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Kraftig resultatförbättring
Starkt ökad orderingång
Nya strategiska kunder
Förvärv av aktier i Novotek AS,
Norge

Resultat och finansiell
ställning 1)
Första kvartalet 1999 har kännetecknats av en fortsatt god efterfrågan av såväl produkter som projekt
och konsultverksamhet.
Novotekkoncernen redovisar för
perioden 1 januari – 31 mars 1999
ett rörelseresultat om 5,0 ( – 2,0)
miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 16,0 (–11,5) procent.
Koncernens omsättning ökade
under perioden med 79 procent till
30,9 (17,3) miljoner kronor.
Orderingången ökade med 43
procent till 37,4 (26,2) miljoner
kronor.
Likviditeten förbättrades betydligt och likvida medel uppgick vid
periodens utgång till 23,6 (14,4)
miljoner kronor.
Soliditeten ökade till 29,9 (25,3)
procent.
Viktiga händelser under
perioden
Strategiskt viktiga kundorder
I Tyskland har Novotek erhållit en
strategiskt viktig order avseende ett
MES-system från Volkswagen i
Hannover. Systemet skall styra och
övervaka gjuteriet för samtliga
motorer som tillverkas inom
Volkswagen, för såväl personbilar
som lätta lastbilar. Systemet skall
också säkra tillverkningen enligt
ISO-9000. Vidare kommer systemet möjliggöra sammanställning
av produktionsdata för att i efterhand kunna spåra vad som hänt i
tillverkningen.
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Bland övriga viktiga order kan
nämnas order från Rosenlew i
Norrköping avseende leverans av
ett komplett automations- och
MES-system, vilket skall styra och
övervaka tillverkning av plastpåsar
från råvara till färdig produkt.
Novotek har lanserat en ny produkt, Novosoft, speciellt anpassad
för ABBs styrsystem, vilken fått
ett gott mottagande på marknaden.
Nya samarbetsavtal
Kommunikation mellan processnära system, MES och affärssystem
blir allt viktigare för Novotek.
Under första kvartalet har därför
avtal slutits med Envision IT i
USA som har utvecklat en produkt,
Visual Flow, för kommunikation
med SAP. Avtalet är ett led i
Novoteks strategi att vid varje tillfälle göra en bedömning om det är
mest lönsamt att utveckla en produkt själv eller sluta ett samarbete
med företag som redan har en existerande lösning.
Novotek har inlett ett samarbete
med tyska Lauer om marknadsföring och försäljning av Lauers
industriterminaler och industridatorer i Sverige. Lauers produkter
passar väl in i Novoteks sortiment
av industrinära produkter.
Personal
Som följd av ökande volymer har
ytterligare nio personer anställts,
varav tre på försäljningsavdelningen och sex på teknikavdelningen.
I Norge har organisationen
stärkts genom rekrytering av såväl
försäljningschef som teknisk chef.

Investeringar
Under första kvartalet 1999 har
resterande åtta procent av aktierna
i Novotek AS i Norge förvärvats
för 0,4 miljoner kronor. Förvärvet
innebär en ökning av goodwill med
0,2 miljoner kronor.
Moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick under
perioden till 0,8 (0,1) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,5 (0,1) miljoner
kronor. Likvida medel uppgick till
1,3 (2,4) miljoner kronor.
Investeringar under perioden uppgick till 0,4 miljoner kronor och
avsåg förvärv av aktier i Novotek
AS, Norge.
Nästa rapporttillfälle
Novoteks delårsrapport för januari
– juni 1999 avges den 19 augusti
1999.
Malmö den 7 maj 1999
Novotek AB (publ)

Göran Andersson
Verkställande direktör och
koncernchef
Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

1)

Novotekkoncernen bildades i december 1998. Siffror inom parentes, med
undantag för uppgifter rörande moderbolaget, avser således proformauppgifter för första kvartalet 1998.
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Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor

Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

jan–mars 1999

Proforma
jan-mars 1998

Proforma
helår 1998

30,9
–25,9

17,3
–19,2

98,6
–82,6

5,0

–1,9

16,0

–0,1

–0,1

–0,6

5,0

–2,0

15,4

0,2
–0,2

0,0
–0,1

0,8
–0,2

5,0

–2,0

16,0

–1,6

0,0

–

3,4

–2,0

–

1999-03-31

Proforma
1998-03-31

1998-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill
Goodwill
Övriga omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kassa och bank

1,0
0,3
4,1
19,0
23,6

0,9
0,0
4,5
12,0
14,4

1,1
0,1
3,2
19,3
16,6

Summa tillgångar

48,0

31,8

40,3

Eget kapital
Minoritetsintressen
Negativ goodwill
Räntebärande skulder
Icke räntebärande skulder

14,3
–
1,1
0,0
32,5

8,1
–
0,0
0,1
23,6

11,0
0,1
1,1
1,0
27,1

Summa eget kapital och skulder

48,0

31,8

40,3

jan–mars 1999

Proforma
jan-mars 1998

Proforma
helår 1998

7,4
–0,4
0

–0,8
0
0

11,1
n.a.
n.a.

7,0

–0,8

n.a.

jan–mars 1999

Proforma
jan-mars 1998

Proforma
helår 1998

16,3
16,0
23,6
29,9
72

–11,1
–11,5
14,4
25,3
61

16,2
15,6
16,6
27,7
64

jan–mars 1999

Proforma
jan-mars 1998

Proforma
helår 1998

8.400.000
0,40
1,71

8.400.000
–0,24
0,96

8.400.000
1,38
1,31

Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Resultat efter skatt

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

Nyckeltal
Belopp i miljoner kronor

Bruttomarginal, %
Rörelsemarginal, %
Nettokassa
Soliditet, %
Medelantal anställda

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut
Vinst per aktie efter schablonskatt, kronor
Eget kapital per aktie, kronor
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