Novotek AB (publ)

Informationen i denna delårsrapport är sådan som
NOVOTEK AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 18 februari 2009 kl. 12.00 (CET).

Bokslutskommuniké 2008
•
•
•
•
•
•

Rörelseintäkterna ökade med 11% och uppgick till 292 (264) MSEK
varav 93,4 (83,4) MSEK under fjärde kvartalet
Orderingången ökade med 12% och uppgick till 299 (267) MSEK, varav
89,4 (71,3) MSEK under fjärde kvartalet
Rörelseresultatet uppgick till 14,0 (15,9) MSEK, varav 5,1 (9,5) MSEK
under fjärde kvartalet
Resultatet efter skatt uppgick till 11,5 (13,3) MSEK, varav 4,4 (8,0)
MSEK under fjärde kvartalet
Vinsten per aktie uppgick till 0,99 (1,20) kronor
Styrelsen föreslår en utdelning för 2008 på 1,00 (1,20) kronor per aktie

Marknadsläget
Under det fjärde kvartalet har den avvaktande hållningen hos kunderna i Sverige
förstärkts och både projekt- och produktorder har skjutits på ytterligare och i flera fall
flyttats avsevärt i tiden. Utestående offerter kommer i flera fall inte att avslutas under
vintern utan det ser i dagsläget ut som om dessa kommer att avgöras först under
senvåren.
I bolagen utanför Sverige har orderingången varit god. Ett av skälen till skillnaden är
att verksamheten i Sverige till större del än i utlandsbolagen består av större order,
som drabbats hårdare av finanskrisen. Normalt sett är Novoteks verksamhet relativt
konjunkturneutral. Dock har nedgången i konjunkturen varit mycket svårbedömd och
detta har inneburit att osäkerheten beträffande nya investeringar hos våra kunder är
stor.
Viktiga händelser under året
Novotek har under året inlett ett antal viktiga nya kundrelationer. Fokus inom
Production Management har inneburit flera succéer under året där speciellt Sandvik
och Coca Cola skall nämnas som bra exempel på det sätt som Novotek hjälper sina
kunder att utvecklas. För Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology
genomföres under året en installation av ett forskningsdatasystem för avancerad
Industriell-BI (Business Intelligence), sammanslagning och analys av
produktionsdata. Hos Coca-Cola Drycker Sverige AB infördes ett modernt
produktionsuppföljningssystem vid deras anläggning i Stockholm för kvalitets- och
effektivitetsuppföljning.
Novotek har sedan starten satsat på långa kundrelationer och 2008 är inget undantag.
Inom den befintliga kundbasen har många nya system levererats och då i de flesta fall
inom operatörsövervakning där Novotek tillsammans med GE FANUC varit
marknadsledande sedan 1980 talet. Årets stora händelse var lanseringen av iFIX,
nästa generations så kallade SCADA system, som väckte stor nyfikenhet och intresse
för sitt flexibla användargränssnitt och stora funktionalitet.

Resultat och finansiell ställning
Novotek-koncernen redovisar för fjärde kvartalet 2008 ett rörelseresultat på 5,1 (9,5)
miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,5 (10,2) miljoner kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 5,4 (11,4) procent.
Nettoresultat per aktie uppgick till 0,39 (0,73) kronor.
Rörelseintäkterna uppgick till 92,8 (83,4) miljoner kronor.
Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 89,4 (71,3).
Novotek-koncernen redovisar för år 2008 ett resultat efter finansnetto på 16,0 (17,8)
miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 14,0 (15,9) miljoner kronor.
Nettoresultatet per aktie blev 0,99 (1,20) kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 (6,0) procent.
Koncernens rörelseintäker uppgick under perioden till 292,5 (263,7) miljoner kronor.
Orderingången uppgick till 299,1 (267,0) miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,3 (11,0) miljoner kronor.
För utdelning till aktieägarna har 12,7 (12,7) miljoner kronor använts.
Likvida medel uppgick till 56,0 (52,9) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick till 54,0 (57,4) procent.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 och Rådet för finansiell
rapportering rekommendation vad avser moderbolaget RFR 2.1. De
redovisningsprinciper som tillämpats överrensstämmer med redovisningsprinciper
som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.
De IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell
rapportering, som trätt i kraft efter den 31 december 2007 har inte haft någon
väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2008.
Personal
Den 31 december uppgick antalet anställda till 180 personer.
I jämförelse med den 31 december 2007 har personalen ökat med 9 personer.
Medelantalet anställda uppgick till 175 (160) personer.
Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 1,2 (0,6)
miljoner kronor. Investering i balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgår
under året till 0,8 (1,0) miljoner kronor.
Förvärv
Novotek förvärvade 100% av Elmega Oy den 21 januari 2008. Genom förvärvet lades
grunden för en expansion av Novoteks verksamhet i Finland. Elmega Oy blir
Novoteks tredje kontor i Finland och kommer att bli en viktig bas för Novoteks
expansion i och från området kring Vasa. Vid förvärvet hade Elmega Oy 5 anställda.
Omsättningen på årsbasis är ungefär 4,5 miljoner kronor med ett resultat efter
finansnetto om cirka 0,4 miljoner kronor. Verksamheten har fullt ut integrerats i
Novotek System Oy. Förvärvet har skett med kontanta medel. Total köpeskilling
uppgick till 2,2 miljoner kronor. Förvärvade tillgångar och skulder utgjordes av

goodwill 0,6 Mkr, fastighet 1,0 Mkr, materiella anläggningstillgångar 0,2 Mkr,
varulager 0,5 Mkr, kortfristiga fordringar 0,5 Mkr, likvida medel 0,2 Mkr, uppskjuten
skatt 0,2 Mkr och kortfristiga skulder 0,6 Mkr. Förvärvsanlysen är i denna
bokslutskommuniké justerad med avseende på fördelningen mellan goodwill och
fastighet i förhållande till tidigare under året avgivna rapporter.
Moderbolaget
Rörelseintäkterna uppgick under perioden 1 januari – 31 december 2008 till 4,7 (3,7)
miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,4 (4,9) miljoner
kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 11,5 (5,3) miljoner kronor.
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 17,7 (23,2) miljoner kronor.
Utsikter
Inledningen av 2009 präglas mycket av det svårbedömda marknadsläget som
avslutade 2008 och därför är utsikterna för 2009 mycket svårbedömda. Stabiliserar sig
konjunkturen kommer det att finnas möjligheter till en återhämtning under 2009, men
när detta kan ske är inte möjligt att avgöra idag. Fokus ligger nu på säkerställande av
lönsamhet och fortsatt tillväxt.
Händelser efter balansdagen
Efter balansdagen har inga väsentliga händelser skett. Några väsentliga förändringar i
koncernstrukturen har efter balansdagen inte skett.
Kommande rapporttillfällen
14 maj, årsstämma
14 maj, delårsrapport, januari – mars
19 augusti, delårsrapport, januari – juni
5 november, delårsrapport, januari – september
18 februari 2010, bokslutskommuniké för år 2009
Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nerladdning på bolagets hemsida
vecka 15, 2009.
Årsstämma
Årsstämma äger rum torsdagen den 14 maj klockan 17.00 i Malmö.
Styrelsen föreslår en utdelning av 1,00 kronor per aktie.
Valberedning
Valberedningen består av Fredrik Svensson som representant för Arvid Svensson
Invest, Ingvar Unnerstam och som representant för huvudägaren, Göran Andersson.
Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman framlägga förslag avseende
styrelse och arvoden.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och
osäkerheter.
Under 2007 genomfördes ett större projekt med en risk på fyra miljoner kronor, å
andra sidan finns det en möjlighet till en resultatförbättring på en miljon kronor.
Företagets externa jurister bedömer att en uppgörelse sannolikt kan utfalla till
Novoteks fördel.
Koncernen har ett nära samarbete med GE Fanuc som är väsentligt för verksamheten
och därmed en riskfaktor. Samarbetet sträcker sig dock mer än 20 år tillbaka i tiden.
Risker kan exempelvis också bestå av uteblivna order, leverans- och kvalitetsproblem
från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.
Novotek har såväl försäljning som inköp i utländsk valuta och är därmed exponerad
mot valutarisker. Koncernen valutasäkrar ej de olika valutaflödena men försöker i
görligaste mån balansera de olika valutorna. För ytterligare beskrivning av
koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.
Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en
rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget, och de
företag, som ingår i koncernen står inför.

Malmö 18 februari 2009
Novotek AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktören
För ytterligare information kontakta:
Tobias Antius, CEO och VD 040-316915, 073-6338915
Martin Appelfeldt, CFO
040-316932, 073-6338932

REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT
Vi har utfört en översiktlig granskning av Bokslutskommunikén (delårsrapporten) för
NOVOTEK AB (publ) per 2008-12-31 och den tolvmånadersperiod som slutade detta
datum. Det är styrelsen och vd som har ansvaret för att upprätta och presentera denna
finansiella information i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar
är att uttala en slutsats om denna finansiella information grundad på vår översiktliga
granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig
granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell information utförd av
företagets valda revisor, som är utgiven av FARSRS. En översiktlig granskning består
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella
frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning
och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som
en revision enligt Revisionsstandard i Sverige, RS, och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt
för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet
som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning att anse att rapporten inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Malmö den 18 februari 2009

Karin Löwhagen
Auktoriserad revisor

Martin Gustafsson
Godkänd revisor

Koncernens resultaträkningar
okt-dec 2008

okt-dec 2007

helår 2008

helår 2007

93,4
-0,6
92,8

83,1
0,3
83,4

292,5
0,0
292,5

262,6
1,0
263,7

-50,6
-1,1
-34,3
-1,6
5,1

-36,9
-7,7
-28,9
-0,4
9,5

-132,2
-26,3
-117,3
-2,7
14,0

-116,7
-30,2
-99,7
-1,3
15,8

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

1,7
-0,3
6,5

0,9
-0,2
10,2

2,5
-0,5
16,0

2,2
-0,2
17,8

Skatt
Resultat efter skatt
Minoritetsandel

-2,1
4,4
-0,2

-2,2
8,0
-0,3

-4,5
11,5
-1,1

-4,5
13,3
-0,6

Belopp i miljoner kronor

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar anläggningstillgångar
Rörelseresultat

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

okt-dec 2008

okt-dec 2007

helår 2008

helår 2007

10.600.000
10.600.000
0,39

10.600.000
10.600.000
0,73

10.600.000
10.600.000
0,99

10.600.000
10.600.000
1,20

Koncernens balansräkningar
2008-12-31

2007-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill
Goodwill
Övriga omsättningstillgångar
Kundfordringar
Likvida medel
Summa tillgångar

11,2
34,9
17,0
70,8
56,0
189,9

8,4
32,7
17,5
57,8
52,9
169,2

Eget kapital*
Räntebärande skulder
Icke räntebärande skulder
Summa eget kapital och skulder

102,6
0,1
87,2
189,9

97,2
0,4
71,6
169,2

5,2

3,8

helår 2008

helår 2007

299,0
4,8
56,0
54,0
9,68
175
180

267,0
6,0
52,9
57,4
9,17
160
171

helår 2008

helår 2007

17,7
20,3
-4,1
-13,1
3,1

10,8
11,0
-13,0
-12,4
-14,5

Belopp i miljoner kronor

* Varav minoritetsandel

Nyckeltal
Orderingång, mkr
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

Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag
Belopp i miljoner kronor

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

okt-dec 2008

juli-sept 2008

april-juni 2008

jan-mars 2008

okt-dec 2007

juli-sept 2007

92,8
-87,7
5,1
1,4
6,5
-2,1
4,4
-0,2

64,0
-61,9
2,1
0,1
2,2
-0,5
1,7
-0,2

71,2
-66,8
4,4
0,2
4,6
-1,2
3,4
-0,4

64,5
-62,1
2,4
0,2
2,7
-0,7
2,0
-0,2

83,4
-73,9
9,5
0,7
10,2
-2,2
8,0
-0,3

50,8
-48,5
2,4
0,4
2,8
-1,0
1,8
0,0

5,4

3,3

6,2

3,8

11,4

4,6

okt-dec 2008

okt-dec 2007

helår 2008

helår 2007

25,0
23,6
19,4
18,4
8,2
-1,9
92,8

36,5
16,5
18,1
9,0
5,8
-2,6
83,4

102,0
60,5
65,5
49,2
23,3
-8,0
292,5

116,1
56,0
47,2
32,9
24,0
-12,5
263,7

helår 2008

helår 2007

97,2
-12,7
6,3
11,5
0,3
102,6

93,8
-12,7
2,1
13,3
0,7
97,2

Rörelsemarginal %

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer
Belopp i miljoner kronor

Sverige
Holland
Danmark
Finland
Norge
Moderbolaget och koncernelimineringar

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor

Ingående balans
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Minoritetsandel
Utgående balans

Moderbolagets resultaträkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor

helår 2008

helår 2007

4,7
-5,1
-0,4
9,8
9,4
0,9
-0,4
9,9

3,7
-5,2
-1,5
6,4
4,9
0,9
-0,2
5,6

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

Moderbolagets balansräkningar - sammandrag
2008-12-31

2007-12-31

Anläggningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa tillgångar

42,8
7,8
17,7
68,3

46,2
3,3
23,2
72,7

Eget kapital
Räntebärande skulder
Icke räntebärande skulder
Summa eget kapital och skulder

61,9
0,0
6,5
68,3

66,1
0,0
6,5
72,7

Belopp i miljoner kronor

Novotek AB
Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar
kundens informationshantering och produktion. Genom ingående kunskap om kundernas processer för produktion
och rapportering, inom ett stort antal branscher, kan Novotek säkerställa att de lösningar som levereras ger
kunderna en effektivare produktion och uppföljning.
Lösningarna som levereras har ett stort innehåll av standardprodukter av såväl programvara som hårdvara, både
egenutvecklade och tredjepartsprodukter, för att maximera kundnyttan. Lösningarna sträcker sig från
automatisering av produktionen till avancerade WEB-lösningar för återrapportering av spårbarhet och
effektivitetstal.
Härutöver erbjuder Novotek enskilda program- och automationsprodukter, både egenutvecklade och
tredjepartsprodukter samt system för styrning och kontroll av produktionsprocesser.
Viktiga branscher är livsmedel, läkemedel, energi, järn & stål, kemi, papper & massa, tillverkning, fastigheter och
VA.
Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens Small Cap-lista från juni 1999.
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego,
Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Unilever och Volvo.
Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel: 040-316900
Fax: 040-947617
www.novotek.se
info@novotek.se
Organisationsnummer: 556060-9447

