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· Rörelseresultatet ökade med 19
procent och uppgick till 9,6 (8,1)
MSEK. Under andra kvartalet var
ökningen 78 procent och uppgick
till 5,7 (3,2) MSEK

· Resultatet efter finansnetto ökade
med 15 procent och uppgick till 10,1
(8,8) MSEK, varav 5,9 (3,5) MSEK
under andra kvartalet

· Resultatet efter skatt uppgick till 6,7
(5,7) MSEK, varav 4,0 (2,2) MSEK
under andra kvartalet

· Omsättningen ökade med 8 procent
och uppgick till 102 (94) MSEK
varav 54 (44) MSEK under andra
kvartalet motsvarande 22 procents
ökning

· Orderingången uppgick till 107
(101) MSEK, varav 56 (49) MSEK
under andra kvartalet

· Vinsten per aktie uppgick till 0,63
(0,53) kronor varav 0,36 (0,21)
kronor under andra kvartalet

Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom
integrationslösningar för industriell IT, vilka
effektiviserar kundens informationshantering
och produktion. Genom ingående kunskaper
om kundernas branscher och produktions-
processer kan Novotek, genom att kombinera
tredjepartsprodukter, egenutvecklad
programvara samt konsulttjänster, tillhanda-
hålla systemlösningar som integrerar kundens
automationssystem och övriga datasystem i
ett övergripande, integrerat informations-
system.

Härutöver levererar Novotek enskilda
programvaror, både egenutvecklade och
tredjepartsprodukter samt system för
exempelvis processreglering och
maskinstyrning.

Viktiga branscher är energi, fastigheter, järn
& stål, kemi, livsmedel, läkemedel, papper &
massa, tillverkning och VA.

Marknadsläget
Under andra kvartalet har en del av de gjorda
långsiktiga investeringarna börjat ge resultat
och samtliga länder i Norden visar på klara
förbättringar. Ett nytt kontor har öppnats i
Bryssel medan verksamheten i Tyskland
avvecklats. Det under första kvartalet
påbörjade förstärkta samarbetet mellan de
olika länderna i koncernen har under perioden
ytterliggare utökats. Integrationen av Novotek
Cogency har fullt ut genomförts under andra
kvartalet, vilket har lett till högre effektivitet.

Novotek kommer framöver att öka fokus
på kundorientering och lägga ökad kraft på
tillväxt, förstärkning av bransch-lösningar och
utökat samarbete mellan de olika länderna i
koncernen.

Resultat och finansiell ställning
Novotekkoncernen redovisar för andra
kvartalet 2005 ett rörelseresultat på 5,7 (3,2)

miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto
uppgick till 5,9 (3,5) miljoner kronor.

Nettoresultat per aktie uppgick till 0,38
(0,21) kronor.

Omsättningen uppgick till 53,5 (44,0)
miljoner kronor.

Novotekkoncernen redovisar för
perioden 1 januari till 30 juni 2005 ett
resultat efter finansnetto på  10,1 (8,8)
miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick
till 9,6 (8,1) miljoner kronor.

Nettoresultatet per aktie blev 0,63 (0,53)
kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 (8,6)
procent.

Koncernens omsättning uppgick under
perioden till 101,9 (94,1) miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 107,3 (101,2)
miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till 8,6 (10,2)
miljoner kronor. Under perioden har cirka 3
miljoner kronor inbetalts i skatt för i 2004
års bokslut upplösta periodiseringsfonder.

För utdelning till aktieägarna har 11,7
miljoner kronor använts.

Likvida medel uppgick till 67,8 (68,7)
miljoner kronor.

Soliditeten ökade till 62,1 (60,3) procent.

Redovisningsprinciper
Novotek följer Redovisningsrådets
rekommendationer. Utöver nedanstående så
har samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder använts i denna
delårsrapport som vid föregående
årsbokslut.

Från och med 2005 anpassas
redovisningsprinciperna inom koncernen
fullt ut till International Financial Reporting
Standards, IFRS, enligt de krav European
Commission (EC) fastställt. Alla
jämförelsetal i denna rapport har räknats
om i enlighet med IFRS.

Novoteks redovisningsprinciper kring
hanteringen av goodwill har förändrats i och
med övergången till IFRS - där goodwill och
andra immateriella tillgångar med obestämd
livslängd från och med den 1 januari 2004
inte längre ska skrivas av. Koncernens
goodwill har prövats för nedskrivning i
enlighet med IAS 36, Nedskrivningar. I inget
fall har bokfört värde befunnits överstiga
återvinningsvärdet. Övergången till IFRS
påverkar inte eget kapital i Novotek per den
1 januari 2004 men resultatet för 2004, och
därmed eget kapital per den 31 december
2004, ökar med 2,8 miljoner kr till följd av
återläggningen av goodwillavskrivningarna.

Novotek tillämpar IAS 32 och 39, som
behandlar hanteringen av finansiella
instrument, från och med den 1 januari 2005.
Övergången har inte gett någon effekt på
Novoteks redovisning.

Personal
Antalet anställda har under andra kvartalet

minskat med 6 personer.
Den 30 juni 2005 uppgick antalet anställda
till 126 personer.
I jämförelse med den 30 juni 2005 är detta en
minskning med 13 personer.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella
anläggningstillgångar uppgår till 0,4 (0,4)
miljoner kronor. 16% av Novotek Cogency
förvärvades under första kvartalet i enlighet
med ursprungligt träffat avtal och Novotek
äger därefter 100% av bolaget. Köpeskillingen
för dessa aktier uppgår till 1,0 miljoner
kronor.

Moderbolaget
Omsättningen uppgick under perioden 1
januari – 30 juni 2005 till 2,7 (2,4) miljoner
kronor. Resultatet efter finansiella poster
uppgick till 3,7 (2,5) miljoner kronor. I
resultatet ingår utdelning från koncernbolag
med 3,0 (1,6) miljoner kronor. Likvida medel
och kortfristiga placeringar uppgick till 39,0
(33,3) miljoner kronor.

Utsikter
För 2005 förväntas en fortsatt bra efterfrågan
inom Novoteks marknads-segment.
Fortlöpande förstärkningar av
kundfokusering, marknadsföring och
samordning mellan bolagen förväntas bidra till
en positiv utveckling.
Novoteks lösningar för Automation och Plant
Intelligence bedöms få en allt större betydelse.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden januari –
september år 2005 avges den 24 oktober 2005.

Malmö 8 augusti 2005

Novotek AB (publ)
Göran Andersson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Göran Andersson, VD 040-6718906, 073-
6338906

Delårsrapporten har ej varit föremål för
granskning av bolagets revisorer.
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Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor april-juni 2005 april-juni 2004 jan-juni 2005 jan-juni 2004 helår 2004
Summa rörelseintäkter 53,5 44,0 101,9 94,1 194,6

Handelsvaror -22,9 -15,5 -42,7 -35,4 -73,3
Övriga externa kostnader -6,0 -6,0 -12,9 -12,6 -26,7
Personalkostnader -18,8 -18,9 -36,3 -37,3 -73,1
Avskrivningar anläggningstillgångar -0,2 -0,3 -0,4 -0,7 -1,2
Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat 5,7 3,2 9,6 8,1 20,4

Finansiella intäkter 0,2 0,3 0,6 0,7 1,6
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
Resultat efter finansiella poster 5,9 3,5 10,1 8,8 21,8

Skatt -1,7 -1,0 -3,1 -2,6 -6,4
Minoritetsandel -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,8
Resultat efter skatt 4,0 2,2 6,7 5,7 14,5

Data per aktie
april-juni 2005 april-juni 2004 jan-juni 2005 jan-juni 2004 helår 2004

Antal aktier vid periodens slut 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
Nettoresultat per aktie, kronor 0,38 0,21 0,63 0,53 1,37

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor 2005-06-30 2004-06-30 2004-12-31
Anläggningstillgångar exklusive goodwill 2,3 2,5 2,0
Goodwill 19,3 18,4 18,2
Övriga omsättningstillgångar 8,4 12,2 7,6
Kundfordringar 34,9 25,5 35,1
Likvida medel 67,8 68,7 72,1
Summa tillgångar 132,7 127,3 135,0

Eget kapital 82,4 76,7 85,5
Minoritetsintressen 1,3 2,3 1,1
Räntebärande skulder 0,0 0,1 0,0
Icke räntebärande skulder 49,0 48,2 48,4
Summa eget kapital och skulder 132,7 127,3 135,0

Nyckeltal jan-juni 2005 jan-juni 2004 helår 2004
Orderingång, mkr 107,3 101,2 197,3
Rörelsemarginal % 9,4 8,6 10,5
Nettokassa, mkr 67,8 68,7 72,1
Soliditet % 62,1 60,3 63,3
Eget kapital per aktie, kronor 7,77 7,24 8,07
Medelantal anställda 130 140 137
Antalet anställda vid periodens slut 126 139 131

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2005 jan-juni 2004 helår 2004
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före rörelsekapitalförändring 5,9 7,5 15,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,6 10,2 15,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1,8 -0,4 -0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11,7 -10,8 -12,3
Periodens kassaflöde -4,8 -1,0 2,3
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Belopp i miljoner kronor april-juni 2005 jan-mars 2005 okt-dec 2004 juli-sept 2004 april-juni 2004 jan-mars 2004
Summa rörelseintäkter 53,5 48,3 55,9 44,6 44,0 50,2
Summa rörelsens kostnader -47,9 -44,4 -48,4 -39,9 -40,7 -45,3
Rörelseresultat 5,7 3,9 7,5 4,8 3,2 4,9
Finansnetto 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4
Resultat efter finansiella poster 5,9 4,2 7,9 5,0 3,5 5,3
Skatt -1,7 -1,4 -2,4 -1,5 -1,0 -1,6
Minoritetsintresse -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,2
Resultat efter skatt 4,0 2,7 5,3 3,5 2,2 3,5

Rörelsemarginal % 10,6 8,1 13,4 10,7 7,4 9,7

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer 
Belopp i miljoner kronor april-juni 2005 april-juni 2004 jan-juni 2005 jan-juni 2004 helår 2004
Sverige 18,6 16,2 36,1 35,6 74,6
Holland 13,3 10,7 26,2 21,8 44,5
Danmark 11,1 9,3 18,1 19,6 37,8
Finland 6,7 4,9 13,1 10,9 22,7
Norge 4,5 2,8 8,5 5,2 12,4
Tyskland 0,0 0,9 0,8 2,0 4,3
Moderbolaget och koncernelimineringar -0,6 -0,8 -0,9 -1,1 -1,7

53,5 44,0 101,9 94,1 194,6

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2005 jan-juni 2004 helår 2004
Ingående balans 85,5 81,6 81,6
Utdelning -11,7 -10,6 -10,6
Omräkningsdifferenser 1,9 0,0 0,0
Periodens resultat 6,7 5,7 14,5
Utgående balans 82,4 76,7 85,5

IFRS-brygga, jan-juni 2004
UB enl RR IFRS-just UB enl IFRS

Belopp i miljoner kronor jan-juni 2004 jan-juni 2004 jan-juni 2004
Anläggningstillgångar exklusive goodwill 2,5 2,5
Goodwill 16,9 1,5 18,4
Omsättningstillgångar 106,4 106,4
Summa tillgångar 125,8 1,5 127,3
Eget kapital 75,2 1,5 76,7
Minoritetsintressen 2,3 2,3
Räntebärande skulder 0,1 0,1
Icke räntebärande skulder 48,2 48,2
Summa eget kapital och skulder 125,8 1,5 127,3

Summa rörelseintäkter 94,1 94,1
Summa rörelsens kostnader -87,5 1,5 -86,0
Rörelseresultat 6,7 1,5 8,1
Finansnetto 0,7 0,7
Skatt -2,6 -2,6
Minoritetsintresse -0,5 -0,5
Resultat efter skatt 4,2 1,5 5,7
Rörelsemarginal % 7,1 8,6

Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag


