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Novotek AB (publ)
Bokslutskommuniké 2001
•
•
•
•
•

Ökning av orderingången med 11 procent till 154 MSEK
Ökning av omsättningen med 10 procent till 147 MSEK
Resultatet efter finansnetto uppgick till 8,2 (7,0 exkl. SPP-återbäring på
1,6) MSEK
Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,52 (0,52) kronor
Styrelsen föreslår oförändrad utdelning för 2001 på 0,50 (0,50) kronor
per aktie

Marknadsläget
Under år 2001 har marknaden präglats av återhämtning efter nedgången år 2000.
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 och att projekten blir större med längre tid för
beslut.
Industriell IT blir i ökande omfattning strategiskt viktigt för företagen.
Under fjärde kvartalet var orderingången i oktober relativt svag men uppvisade en
klar förbättring under november och december. Marknaden är bättre än under år 2000
men sämre än under 1999. Resultatet under fjärde kvartalet blev sämre i år jämfört
med förra året på grund av stora marknadsatsningar, lägre beläggning och en
förändrad produktmix. Under december har dock beläggningen ökat markant.
Under året har Novotek lanserat en ny version av produkten iFIX. Vidare har en ny
produkt iHistorian kunnat introduceras på marknaden.
Produkterna är marknadsledande och vi bedömer att marknadsandelarna kan ökas.
Flera order av genombrottskaraktär har erhållits på Proficy, Novoteks nya produkt
inom MES – Plant Intelligence området.
Resultat och finansiell ställning
Novotek-koncernen redovisar för fjärde kvartalet år 2001 ett resultat efter finansnetto
på 2,1 (4,1) miljoner kronor. Koncernens omsättning ökade med 13 % och uppgick till
40,9 (36,2) miljoner kronor.
För år 2001 redovisas ett resultat efter finansnetto på 8,2 (7,0 exklusive SPPåterbäring på 1,6) miljoner kronor. Nettoresultatet per aktie blev 0,52 (0,52) kronor.
Bruttomarginalen uppgick till 6,1 (5,5) procent.
Koncernens omsättning ökade under året med 10 procent till 146,6 (133,3) miljoner
kronor.
Orderingången ökade med 11 procent till 154,3 (138,8) miljoner kronor.
Under året var kassaflödet 1,9 (-9,7) miljoner kronor. För utdelning till aktieägarna
användes 5,3 miljoner kronor.
För betalning av köpta företag och verksamheter har använts 0,8 miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar var 5,9
(7,2) miljoner kronor.
Likvida medel ökade till 57,6 (55,6) miljoner kronor.

020219

Soliditeten ökade till 65,9 (65,2) procent.

Redovisningsprinciper
Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR
20. Utöver vad som anges nedan har samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder använts som vid föregående årsbokslut.
Novotek tillämpar med början från 1 januari 2001 Redovisningsrådets
rekommendation RR 11 för både löpande räkningsuppdrag och uppdrag till fast pris.
Härvid framkommer resultatet i takt med uppdragets genomförande. Ett
grundläggande villkor för successiv vinstavräkning är att intäkter, kostnader och
upparbetningsgraden för uppdraget kan storleksbestämmas på ett tillförlitligt sätt.
Övergången till successiv vinstavräkning har medfört en ökning av omsättning och
rörelseresultat med 2,2 miljoner kronor jämfört med tidigare använd princip.
Jämförelsetalen i denna rapport har omräknats efter de nya principerna i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation RR 5.
Den ackumulerade effekten av byte av redovisningsprincip har, med beaktande av
skatteeffekten, redovisats som en korrigeringspost i eget kapital.
Förvärv
Efter räkenskapsårets slut under januri 2002 har Thermo Automation BV i Holland
förvärvats. Thermo Automation BV grundades 1991 och erbjuder Industriella ITlösningar framför allt för processindustrin. Järn och stål, kemi, livsmedel, läkemedel,
energi och tillverkningsindustri är viktiga områden. Exempel på kunder är Akzo
Nobel, Nestle, Unilever, GEA Tuchenhagen och Stora Enso.
Företaget har idag 22 anställda och finns i Breda, väl beläget på gränsen mellan
Holland och Belgien och med verksamhet i båda länderna. Affärsstrategin är identisk
med Novoteks och Thermo Automation och Novotek använder i stort sett samma
produkter i sina lösningar. Thermo Automation har en ledande ställning på marknaden
inom området Plant Intelligence. Novotek och Thermo Automation har samarbetat
under de senaste 5-6 åren.
Omsättningen på årsbasis är strax över 40 miljoner kronor.
Förvärvet har skett med kontanta medel och bedöms ha en positiv resultatpåverkan
redan under år 2002.
Personal
Antalet anställda i koncernen minskade under fjärde kvartalet med 3 personer.
Den 31 december uppgick antalet anställda till 111 personer.
I jämförelse med den 31 december 2000 uppgår minskningen till 7 personer.
Medelantalet anställda uppgick till 116 (119) personer.
Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 1,8 (1,5)
miljoner kronor. Dessutom har 16% av Novotek Cogency förvärvats under första
kvartalet i enlighet med ursprungligt träffat avtal och Novotek äger därefter 68 % av
bolaget. Köpeskillingen för dessa aktier uppgår till 0,8 miljoner kronor.
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Några intressanta order och projekt
Alstom Power är en av världens ledande leverantörer inom kraftgenereing. För
uppföljning och analys av sina turbiner har Alstom utvecklat ett Condition Monitoring
System (CMS). Som bas i systemet kommer Alstom att använda informationssystem
från Novotek. De första två anläggningarna som får CMS är en anläggning i
Mellanöstern och en anläggning i USA. Novoteks avtal med Alstom omfattar både
produkter och tjänster.
National Oilwell som är världsledande på utrustningar för borrning, produktion och
distribution av olja och gas har valt Novoteks iFIX som systemlösning och slutit ett
långsiktigt avtal om leveranser av iFIX med Novotek. Avtalet avser också tjänster för
anpassning av produkten till National Oilwells behov. Ordersumman bedöms uppgå
till mer än 10 MSEK att levereras under de närmaste 2-3 åren. Mycket talar för att
leveranserna kan fortsätta under ytterligare många år.
Novoteks iFIX kommer att ingå i National Oilwells styr- och övervakningssystem för
borrutrustningar för oljeborrplattformar. De första leveranserna kommer att installeras
i Mexikanska golfen och i Nordsjön.
Ny samarbetspartner
Strategiskt samarbetsavtal med Mountain Systems Inc
Novotek har tecknat ett exklusivt leveransavtal med Mountain Systems Inc. avseende
deras produkt Proficy. Avtalet omfattar marknaderna i Norden, Tyskland och
Benelux.
Mountain Systems är ett amerikanskt bolag som bildades 1994 för att utveckla
produkter inom området Fabriksinformation (MES). Med deras produkt Proficy
reduceras programmeringsarbetet betydligt. Konsulttjänster ersätts av produkter.
Proficy har en rad färdiga moduler för till exempel kvalitetsuppföljning, spårbarhet,
recepthantering, internetbaserad rapportering och koppling till affärssystem.
Det finns många referenser från olika branscher och under senare tid har exempelvis
Procter & Gamble beslutat att använda Proficy i 35 olika fabriker runt om i världen.
En annan användare med flera installationer är Stora Enso.
Proficy är en viktig produkt i Novoteks satsningar på Plant Intelligence.
Nya Produkter
iHistorian
Under slutet av året har produkten iHistorian lanserats genom en rad seminarier och
mässor. Den nya produkten är mycket viktig för Novotek och passar väl in i Novoteks
strategi för Plant Intelligence. Alla anställda kan med denna teknik få information
direkt på sin PC om vad som händer i fabriken både momentant och historiskt. Med
datorstöd kan informationen förädlas så att den blir uttryckt i relevanta termer för
användaren. Datalistor med gammal information ersätts av aktuell sekundsnabb
information direkt på persondatorn. Användaren kan ställa intelligenta sammansatta
frågor mot historiska process- och labdata för att kunna se samband och optimera.
Moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick under året till 6,4 (6,4) miljoner kronor. Resultatet efter
finansiella poster uppgick till 7,9 (4,8) miljoner kronor. I årets resultat ingår utdelning
från koncernföretag med 3,0 (0,0) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga
placeringar uppgick till 35,4 (37,0) miljoner kronor.
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Utsikter
Marknaden har succesivt förbättrats. Pågående marknadssatsningar bedöms öka
Novoteks marknadsandelar.
Novoteks nya lösningar för Plant Intelligence bedöms relativt snart ha en stor
betydelse för Novotek.
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
7 augusti
Delårsrapport, januari – september 22 oktober
Bokslutskommuniké för år 2002
18 februari 2003
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.
Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 6 maj klockan 17.00 i Malmö.
Styrelsen föreslår en utdelning av 0,50 kronor per aktie.
Malmö 19 februari 2002
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
okt-dec 2001

okt-dec 2000

helår 2001

helår 2000

40.9

36.2

146.6

133.3

-17.6
-5.3
-15.6
-0.4
-0.4
0.0
1.5

-13.0
-4.4
-14.7
-0.2
-0.4
0.0
3.5

-58.3
-21.5
-57.9
-1.3
-1.4
0.0
6.2

-53.4
-18.0
-54.6
-1.0
-1.4
1.6
6.5

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

0.7
-0.1
2.1

0.6
0.0
4.1

2.1
-0.2
8.2

2.2
-0.1
8.6

Skatt
Minoritetsandel
Resultat efter skatt

-0.5
-0.1
1.6

-1.1
-0.2
2.8

-2.3
-0.3
5.5

-2.7
-0.4
5.5

Belopp i miljoner kronor
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Summa rörelseintäkter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar anläggningstillgångar
Avskrivningar goodwill
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat

Data per aktie
Antal aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier
Nettoresultat per aktie, kronor

okt-dec 2001

okt-dec 2000

helår 2001

helår 2000

10.600.000
10.600.000
0.15

10.600.000
10.600.000
0.26

10.600.000
10.600.000
0.52

10.600.000
10.600.000
0.52

Koncernens balansräkningar
2001-12-31

2000-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill
Goodwill
Övriga omsättningstillgångar
Kundfordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

4.1
10.5
11.4
23.2
57.6
106.8

4.1
11.8
12.1
23.9
55.6
107.5

Eget kapital
Minoritetsintressen
Negativ goodwill
Räntebärande skulder
Icke räntebärande skulder
Summa eget kapital och skulder

70.4
1.2
0.5
0.1
34.6
106.8

70.1
1.2
0.7
0.5
35.0
107.5

helår 2001

helår 2000

6.1
4.2
57.6
65.9
6.64
116
111

5.5
4.9
55.6
65.2
6.61
119
118

helår 2001

helår 2000

5.9
9.4
-1.9
-5.6
1.9

7.2
-0.7
-3.7
-5.3
-9.7

Belopp i miljoner kronor

Nyckeltal
Bruttomarginal %
Rörelsemarginal %
Nettokassa, mkr
Soliditet %
Eget kapital per aktie, kronor
Medelantal anställda
Antalet anställda vid periodens slut

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
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Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag
Belopp i miljoner kronor

Summa rörelseintäkter
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Minoritetsintresse
Resultat efter skatt

okt-dec 2001

juli-sept 2001

april-juni 2001

jan-mars 2001

okt-dec 2000

juli-sept 2000

40.9
-39.3
1.5
0.6
2.1
-0.5
-0.1
1.6

31.7
-30.7
1.0
0.4
1.4
-0.5
-0.1
0.8

38.3
-36.3
2.1
0.4
2.4
-0.7
0.1
1.8

35.7
-34.1
1.6
0.6
2.2
-0.6
-0.2
1.4

36.2
-32.7
3.5
0.6
4.1
-1.1
-0.2
2.8

25.5
-26.9
-1.4
0.3
-1.0
0.1
0.2
-0.7

5.7
3.7

5.3
3.1

7.2
5.4

6.3
4.5

11.2
9.7

-9.4
-5.3

okt-dec 2001

okt-dec 2000

helår 2001

helår 2000

20.8
9.0
5.0
3.7
3.4
-1.0
40.9

21.1
4.7
5.9
3.5
2.8
-1.8
36.2

77.1
26.8
22.7
12.0
12.1
-4.1
146.6

74.1
21.5
21.4
10.7
8.3
-2.8
133.3

helår 2001

helår 2000

70.1
-5.3
-0.4
0.5
5.5
70.4

69.8
-5.3

Bruttomarginal %
Rörelsemarginal %

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer
Belopp i miljoner kronor

Sverige
Danmark
Finland
Tyskland
Norge
Moderbolaget och koncernelimineringar

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor

Ingående balans
Utdelning
Förändring överkursfond
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Utgående balans

0.0
5.5
70.1

Ackumulerad effekt av förändrad redovisningsprincip har ökat det egna kapitalets utgående balans med 0,6 MSEK.
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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, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pharmacia, Saab, Birka Energi, Stora Enzo,
Tetra Pak,Volvo och VW.
Novotek AB
Box 16014
200 25 Malmö
Tel : 040-6718900
Fax: 040-947617
www.novotek.se
info@novotek.se

