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HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

Kvartalet oktober -- december 2015/2016

-Nettoomsättningen uppgick till kSEK 12 547 (12 826)

-Rörelseresultatet uppgick till kSEK 2 370 (1 355)

-Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK 1 849 (1 057)

-Resultat per aktie uppgick till SEK 0,18 (0,10)

Halvåret juli -- december 2015/2016

-Nettoomsättningen uppgick till kSEK 18 371 (22 379)

-Rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 660 (2 229)

-Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK 1 283 (1 739)

-Resultat per aktie uppgick till SEK 0,12 (0,17)

Bolaget i sammandrag

oktober --    december juli --   december Helår
(kSEK) 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2014/2015

Nettoomsättning 12,547 12,826 18,371 22,379 39,715

Rörelseresultat 2,370 1,355 1,660 2,229 2,727

Resultat efter skatt 1,849 1,057 1,283 1,739 2,078

Rörelsemarginal, % 18.9 10.6 9.0 10.0 6.9

Resultat per aktie, SEK 0.18 0.10 0.12 0.17 0.20

VD KOMMENTAR

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inget av särskild betydelse finns att rapportera efter balansdagen.

Under första halvåret 2015/2016 uppgick omsättningen till kSEK 18 371 (22 379) med ett positivt 
rörelseresultat på 1 660 (2 229). Kvartal 2 2015/2016 resulterade i en omsättning om kSEK 12 547 (12 826) 
med ett positivt rörelseresultat på kSEK 2 370 (1 355) +57%.
Nedgången i resultat och omsättning jämfört med motsvarande halvår föregående år beror på en ovanligt 
tidig start på grund av valåret. Däremot avslutades halvåret med en bättre lönsamhet än Q2 2014/15.

Novus publika politiska undersökningar är medialt mycket viktiga. Kommersiella undersökningar, såväl 
kvalitativa som kvantitativa, står dock för den största delen av bolagets verksamhet.
Novus tydliga profilering som ett pålitligt undersökningsinstitut, som tar ansvar för sina undersökningar är 
fortsatt en bidragande orsak till det höga intresset från marknaden och medialt.
Man kan lita på att Novus undersökningar ger en rättvisande bild av en fråga. Vi inte bara konstaterar hur 
något är, vi hjälper också våra kunder att förstå varför. Det är viktigt med en djupare förståelse för det 
beslutsunderlag som en Novus-undersökning ofta är en del av.

Torbjörn Sjöström
VD Novus Group International AB (publ)
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Omsättning och resultat

Rörelsens intäkter har under räkenskapsårets första sex månader minskat med kSEK -4 008 (2 596)

och uppgick  till kSEK 18 371 (22 379). Under detta halvår uppgick rörelseresultatet till

kSEK 1 660 (2 251), vilket gav en rörelsemarginal på 9,0% (10,0%). I rörelseresultatet ingår 

avskrivningar med kSEK -643 (-464). Finansnettot uppgick till kSEK -15 (-22). Resultatet före 

skatt uppgick till kSEK 1 645 (2 229).  Skattekostnaden uppgick till kSEK -362 (-490). Resultat

efter skatt uppgick till kSEK 1 283 (1 739). Resultat per aktie blev SEK 0,12 (0,17).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets kassaflöde för perioden uppgår till kSEK -986 (-4 557). Bolagets likvida medel uppgår per

den 31 december 2015 till kSEK 6 420 (5 137), exlusive outnyttjad beviljad checkkredit om kSEK 

2 000 (2 000). Soliditeten per den 31 december 2015 uppgår till 46,1% (42,4%) och eget kapital 

uppgår per den 31 december 2015 till kSEK 10 228 (9 747). Eget kapital per aktie är SEK 0,99 (0,94).

Investeringar

Bolagets investeringar under perioden uppgår till kSEK 624 (1 094) och avser i huvudsak 

vidareutveckling av Novus sverigepanel.

Årstämma 2015

Årstämman 2015 avhölls den 27 oktober 2015

Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning samt

beslutade ge ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

Stämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2014/2015 skall lämnas

uppgående till 0,11kr/aktie.

Stämman beslutade om omval till styrelsen av Bertil Jacobson, Torbjörn Sjöström och

Kinna Bellander och Kristin Sjöström som ordinarie ledamöter.

Revisor valdes Magnus Fagerstedt på Ernst & Young.

Stämman beslutade om att ett styrelsearvode på 60 000 kr utgår till externa

styrelseledamöter samt 80 000 kr till Styrelseordförande. Arvode till revisorn utgår enligt

löpande räkning.

Transaktioner med närstående

Överenskommelse om tjänster och finansiering med närstående sker på marknadsmässiga villkor

enligt samma upplägg som har redovisats för i årsredovisningen för räkenskapsåret 2014/2015. 

För mer information se tidigare årsredovisning.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer presenteras på sidorna 3 samt sid 13 i årsredovisning 

2014/2015. Inga väsentliga förändringar har skett som ändrat de där redovisade riskerna.

Redovisnings- och värderingsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen, samt de som anges i 
BFNAR 2012:1. Detta är första året då detta samlade regelverk tillämpats. Detta har dock inte medfört någon
ändring i tillämpade redovisningsprinciper. Byte av regelverk har inte påverkat jämförbarheten med
föregående årtrots att företaget valt att tillämpa 3 kap. 5 § fjärde stycket ÅRL och inte räknat om 
jämförelsetalen. Övergången till K3 har inte påverkat företagets resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys eller noter utöver utökade upplysningskrav. Inga effekter har således påverkat företagets
eget kapital vid tidpunkten för övergången eller för jämförelseåret. Övergången har inte heller inneburit att 
någon för företaget väsentlig redovisningsprincip ändrats.
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Ekonomisk information

Kvartalsredogörelse per 31 mars 2016 9 maj 2016

Bokslutskommuniké 2016 29 augusti 2016

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna halvårsrapport ger en rättvisande

översikt av verksamheten, företagets ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 19 februari 2016

Torbjörn  Sjöström Bertil Jacobson Kinna Bellander Kristin Sjöström

Verkställande direktör  Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

För ytterligare information kontakta

Verkställande direktör Torbjörn  Sjöström torbjorn.sjostrom@novus.se 08 535 25 821

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Fakta om Novus Group International AB (publ)

Novus genomför opinions- och marknadsundersökningar baserat på lång erfarenhet och kunskap i 

kombination med ett kritiskt tänkande med syfte att utvecka nya sätt att hjälpa våra kunder förstå sig på

sin marknad/målgrupp och hur det påverkar dem genom undersöknignar, analys och omvärldsbevakning. 

Nyckelord i verksamheten är timing och närvaro - på plats när och där det händer

med handlingsinriktade analyser. 

Novus är i dagsläget i huvudsak verksamt på den svenska marknaden med huvudkontor på Saltmätargatan

i Stockholm. Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat

på Aktietorget sedan juni 2007.

Novus Group International AB (publ)

Saltmätargatan 7

113 59 STOCKHOLM

Telefon: 08-535 258 20

Fax: 08-535 258 29

E-post: info@novus.se

Hemsida: www.novus.se

Halvårsrapporten lämnades för offentliggörande på Aktietorget den 19 februari 2016 kl.09:00.
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BOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR
1)

juli -- december Helår

(kSEK) 2015/2016 2014/2015 2014/2015

Nettoomsättning 18,371 22,379 39,715

Övriga rörelsekostnader -2 -3 0

Övriga externa kostnader -6,949 -10,797 -17,592

Personalkostnader -9,117 -8,864 -18,410

Av- och nedskrivingar -643 -464 -986

Rörelseresultat 1,660 2,251 2,727

Finansnetto -15 -22 -33

Resultat före skatt 1,645 2,229 2,694

Skatt -362 -490 -616

Resultat efter skatt 1,283 1,739 2,078

Resultat per aktie, SEK 0.12 0.17 0.2

Medelantal aktier, st 10,372,250 10,372,250 10,372,250

1) För redovisade rapportperioder överensstämmer resultatet efter skatt med totalresultatet varför någån separat rapport 

över totalresultatet ej presenteras.

BOLAGETS BALANSRÄKNINGAR
31 december 31 december 30 juni

TILLGÅNGAR (kSEK) 2015 2014 2015

Immateriella anläggningstillgångar 3,666 2,823 3,661

Materiella anläggningstillgångar 36 84 60

Uppskjutna skattefordringar 0 497 0

Summa anläggningstillgångar 3,702 3,404 3,721

Kundfordringar och andra fodringar 12,068 14,442 10,677

Kassa och bank 6,420 5,138 7,406

Summa omsättningstillgångar 18,488 19,580 18,083

SUMMA TILLGÅNGAR 22,190 22,984 21,804

31 december 31 december 30 juni

EGET KAPITAL OCH SKULDER (kSEK) 2015 2014 2015

Eget kapital 10,228 9,747 10,086

Långfristiga skulder, räntebärande 604 604 604

Kortfristiga skulder, räntebärande 107 54 76

Leverantörskulder och andra skulder 11,251 12,579 11,038

Summa skulder 11,962 13,237 11,718

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22,190 22,984 21,804
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1. BOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (kSEK)
31 december 30 juni 31 december

2015 2015 2014

Ingående eget kapital enligt balansräkning 10,086 9,149 9,149

Lämnad utdelning -1,141 -1,141 -1,141

Periodens totalresultat 1,283 2,078 1,739

Eget kapital vid periodens slut 10,228 10,086 9,747

2. BOLAGETS KASSAFLÖDE (kSEK)
juli -- december Helår

2015/2016 2014/2015 2014/2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten 779 -2,322 1,283

Kassaflöde från investeringsverksamheten -624 -1,094 -2,430

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,141 -1,141 -1,141

Förändring av likvida medel -986 -4,557 -2,288

Avstämning av föränding i likvida medel

Ingående balans likvida medel 7,406 9,694 9,694

Utgående balans likvida medel 6,420 5,137 7,406

Förändring av likvida medel -986 -4,557 -2,288

3. SEGMENTSRAPPORTERING
Nettoomsättningen är till sin helhet hänförlig till en och samma verksamhetsgren och bolaget är 


endast verksam på den svenska marknaden.
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4. NYCKELTAL, ANTAL AKTIER OCH AKTIEMÅTT
juli -- december Helår

2015/2016 2014/2015 2014/2015

Nettoomsättning, kSEK 18,371 22,379 39,715

Omsättningsförändring, % -17.9% 13.1% -5.3%

Rörelseresultat, kSEK 1,660 2,251 2,727

Resultat efter skatt, kSEK 1,283 1,739 2,078

Rörelsemarginal, % (1) 9.0% 10.0% 6.9%

Avkastning på eget kapital, % (2) 12.8% 19.9% 20.6%

Avkastning på totalt kapital, % (3) 7.4% 10.8% 12.7%

Soliditet, % (4) 46.1% 42.4% 46.3%

Balansomslutning, kSEK 22,190 22,984 21,804

Investeringar, kSEK 624 1,094 2,430

Medelantal anställda, st 24.0 21.0 22.0

Medelanatal aktier, st 10,372,250 10,372,250 10,372,250

Resultat per aktie, SEK 0.12 0.17 0.20

Eget kapital per aktie, SEK 0.99 0.94 0.97

Totalt aktiekapital, SEK 2,074,450 2,074,450 2,074,450

(1) Rörelseresultat / Nettoomsättning

(2) (Resultat efter skatt) / Genomsnittligt justerat eget kapital

(3) (Rörelseresultat+ ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning

(4) Justerat eget kapital/ Balansomslutning
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