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NOVUS GROUP:  
KVARTALSREDOGÖRELSE KVARTAL 1 
  

Nettoomsättningen uppgick till kSEK 10 249 (6 657) 

 

Resultat före skatt uppgick till kSEK 105 (-993) 

   

Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 13 555 (10 528) 

 

Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 10 617 (7 593) 

 

 
Bolagets verksamhet 
  
Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med metoder bäst lämpade att 

ge svar på det som behöver undersökas. 

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap. Det går ut på 

att beskriva och förklara, för att skapa förståelse. En undersökning från Novus består av två 

delar, datainsamling och analys. Novus´ kunder vill generellt ha svar på Hur; hur får jag fler 

kunder, fler medlemmar etc. 

För att förstå det behöver man svar på tre saker: 

• Vad 

• Varför 

• Hur 

 

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur detta 

är användbart i kundens verksamhet.  

 

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion 

(opinions- och samhällsmätningar), Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling 

samt media) och Loyalty (kund & medarbetare).  

 

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm. Bolaget är noterat på 

Spotlight stockmarkets (hette tidigare Aktietorget) sedan juni 2007. 
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Sammanfattning 
 
Omsättningen för kvartal 1, perioden juli till september 2018, uppgick till kSEK 10 249 

(6 657). Resultatet före skatt uppgick till 105 (-993). 

 

Likviditeten är mycket god och uppgick vid periodens slut till kSEK 10 617 (7 593).  

Kvartal ett inleds med sommarsemester, vilket innebär att det per definition är ett svagt 

kvartal resultatmässigt, dock gjordes en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år 

och kvartalet resulterar i en vinst. Detta hämtas hem enligt budget de nästföljande kvartalen.  

 

Bolagets utveckling under perioden juli - september 2018 

Omsättningen för kvartal 1, juli-september 2018, ökade med 54% och uppgick till kSEK 10 

249 (kSEK 6 657). Resultat före skatt uppgick till kSEK 105 (-993). 

 

Jämfört med 2017 har bolaget kraftigt förbättrat resultatet under kvartal 1 och kan redovisa 

en vinst trots att verksamhetsåret inleds med en semestermånad. Riksdagsvalet är en orsak 

till det starka resultatet, en annan ett tydligt säljfokus och ett generellt ökat intresse för 

Novus undersökningar. Nya affärer görs inom alla verksamhetsområden. 

 

Bolagets likvida ställning är stark och uppgick vid periodens slut till kSEK 10 617 (7 593). 

Novus är fortsatt ett av de mest citerade undersökningsföretagen på den svenska 

marknaden. 

Novus dominerade Almedalsveckan. Räckvidden för Novus´ undersökningar i media 

uppgick enligt Retriever till 64,4 miljoner svenskar, en ökning med 20 miljoner jämfört med 

föregående år. Inget annat undersökningsföretag var ens i närheten. Den sammanlagda 

räckvidden för företagen som placerade sig på andra och tredje plats var mindre än Novus´ 

under denna vecka.   
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Händelser efter periodens slut 
På bolagsstämman valdes professor Micael Dahlén in som ny styrelseledamot. Novus´ 

styrelse består nu av: Bertil Jacobson (ordförande), Torbjörn Sjöström, Micael Dahlén och 

Kristin Sjöström. 

 

Bolagsstämman beslutade om en utdelning på 20 öre per aktie baserat på styrelsens beslut 

om en ny höjd utdelningspolicy på 60 % av resultatet. 

Inga övriga händelser efter periodens slut finns att rapportera. 

 
Framtidsutsikter 
Novus Group International AB är idag ett etablerat undersökningsföretag på den svenska 

marknaden. Novus är positionerat med fokus på nytänkande i kombination med analys- och 

konsultkompetens. 

 

Vi vet att marknaden i allt större utsträckning behöver snabb, relevant och trovärdig 

information och analys, där trovärdigheten är den viktigaste aspekten. Digitaliseringen har 

om något ökat behovet av en förståelse för det mänskliga beteendet som ligger bakom. På 

så sätt är Novus´ positionering god för en fortsatt tillväxt och ytterligare marknadsandelar.  
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BOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR1)   

 

 

(kSEK)       
Juli - Sep 

2018/2019   
Juli - Sep 

2017/2018   

 
Helår 

2017/2018 

Nettoomsättning   10 249  6 657  
 53 536 

Övriga externa kostnader  -4 485  -2 681  
 

-22 792 

Personalkostnader   -5 176  -4 574  
 

-24 540 

Av- och nedskrivningar  -483  -395  
 

-1 625 

Rörelseresultat     105   -993   
 

4 579 
Finansnetto       0   0    1 

Resultat före skatt     105   -993   
 

4 580 

Skatt       -23   0   
 

-1 074 

Resultat efter skatt   82  -993  
 

3 506 

          

          

Resultat per aktie, SEK   0,01   -0,10   
 

0,34 

          

Medelantal aktier, st   10 372 250  10 372 250  
 

10 372 250 

1) För redovisade rapportperioder överensstämmer resultatet efter skatt   

 

 

med totalresultatet varför någon separat rapport över totalresultatet ej presenteras. 
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BOLAGETS BALANSRÄKNINGAR    

TILLGÅNGAR (kSEK)   
30 Sep 

2018   
30 Sep 

2017   
30 juni 

2018 

Immateriella anläggningstillgångar 5 097  4 119  4 834 

Materiella anläggningstillgångar 0  0  0 

Summa anläggningstillgångar   5 097   4 119   4 834 

         

Kundfordringar och andra fodringar 14 506  7 452  15 889 

Kassa och bank     10 617   7 593   10 862 

Summa omsättningstillgångar 25 123   15 045   26 751 

         

SUMMA TILLGÅNGAR   30 220   19 164   31 585 

         

EGET KAPITAL OCH SKULDER (kSEK) 
30 Sep 

2018   
30 Sep 

2017   
30 juni 

2018 

Eget kapital   13 555  10 528  13 472 

         

Långfristiga skulder, räntebärande 0  0  0 

Leverantörsskulder och andra skulder 16 665  8 636  18 113 

Summa skulder     16 665   8 636   18 113 

                  

         

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 220   19 164   31 585 

 
 

Nästa rapporttillfälle 
 
Halvårsrapport avges den 18 februari 2019 

 

Denna rapport per 2018-11-19 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Stockholm den 19 november 2018 

 

Torbjörn Sjöström 

VD 

 


