rörelsekapitalförändring 18,4 5,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,4 9,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13,9 -1,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5,3 -5,6
Periodens kassaflöde 2,2 1,9



Novotek AB 
Verksamheten 
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka 
effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om 
kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera 
tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla 
systemlösningar som 
 
* integrerar hela eller delar av kundens befintliga automationssystem eller 
 
* integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datasystem i ett 

övergripande, integrerat informationssystem, så kallat Manufacturing 
Execution Systems (”MES”) 

 

Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag

Belopp i miljoner kronor okt-dec 2002 juli-sept 2002 april-juni 2002 jan-mars 2002 okt-dec 2001 juli-sept 2001
Summa rörelseintäkter 56,4 47,2 50,0 45,8 40,9 31,7
Summa rörelsens kostnader -52,9 -42,5 -45,7 -43,9 -39,3 -30,7
Rörelseresultat 3,5 4,7 4,4 1,9 1,5 1,0
Finansnetto 0,8 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4
Resultat efter finansiella poster 4,2 5,0 4,6 2,2 2,1 1,4
Skatt -1,2 -1,5 -1,8 -0,7 -0,5 -0,5
Minoritetsintresse 0,0 -0,3 -0,4 0,0 -0,1 -0,1
Resultat efter skatt 3,0 3,2 2,4 1,5 1,6 0,8

Bruttomarginal % 7,8 12,1 10,6 6,5 5,7 5,3
Rörelsemarginal % 6,2 10,0 8,7 4,2 3,7 3,1

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer 
Belopp i miljoner kronor okt-dec 2002 okt-dec 2001 helår 2002 helår 2001
Sverige 26,5 20,8 89,9 77,1
Holland 13,8 0,0 44,4 0,0
Danmark 6,1 9,0 25,4 26,8
Finland 6,6 5,0 22,2 22,7
Norge 2,4 3,4 11,9 12,1
Tyskland 2,5 3,7 8,6 12,0
Moderbolaget och koncernelimineringar -1,7 -1,0 -3,0 -4,1

56,4 40,9 199,4 146,6

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor helår 2002 helår 2001
Ingående balans 70,4 70,1
Utdelning -5,3 -5,3
Förändring överkursfond 0,0 -0,4
Omräkningsdifferenser -0,5 0,5
Periodens resultat 10,1 5,5
Utgående balans 74,7 70,4



Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och 
tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och maskin- och 
robotstyrning. 
Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 1999. 
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, 
Ericsson, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pharmacia, Saab, Birka Energi, 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 
 
 
 
 
 
 


