
                                                                              

Novotek AB (publ)   
Bokslutskommuniké 2003  
 
• Ökning av resultatet efter finansnetto med 31 procent till 21,0 (16,0) 

miljoner kronor 
• Resultatet efter skatt ökade med 28 procent till 12,9 (10,1) miljoner 

kronor 
• Vinsten per aktie uppgick till 1,21 (0,95) kronor 
• Omsättningen uppgick till 200 (199) miljoner kronor 
• Omsättningen under fjärde kvartalet ökade till 58,2 (56,4) miljoner 

kronor 
• Resultatet efter finansnetto ökade under fjärde kvartalet med 60 procent 

till 6,7 (4,2) miljoner kronor  
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2003 med 1,00 (0,50) kronor per aktie  
 
 
Marknadsläget 
Under fjärde kvartalet noterades en ökning av efterfrågan på Novoteks varor och 
tjänster. Såväl orderingång som fakturering förbättrades betydligt jämfört med 
föregående kvartal. Resultatet och lönsamheten förbättrades under 2003 främst genom 
en gynnsam produktmix och dollarkurs. 
Provisionsintäkter under senare delen av året har också ökat vinsten men bara 
marginellt bidragit till omsättningen. 
Under året har den mycket positiva utvecklingen i Danmark fortsatt.  
På marknaden för Industriella IT-system sker för närvarande stora förändringar och 
företagen köper i allt större utsträckning färdigutvecklade tekniska lösningar.  
För kunden innebär detta en lägre totalkostnad samtidigt som underhållskostnaderna 
minskar och kunden hela tiden har tillgång till senaste tekniska lösningen genom 
uppgraderingskontrakt. Novoteks produktsortiment är väl positionerat för detta behov. 
Industriell IT blir allt viktigare för företagen. 
För att förbättra Novoteks marknadsposition ytterligare har åtgärder inletts under året  
för att öka den organiska tillväxten. Ytterligare säljare har anställts och 
marknadsföringen har intensifierats. 
 
Resultat och finansiell ställning 
Novotek-koncernen redovisar för fjärde kvartalet år 2003 en ökning av resultat efter 
finansnetto med 60 procent till 6,7 (4,2) miljoner kronor. Koncernens omsättning 
ökade något och uppgick till 58,2 (56,4) miljoner kronor. 
 
För år 2003 redovisas en ökning av resultat efter finansnetto med 31 procent till 21,0 
(16,0) miljoner kronor. Nettoresultatet per aktie blev 1,21 (0,95) kronor.  
Bruttomarginalen uppgick till 11,5 (9,2) procent. 
Koncernens omsättning ökade marginellt under året och uppgick till 199,6 (199,4) 
miljoner kronor. 
Orderingången minskade något och uppgick till 198,6 (203,0) miljoner kronor. 
Under året förbättrades kassaflödet till 10,8 (2,2) miljoner kronor. För utdelning till 
aktieägarna har 5,3 (5,3) miljoner kronor använts.  
För betalning av köpta företag och verksamheter har använts 4,9 (11,4) miljoner 
kronor.  
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Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar var 19,2     
(18,4) miljoner kronor.   
Likvida medel ökade till 69,6 (59,5) miljoner kronor. 
Soliditeten uppgick till 58,1 (62,0) procent. 
 
Redovisningsprinciper 
Novotek följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder har använts i denna bokslutskommuniké som vid föregående 
årsbokslut. Tillämpningen av de nya rekommendationerna från Redovisningsrådet 
som trädde i kraft den 1 januari 2003 har ej medfört några väsentliga effekter på 
denna kommuniké.   
 
Samarbetsavtal 
General Electric och Novotek i strategiskt samarbetsavtal. 
GE Fanuc Automation utsåg i augusti Novotek till sin ende distributör för hela sitt 
produktprogram inom området Industriell IT och Automation i Norden och Holland. 
Detta innebär att Novotek blir en komplett leverantör inom detta område och att 
kunderna kan köpa industriell programvara, styrsystem, operatörspaneler och 
motorstyrningar från en leverantör med ett totalintegrerat produktsortiment.  
GE Fanuc Automation är ett av de ledande företagen i världen inom Industriell IT och 
Automation och omsätter ungefär 6 miljarder kronor.  
Genom det nya samarbetsavtalet ökar Novoteks möjliga marknad i Norden med 
storleksordningen 1200 miljoner kronor. 
För Novotek är samarbetsavtalet med General Electric strategiskt mycket viktigt 
Genom detta får kunderna tillgång till ny teknologi med öppna integrerade lösningar 
kallad PACSystems™. En programvara för logikprogrammering, operatörspaneler 
och motorstyrningar väl integrerad med Novoteks lösningar för Plant Intelligence där 
Novotek sedan länge har ett samarbete med GE.   
Det nya distributörsavtalet bedöms komma att bidra med en omsättningsökning på 
mer än 75 miljoner kronor för Novotek på några års sikt.  
GE valde Novotek som det helt klart bästa alternativet med en väl utbyggd 
organisation i de fyra största nordiska länderna. Novoteks samarbete med GE 
Intellution är nu inne på sitt artonde år och detta samarbete fungerar väl. Därför var 
det naturligt för båda parter att nu utöka samarbetet. 
 
Personal 
Den 31 december uppgick antalet anställda till 141 personer. 
I jämförelse med den 31 december 2002 har personalen ökat med 10 personer. 
Medelantalet anställda uppgick till 136 (131) personer.  
 
Investeringar 
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,9 (0,7) 
miljoner kronor.  



                                                                              

Förvärv 
I augusti förstärktes Novoteks verksamhet i Holland genom förvärv av Trimation BV. 
Trimation erbjuder Industriella IT-lösningar framför allt för processindustrin. Järn och 
stål, kemi, livsmedel och tillverkningsindustri är viktiga kundsegment.  
Företaget har 15 anställda och finns i Breda, Holland.  
Omsättningen på årsbasis är cirka 20 miljoner kronor och med en vinst före skatt på 8 
procent. 
Trimation har haft en god utveckling under ett antal år och passar väl in i Novoteks 
strategi. Trimation och Novotek har delvis varit konkurrenter, men Trimation har 
också produkter som utökar Novoteks produktprogram. 
Verksamheten i Trimation är helt integrerad i Novoteks verksamhet från och med den 
1 januari 2004.  
 
Moderbolaget 
Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 31 december 2003 till 10,1 (8,8) 
miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,5 (8,8) miljoner 
kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 8,7 (3,0) miljoner kronor. 
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 37,3 (24,7) miljoner kronor. 
 
Utsikter 
För 2004 förväntas en förbättrad efterfrågan inom Novoteks marknadssegment. 
Fortlöpande förstärkningar av marknadsföringen, integration av gjorda förvärv och en 
dollarkurs på nuvarande nivå förväntas bidra till en fortsatt positiv utveckling. 
Novoteks nya lösningar för Plant Intelligence bedöms fortsatt 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. 
 
Novoteks utdelningspolicy är att dela ut minst 50 procent av vinsten efter skatt med 
beaktande av koncernens finansiella ställning och förvärvsplaner. 
  
Kommande rapporttillfällen  
Bolagsstämma     5  maj 
Delårsrapport, januari – mars   5  maj 
Delårsrapport, januari – juni   9  augusti 
Delårsrapport, januari – september     25  oktober 
Bokslutskommuniké för år 2004       18  februari 2005 
 
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 onsdagen den 5 maj klockan 17.00 i Malmö. 
Styrelsen föreslår en utdelning av 1,00 krona/aktie.  
Styrelsen kommer vidare att föreslå stämman att överkursfonden på 42,7 miljoner 
kronor omvandlas från bundet eget kapital till fritt eget kapital för att eventuellt i 
någon form senare kunna delas ut till aktieägarna beroende på framtida kapitalbehov. 



                                                                              

 
Nomineringskommitté 
I nomineringskommittén ingår styrelseordförande Ingvar Unnerstam och som 
representant för huvudägaren, Göran Andersson. Kommittén har till uppgift att inför 
ordinarie bolagsstämma framlägga förslag avseende styrelse och arvoden. 
 
Malmö 17 februari 2004 
 
Novotek AB (publ) 
 
Styrelsen 
 
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 2003 okt-dec 2002 helår 2003 helår 2002

Summa rörelseintäkter 58,2 56,4 199,6 199,4

Handelsvaror -22,2 -25,6 -77,4 -87,7
Övriga externa kostnader -7,8 -7,8 -27,7 -26,8
Personalkostnader -21,0 -18,6 -71,5 -66,5
Avskrivningar anläggningstillgångar -0,3 -0,3 -1,4 -1,7
Avskrivningar goodwill -0,7 -0,6 -2,5 -2,2
Rörelseresultat 6,2 3,5 19,1 14,5

Finansiella intäkter 0,6 0,8 2,0 1,6
Finansiella kostnader -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Resultat efter finansiella poster 6,7 4,2 21,0 16,0

Skatt -2,5 -1,2 -7,2 -5,3
Minoritetsandel -0,4 0,0 -0,9 -0,7
Resultat efter skatt 3,8 3,0 12,9 10,1

Data per aktie
okt-dec 2003 okt-dec 2002 helår 2003 helår 2002

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 0,36 0,28 1,21 0,95

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor 2003-12-31 2002-12-31
Anläggningstillgångar exklusive goodwill 3,0 5,3
Goodwill 18,3 16,2
Övriga omsättningstillgångar 10,8 9,7
Kundfordringar 38,8 29,8
Likvida medel 69,6 59,5
Summa tillgångar 140,4 120,6

Eget kapital 81,6 74,7
Minoritetsintressen 2,1 1,8
Negativ goodwill 0,0 0,3
Räntebärande skulder 0,0 0,1
Icke räntebärande skulder 56,7 43,7
Summa eget kapital och skulder 140,4 120,6

Nyckeltal
helår 2003 helår 2002

Orderingång, mkr 198,6 203,0
Bruttomarginal % 11,5 9,2
Rörelsemarginal % 9,6 7,3
Nettokassa, mkr 69,6 59,5
Soliditet % 58,1 62,0
Eget kapital per aktie, kronor 7,70 7,05
Medelantal anställda 136 131
Antalet anställda vid periodens slut 141 131

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor helår 2003 helår 2002

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före rörelsekapitalförändring 19,2 18,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,6 21,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,9 -13,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,0 -5,3
Periodens kassaflöde 10,8 2,2



                                                                              

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”). 
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 från juni 1999. 
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson,  Fortum, Korsnäs, Lego, 
Novo Nordisk, Phizer, Saab, 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 
Organisationsnummer: 556060-9447 

Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag

Belopp i miljoner kronor okt-dec 2003 juli-sept 2003 april-juni 2003 jan-mars 2003 okt-dec 2002 juli-sept 2002

Summa rörelseintäkter 58,2 48,9 47,5 44,9 56,4 47,2
Summa rörelsens kostnader -52,1 -44,2 -42,8 -41,4 -52,9 -42,5
Rörelseresultat 6,2 4,8 4,7 3,4 3,5 4,7
Finansnetto 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 0,3
Resultat efter finansiella poster 6,7 5,1 5,1 4,0 4,2 5,0
Skatt -2,5 -1,7 -1,6 -1,3 -1,2 -1,5
Minoritetsintresse -0,4 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,3
Resultat efter skatt 3,8 3,3 3,4 2,5 3,0 3,2

Bruttomarginal % 12,4 11,8 11,8 9,7 7,8 12,1
Rörelsemarginal % 10,6 9,7 9,9 7,7 6,2 10,0

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer 
Belopp i miljoner kronor okt-dec 2003 okt-dec 2002 helår 2003 helår 2002

Sverige 28,2 26,5 89,5 89,9
Holland 13,9 13,8 43,7 44,4
Danmark 9,1 6,1 33,1 25,4
Finland 5,5 6,6 21,8 22,2
Norge 3,0 2,4 10,7 11,9
Tyskland 0,5 2,5 5,7 8,6
Moderbolaget och koncernelimineringar -1,9 -1,7 -4,9 -3,0

58,2 56,4 199,6 199,4

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor helår 2003 helår 2002
Ingående balans 74,7 70,4
Utdelning -5,3 -5,3
Omräkningsdifferenser -0,7 -0,5
Periodens resultat 12,9 10,1
Utgående balans 81,6 74,7


