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Novus Group: Kvartalsredogörelse kvartal 1
Nettoomsättningen uppgick till kSEK 5 824 (9 549)
Resultat före skatt uppgick till kSEK -725 (874)
Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 9 361 (9 827)
Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 5 818 (10 724)

Sammanfattning
Omsättningen för kvartal 1, perioden juli till september 2015, uppgick till kSEK 5 824 (9 549).
Resultat före skatt uppgick till kSEK -725 (874). Orsaken till det negativa resultatet är att
räkenskapsåret börjar med en semestermånad med majoriteten av personalen på semester och
få genomförda undersökningar. Likviditeten är god och uppgick vid periodens slut till kSEK 5
818 (10 724)

Bolagets 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 undersökningsidé fokuserar på timing
och närvaro, dvs. på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.
Novus erbjuder undersökningar med:
-Trovärdighet, våra kunder kan alltid lita på att en Novus undersökning ger en korrekt bild.
-Nytänkande, Novus kombinerar kunskap och erfarenhet med innovation
-Precision där handlingsinriktade analyser står i centrum.
-Snabbhet vilket innebär att vi generellt sett kortar ledtider mellan beställning och leverans och
genomför snabbare undersökningar.
Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget
sedan juni 2007 .
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Bolagets utveckling under perioden juli-september 2015
Kvartal 1 har inneburit en del nya kunder, försäljningstakten är god.
Omsättningen uppgick till kSEK 5 824 (9 549) vilket är en sänkning med 61 % jämfört med
motsvarande period 2014. Resultat före skatt uppgick till kSEK -725 (874).
Jämfört med 2014 så har bolaget är omsättning och resultat lägre, men det beror på att
supervalåret ökade på bolagets omsättning och vinst under motsvarande kvartal 2014, inte att
verksamheten som sådant nu är på nedgång, tvärt om ser vi ett ökat intresse för övriga
affärsområden.
Vår lönsamhet per undersökning ökar och efterfrågan på våra undersökningar är god.
Vi ser ett behov av att rekrytera ytterligare undersökare och kommer att sikta på en fortsatt
expansion
Bolagets likvida ställning är stark, uppgick vid periodens slut till kSEK 5 818 (10 724).
Novus är fortsatt ett av de mest citerade undersökningsföretaget på den svenska marknaden.

Händelser efter periodens slut
Novus har rekryterat tre nya medarbetare, och söker ytterligare två erfarna konsulter

Antal aktier
Antal utestående aktier är 10 372 250 stycken.
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Framtidsutsikter
Novus Group International AB är idag ett etablerat undersökningsföretag på den svenska
marknaden. Novus är positionerat med fokus på nytänkande i kombination med erfaren analysoch konsultkompetens.
Vi vet att marknaden i allt större utsträckning behöver snabb och trovärdig information och
analys, där trovärdigheten är den viktigaste aspekten.
Novus positionering är god för att fortsätta tillväxt och ta marknadsandelar.

Nästa rapporttillfälle
Halvårsrapport avges den 2016-02-19.

Denna rapport per 2015-11-20 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 20 november 2015

Torbjörn Sjöström
VD
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BOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR

1)

september
2014/2015

Helår
2014/2015

5,824
-2,438
-3,784
-312

9,549
-4,762
-3,684
-218

39,715
-17,592
-18,410
-986

Rörelseresultat
Finansnetto

-710
-15

885
-11

2,727
-33

Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt

-725
0
-725

874
-196
678

2,694
-616
2,078

Resultat per aktie, SEK

-0.07

0.07

0.20

10,372,250

10,372,250

10,372,250

(kSEK)
Nettoomsättning
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivingar

Medelantal aktier, st

juli -2015/2016

1) För redovisade rapportperioder överensstämmer resultatet efter skatt med totalresultatet varför någån separat rapport
över totalresultatet ej presenteras.

BOLAGETS BALANSRÄKNINGAR
30 september

30 september

30 juni

TILLGÅNGAR (kSEK)
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar

2015
3,679
48
0
3,727

2014
2,483
96
497
3,076

2015
3,661
60
0
3,721

Kundfordringar och andra fodringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8,248
5,818
14,066

10,308
10,724
21,032

10,677
7,406
18,083

SUMMA TILLGÅNGAR

17,793

24,108

21,804

30 september

30 september

30 juni

EGET KAPITAL OCH SKULDER (kSEK)
Eget kapital

2015
9,361

2014
9,827

2015
10,086

Långfristiga skulder, räntebärande
Leverantörskulder och andra skulder
Summa skulder

604
7,828
8,432

604
13,677
14,281

604
11,114
11,718

17,793

24,108

21,804

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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