
Novotek AB (publ)
Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2007

· Omsättningen ökade med 36% och uppgick till 129 (95) MSEK, varav 66
(48) MSEK under andra kvartalet

· Orderingången ökade med 32% och uppgick till 142 (107) MSEK, varav
75 (57) MSEK under andra kvartalet

· Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1) MSEK, varav -1,5 (2,8) MSEK
under andra kvartalet

· Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 (5,4) MSEK, varav -0,7 (2,2) MSEK
under andra kvartalet

· Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,49) kronor, varav -0,09 (0,20) kronor
under andra kvartalet

Marknadsläget
Inledningen på 2007 har varit gynnsam ur omsättnings- och orderingångssynpunkt.

Resultat och finansiell ställning
Resultatet har inte utvecklats i linje med omsättningen. De strategiska förändringar
som genomförts har resulterat i en stark tillväxt men har också inneburit
omstruktureringskostnader. Detta har påverkat resultatet negativt.

Novotek-koncernen redovisar för andra kvartalet 2007 ett rörelseresultat på -1,5 (2,8)
miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,0 (3,1) miljoner kronor.
Nettoresultat per aktie uppgick till -0,09 (0,20) kronor.
Omsättningen uppgick till 66,2 (47,9) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 juni 2007 ett resultat efter
finansnetto på 4,8 (7,6) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1)
miljoner kronor.
Nettoresultatet per aktie blev 0,30 (0,49) kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 (7,4) procent.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 129,4 (95,4) miljoner kronor.
Orderingången uppgick till 141,8 (107,5) miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (9,2) miljoner kronor.
För utdelning till aktieägarna har 12,7 (12,7) miljoner kronor använts.
Likvida medel uppgick till 53,5 (68,4) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick till 57,1 (62,2) procent.

Förvärv
Inga förvärv har genomförts under andra kvartalet. Integrationen av Infratech som
förvärvades under första kvartalet slutfördes under det samma.

Intressanta order
Novotek i Holland fick under andra kvartalet förtroendet av Belgomilk, Belgiens
största mejeri, att installera ett komplett system för spårbarhet. Systemet baseras på



den helt unika Proficy-familjen som ger Belgomilk en anläggning som är både
framtidssäker och anpassningbar. Installationen inkluderar även hela datainsamlingen
inklusive dataterminaler och kopplingar till märkningsutrustning.

Inom området Infrastructure erhöll Novotek en strategisk order från Vägverket i slutet
av perioden gällande sammankoppling av olika styrsystem i Lundbytunneln i
Göteborg. I ordern ingår även avancerad trafikövervakning via CCTV system. Detta
ses som en möjlighet att koppla ihop de vitt skilda systemen som finns för
övervakning och styrning av tunnlar samt även mot överordnade ledningscentraler
och alarmsystem.

Personal
Antalet anställda har under andra kvartalet ökat med två personer.
Den 30 juni 2007 uppgick antalet anställda till 158 personer.
I jämförelse med den 30 juni 2006 är detta en ökning med 30 personer.

Redovisningsprinciper
Från och med 2005 tillämpar Novotek International Financial Reporting Standards,
IFRS med de tillägg och undantag som följer av Redovisningsrådets rekommendation
30 och 32.

Delårsrapporten har i upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2006.

För flertalet av de rekommendationer som implementerats genom övergången till
IFRS kom effekten att bli obefintlig eller begränsad avseende bolagets redovisning.
De IFRS-standarder och tolkningar som trätt i kraft efter den 31 december 2006 har
inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2007.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,3 (0,2)
miljoner kronor. Investering i balanserade utvecklingskostnader under året uppgår till
0,6 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget
Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2007 till 2,1 (2,6) miljoner
kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,4 (3,3) miljoner kronor. I
resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 2,0 (2,5) miljoner kronor.Likvida
medel och kortfristiga placeringar uppgick till 26,6 (38,2) miljoner kronor.

Utsikter
För resterande delen av 2007 förväntas fortsatt god efterfrågan inom Novoteks
marknadsområde. Förstärkningarna inom gruppen fortsätter och fokus ligger nu på
kompletterande förvärv, förbättring av resultatet samt att säkerställa fortsatt tillväxt.
Totalansvar för lösningar, produkter och tjänster inom Novoteks alla teknikområden
bedöms få en allt större betydelse.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden januari – september år 2007 avges den 24 oktober 2007.



Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med risker och
osäkerheter. Dessa kan exempelvis bestå av uteblivna order, leverans- och
kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.
Det är inte möjligt att beskriva alla de osäkerheter som föreligger.

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten 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 6 augusti 2007

Novotek AB (publ)
Styrelsen
Göran Andersson Claes Lindqvist

Torsten Cegrell Ingvar Unnerstam

Tobias Antius
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Tobias Antius
VD och koncernchef
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

mailto:tobias.antius@novotek.com


Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Nettoomsättning 65,8 47,7 128,9 95,1 212,4
Övriga rörelseintäkter 0,4 0,2 0,5 0,3 1,2
Summa rörelseintäkter 66,2 47,9 129,4 95,4 213,6

Handelsvaror -31,5 -19,3 -58,1 -39,8 -90,2
Övriga externa kostnader -8,8 -6,8 -15,4 -12,4 -25,5
Personalkostnader -27,1 -18,8 -51,4 -35,7 -77,7
Avskrivningar anläggningstillgångar -0,3 -0,2 -0,6 -0,4 -0,8
Rörelseresultat -1,5 2,8 4,0 7,1 19,5

Finansiella intäkter 0,5 0,4 0,8 0,6 1,6
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter finansiella poster -1,0 3,1 4,8 7,6 21,0

Skatt 0,3 -0,9 -1,3 -2,2 -5,7
Resultat efter skatt -0,7 2,2 3,5 5,4 15,3
Minoritetsandel -0,3 -0,1 -0,4 -0,2 -0,3

Data per aktie
april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Antal aktier vid periodens slut 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Genomsnittligt antal aktier 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Nettoresultat per aktie, kronor -0,09 0,20 0,30 0,49 1,41

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill 6,9 1,8 5,5
Goodwill 30,1 20,3 23,8
Övriga omsättningstillgångar 18,5 9,8 16,0
Kundfordringar 41,8 34,9 51,8
Likvida medel 53,5 68,4 66,3
Summa tillgångar 150,8 135,2 163,3

Eget kapital* 86,1 84,1 93,8
Räntebärande skulder 0,2 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 64,5 51,1 69,5
Summa eget kapital och skulder 150,8 135,2 163,3
Varav minoritetsandel 2,9 1,4 2,5

Nyckeltal
jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Orderingång, mkr 141,8 107,5 217,1
Rörelsemarginal % 3,1 7,4 9,1
Nettokassa, mkr 53,5 68,4 66,3
Soliditet % 57,1 62,2 57,5
Eget kapital per aktie, kronor 8,13 7,93 8,85
Medelantal anställda 155 124 127
Antalet anställda vid periodens slut 158 128 139

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före rörelsekapitalförändring 1,3 5,2 17,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,0 9,2 13,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,7 -0,8 -7,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,8 -12,7 -13,0
Periodens kassaflöde -13,5 -4,3 -6,7



Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 jan-mars 2007 okt-dec 2006 juli-sept 2006 april-juni 2006 jan-mars 2006

Summa rörelseintäkter 66,2 63,2 70,9 47,3 47,9 47,5
Summa rörelsens kostnader -67,7 -57,7 -62,1 -43,7 -45,1 -43,2
Rörelseresultat -1,5 5,5 8,8 3,7 2,8 4,3
Finansnetto 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2
Resultat efter finansiella poster -1,0 5,8 9,4 4,0 3,1 4,5
Skatt 0,3 -1,6 -5,7 -1,2 -0,9 -1,3
Resultat efter skatt -0,7 4,2 3,7 2,8 2,2 3,2
Minoritetsintresse -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1

Rörelsemarginal % -2,3 8,8 12,4 7,7 5,9 9,0

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Sverige 31,0 20,5 57,9 38,8 87,5
Holland 13,3 9,0 27,2 18,8 44,4
Danmark 11,6 9,1 22,6 16,6 34,8
Finland 8,4 6,0 16,0 13,9 28,8
Norge 6,2 3,8 13,5 8,3 20,4
Moderbolaget och koncernelimineringar -4,3 -0,3 -7,7 -1,0 -2,3

66,2 47,9 129,4 95,4 213,6

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Ingående balans 93,8 91,5 91,5
Utdelning -12,7 -12,7 -12,7
Återbetalning moms 0,0 0,5 0,5
Omräkningsdifferenser 1,4 -0,6 -1,7
Periodens resultat 3,5 5,4 15,3
Minoritetsandel 0,1 -0,1 0,9
Utgående balans 86,1 84,1 93,8

Moderbolagets resultaträkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Summa rörelseintäkter 2,1 2,6 11,5
Summa rörelsens kostnader -2,2 -2,1 -5,3
Rörelseresultat 0,0 0,5 6,2
Finansnetto 2,4 2,8 8,6
Resultat efter finansiella poster 2,4 3,3 14,7
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,9
Skatt -0,1 -0,2 -2,2
Resultat efter skatt 2,3 3,1 13,4

Moderbolagets balansräkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Anläggningstillgångar 43,4 27,5 35,7
Övriga omsättningstillgångar 2,3 2,9 9,8
Likvida medel 26,6 38,2 36,6
Summa tillgångar 72,3 68,6 82,1

Eget kapital 62,9 63,0 73,3
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 9,4 5,6 8,8
Summa eget kapital och skulder 72,3 68,6 82,1



Novotek AB
Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens
informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser
kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar,
säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av
produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa,
tillverkning samt VA.

Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens small caplista från juni 1999.
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego,
Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo och VW.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö
Tel : 040-316900
Fax: 040-947617
www.novotek.com
info@novotek.com
Organisationsnummer: 556060-9447

http://www.novotek.com
mailto:info@novotek.com


Novotek AB (publ)
Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2007

· Omsättningen ökade med 36% och uppgick till 129 (95) MSEK, varav 66
(48) MSEK under andra kvartalet

· Orderingången ökade med 32% och uppgick till 142 (107) MSEK, varav
75 (57) MSEK under andra kvartalet

· Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1) MSEK, varav -1,5 (2,8) MSEK
under andra kvartalet

· Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 (5,4) MSEK, varav -0,7 (2,2) MSEK
under andra kvartalet

· Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,49) kronor, varav -0,09 (0,20) kronor
under andra kvartalet

Marknadsläget
Inledningen på 2007 har varit gynnsam ur omsättnings- och orderingångssynpunkt.

Resultat och finansiell ställning
Resultatet har inte utvecklats i linje med omsättningen. De strategiska förändringar
som genomförts har resulterat i en stark tillväxt men har också inneburit
omstruktureringskostnader. Detta har påverkat resultatet negativt.

Novotek-koncernen redovisar för andra kvartalet 2007 ett rörelseresultat på -1,5 (2,8)
miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,0 (3,1) miljoner kronor.
Nettoresultat per aktie uppgick till -0,09 (0,20) kronor.
Omsättningen uppgick till 66,2 (47,9) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 juni 2007 ett resultat efter
finansnetto på 4,8 (7,6) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1)
miljoner kronor.
Nettoresultatet per aktie blev 0,30 (0,49) kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 (7,4) procent.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 129,4 (95,4) miljoner kronor.
Orderingången uppgick till 141,8 (107,5) miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (9,2) miljoner kronor.
För utdelning till aktieägarna har 12,7 (12,7) miljoner kronor använts.
Likvida medel uppgick till 53,5 (68,4) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick till 57,1 (62,2) procent.

Förvärv
Inga förvärv har genomförts under andra kvartalet. Integrationen av Infratech som
förvärvades under första kvartalet slutfördes under det samma.

Intressanta order
Novotek i Holland fick under andra kvartalet förtroendet av Belgomilk, Belgiens
största mejeri, att installera ett komplett system för spårbarhet. Systemet baseras på



den helt unika Proficy-familjen som ger Belgomilk en anläggning som är både
framtidssäker och anpassningbar. Installationen inkluderar även hela datainsamlingen
inklusive dataterminaler och kopplingar till märkningsutrustning.

Inom området Infrastructure erhöll Novotek en strategisk order från Vägverket i slutet
av perioden gällande sammankoppling av olika styrsystem i Lundbytunneln i
Göteborg. I ordern ingår även avancerad trafikövervakning via CCTV system. Detta
ses som en möjlighet att koppla ihop de vitt skilda systemen som finns för
övervakning och styrning av tunnlar samt även mot överordnade ledningscentraler
och alarmsystem.

Personal
Antalet anställda har under andra kvartalet ökat med två personer.
Den 30 juni 2007 uppgick antalet anställda till 158 personer.
I jämförelse med den 30 juni 2006 är detta en ökning med 30 personer.

Redovisningsprinciper
Från och med 2005 tillämpar Novotek International Financial Reporting Standards,
IFRS med de tillägg och undantag som följer av Redovisningsrådets rekommendation
30 och 32.

Delårsrapporten har i upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2006.

För flertalet av de rekommendationer som implementerats genom övergången till
IFRS kom effekten att bli obefintlig eller begränsad avseende bolagets redovisning.
De IFRS-standarder och tolkningar som trätt i kraft efter den 31 december 2006 har
inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2007.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,3 (0,2)
miljoner kronor. Investering i balanserade utvecklingskostnader under året uppgår till
0,6 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget
Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2007 till 2,1 (2,6) miljoner
kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,4 (3,3) miljoner kronor. I
resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 2,0 (2,5) miljoner kronor.Likvida
medel och kortfristiga placeringar uppgick till 26,6 (38,2) miljoner kronor.

Utsikter
För resterande delen av 2007 förväntas fortsatt god efterfrågan inom Novoteks
marknadsområde. Förstärkningarna inom gruppen fortsätter och fokus ligger nu på
kompletterande förvärv, förbättring av resultatet samt att säkerställa fortsatt tillväxt.
Totalansvar för lösningar, produkter och tjänster inom Novoteks alla teknikområden
bedöms få en allt större betydelse.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden januari – september år 2007 avges den 24 oktober 2007.



Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med risker och
osäkerheter. Dessa kan exempelvis bestå av uteblivna order, leverans- och
kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.
Det är inte möjligt att beskriva alla de osäkerheter som föreligger.

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten 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 6 augusti 2007

Novotek AB (publ)
Styrelsen
Göran Andersson Claes Lindqvist

Torsten Cegrell Ingvar Unnerstam

Tobias Antius
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Tobias Antius
VD och koncernchef
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Nettoomsättning 65,8 47,7 128,9 95,1 212,4
Övriga rörelseintäkter 0,4 0,2 0,5 0,3 1,2
Summa rörelseintäkter 66,2 47,9 129,4 95,4 213,6

Handelsvaror -31,5 -19,3 -58,1 -39,8 -90,2
Övriga externa kostnader -8,8 -6,8 -15,4 -12,4 -25,5
Personalkostnader -27,1 -18,8 -51,4 -35,7 -77,7
Avskrivningar anläggningstillgångar -0,3 -0,2 -0,6 -0,4 -0,8
Rörelseresultat -1,5 2,8 4,0 7,1 19,5

Finansiella intäkter 0,5 0,4 0,8 0,6 1,6
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter finansiella poster -1,0 3,1 4,8 7,6 21,0

Skatt 0,3 -0,9 -1,3 -2,2 -5,7
Resultat efter skatt -0,7 2,2 3,5 5,4 15,3
Minoritetsandel -0,3 -0,1 -0,4 -0,2 -0,3

Data per aktie
april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Antal aktier vid periodens slut 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Genomsnittligt antal aktier 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Nettoresultat per aktie, kronor -0,09 0,20 0,30 0,49 1,41

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill 6,9 1,8 5,5
Goodwill 30,1 20,3 23,8
Övriga omsättningstillgångar 18,5 9,8 16,0
Kundfordringar 41,8 34,9 51,8
Likvida medel 53,5 68,4 66,3
Summa tillgångar 150,8 135,2 163,3

Eget kapital* 86,1 84,1 93,8
Räntebärande skulder 0,2 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 64,5 51,1 69,5
Summa eget kapital och skulder 150,8 135,2 163,3
Varav minoritetsandel 2,9 1,4 2,5

Nyckeltal
jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Orderingång, mkr 141,8 107,5 217,1
Rörelsemarginal % 3,1 7,4 9,1
Nettokassa, mkr 53,5 68,4 66,3
Soliditet % 57,1 62,2 57,5
Eget kapital per aktie, kronor 8,13 7,93 8,85
Medelantal anställda 155 124 127
Antalet anställda vid periodens slut 158 128 139

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före rörelsekapitalförändring 1,3 5,2 17,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,0 9,2 13,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,7 -0,8 -7,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,8 -12,7 -13,0
Periodens kassaflöde -13,5 -4,3 -6,7



Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 jan-mars 2007 okt-dec 2006 juli-sept 2006 april-juni 2006 jan-mars 2006

Summa rörelseintäkter 66,2 63,2 70,9 47,3 47,9 47,5
Summa rörelsens kostnader -67,7 -57,7 -62,1 -43,7 -45,1 -43,2
Rörelseresultat -1,5 5,5 8,8 3,7 2,8 4,3
Finansnetto 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2
Resultat efter finansiella poster -1,0 5,8 9,4 4,0 3,1 4,5
Skatt 0,3 -1,6 -5,7 -1,2 -0,9 -1,3
Resultat efter skatt -0,7 4,2 3,7 2,8 2,2 3,2
Minoritetsintresse -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1

Rörelsemarginal % -2,3 8,8 12,4 7,7 5,9 9,0

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Sverige 31,0 20,5 57,9 38,8 87,5
Holland 13,3 9,0 27,2 18,8 44,4
Danmark 11,6 9,1 22,6 16,6 34,8
Finland 8,4 6,0 16,0 13,9 28,8
Norge 6,2 3,8 13,5 8,3 20,4
Moderbolaget och koncernelimineringar -4,3 -0,3 -7,7 -1,0 -2,3

66,2 47,9 129,4 95,4 213,6

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Ingående balans 93,8 91,5 91,5
Utdelning -12,7 -12,7 -12,7
Återbetalning moms 0,0 0,5 0,5
Omräkningsdifferenser 1,4 -0,6 -1,7
Periodens resultat 3,5 5,4 15,3
Minoritetsandel 0,1 -0,1 0,9
Utgående balans 86,1 84,1 93,8

Moderbolagets resultaträkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Summa rörelseintäkter 2,1 2,6 11,5
Summa rörelsens kostnader -2,2 -2,1 -5,3
Rörelseresultat 0,0 0,5 6,2
Finansnetto 2,4 2,8 8,6
Resultat efter finansiella poster 2,4 3,3 14,7
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,9
Skatt -0,1 -0,2 -2,2
Resultat efter skatt 2,3 3,1 13,4

Moderbolagets balansräkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Anläggningstillgångar 43,4 27,5 35,7
Övriga omsättningstillgångar 2,3 2,9 9,8
Likvida medel 26,6 38,2 36,6
Summa tillgångar 72,3 68,6 82,1

Eget kapital 62,9 63,0 73,3
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 9,4 5,6 8,8
Summa eget kapital och skulder 72,3 68,6 82,1



Novotek AB
Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens
informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser
kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar,
säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av
produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa,
tillverkning samt VA.
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Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo och VW.
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Novotek AB (publ)
Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2007

· Omsättningen ökade med 36% och uppgick till 129 (95) MSEK, varav 66
(48) MSEK under andra kvartalet

· Orderingången ökade med 32% och uppgick till 142 (107) MSEK, varav
75 (57) MSEK under andra kvartalet

· Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1) MSEK, varav -1,5 (2,8) MSEK
under andra kvartalet

· Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 (5,4) MSEK, varav -0,7 (2,2) MSEK
under andra kvartalet

· Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,49) kronor, varav -0,09 (0,20) kronor
under andra kvartalet

Marknadsläget
Inledningen på 2007 har varit gynnsam ur omsättnings- och orderingångssynpunkt.

Resultat och finansiell ställning
Resultatet har inte utvecklats i linje med omsättningen. De strategiska förändringar
som genomförts har resulterat i en stark tillväxt men har också inneburit
omstruktureringskostnader. Detta har påverkat resultatet negativt.

Novotek-koncernen redovisar för andra kvartalet 2007 ett rörelseresultat på -1,5 (2,8)
miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,0 (3,1) miljoner kronor.
Nettoresultat per aktie uppgick till -0,09 (0,20) kronor.
Omsättningen uppgick till 66,2 (47,9) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 juni 2007 ett resultat efter
finansnetto på 4,8 (7,6) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1)
miljoner kronor.
Nettoresultatet per aktie blev 0,30 (0,49) kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 (7,4) procent.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 129,4 (95,4) miljoner kronor.
Orderingången uppgick till 141,8 (107,5) miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (9,2) miljoner kronor.
För utdelning till aktieägarna har 12,7 (12,7) miljoner kronor använts.
Likvida medel uppgick till 53,5 (68,4) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick till 57,1 (62,2) procent.

Förvärv
Inga förvärv har genomförts under andra kvartalet. Integrationen av Infratech som
förvärvades under första kvartalet slutfördes under det samma.

Intressanta order
Novotek i Holland fick under andra kvartalet förtroendet av Belgomilk, Belgiens
största mejeri, att installera ett komplett system för spårbarhet. Systemet baseras på



den helt unika Proficy-familjen som ger Belgomilk en anläggning som är både
framtidssäker och anpassningbar. Installationen inkluderar även hela datainsamlingen
inklusive dataterminaler och kopplingar till märkningsutrustning.

Inom området Infrastructure erhöll Novotek en strategisk order från Vägverket i slutet
av perioden gällande sammankoppling av olika styrsystem i Lundbytunneln i
Göteborg. I ordern ingår även avancerad trafikövervakning via CCTV system. Detta
ses som en möjlighet att koppla ihop de vitt skilda systemen som finns för
övervakning och styrning av tunnlar samt även mot överordnade ledningscentraler
och alarmsystem.

Personal
Antalet anställda har under andra kvartalet ökat med två personer.
Den 30 juni 2007 uppgick antalet anställda till 158 personer.
I jämförelse med den 30 juni 2006 är detta en ökning med 30 personer.

Redovisningsprinciper
Från och med 2005 tillämpar Novotek International Financial Reporting Standards,
IFRS med de tillägg och undantag som följer av Redovisningsrådets rekommendation
30 och 32.

Delårsrapporten har i upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2006.

För flertalet av de rekommendationer som implementerats genom övergången till
IFRS kom effekten att bli obefintlig eller begränsad avseende bolagets redovisning.
De IFRS-standarder och tolkningar som trätt i kraft efter den 31 december 2006 har
inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2007.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,3 (0,2)
miljoner kronor. Investering i balanserade utvecklingskostnader under året uppgår till
0,6 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget
Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2007 till 2,1 (2,6) miljoner
kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,4 (3,3) miljoner kronor. I
resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 2,0 (2,5) miljoner kronor.Likvida
medel och kortfristiga placeringar uppgick till 26,6 (38,2) miljoner kronor.

Utsikter
För resterande delen av 2007 förväntas fortsatt god efterfrågan inom Novoteks
marknadsområde. Förstärkningarna inom gruppen fortsätter och fokus ligger nu på
kompletterande förvärv, förbättring av resultatet samt att säkerställa fortsatt tillväxt.
Totalansvar för lösningar, produkter och tjänster inom Novoteks alla teknikområden
bedöms få en allt större betydelse.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden januari – september år 2007 avges den 24 oktober 2007.



Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med risker och
osäkerheter. Dessa kan exempelvis bestå av uteblivna order, leverans- och
kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.
Det är inte möjligt att beskriva alla de osäkerheter som föreligger.

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten 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 6 augusti 2007

Novotek AB (publ)
Styrelsen
Göran Andersson Claes Lindqvist

Torsten Cegrell Ingvar Unnerstam

Tobias Antius
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Tobias Antius
VD och koncernchef
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

mailto:tobias.antius@novotek.com


Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Nettoomsättning 65,8 47,7 128,9 95,1 212,4
Övriga rörelseintäkter 0,4 0,2 0,5 0,3 1,2
Summa rörelseintäkter 66,2 47,9 129,4 95,4 213,6

Handelsvaror -31,5 -19,3 -58,1 -39,8 -90,2
Övriga externa kostnader -8,8 -6,8 -15,4 -12,4 -25,5
Personalkostnader -27,1 -18,8 -51,4 -35,7 -77,7
Avskrivningar anläggningstillgångar -0,3 -0,2 -0,6 -0,4 -0,8
Rörelseresultat -1,5 2,8 4,0 7,1 19,5

Finansiella intäkter 0,5 0,4 0,8 0,6 1,6
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter finansiella poster -1,0 3,1 4,8 7,6 21,0

Skatt 0,3 -0,9 -1,3 -2,2 -5,7
Resultat efter skatt -0,7 2,2 3,5 5,4 15,3
Minoritetsandel -0,3 -0,1 -0,4 -0,2 -0,3

Data per aktie
april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Antal aktier vid periodens slut 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Genomsnittligt antal aktier 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Nettoresultat per aktie, kronor -0,09 0,20 0,30 0,49 1,41

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill 6,9 1,8 5,5
Goodwill 30,1 20,3 23,8
Övriga omsättningstillgångar 18,5 9,8 16,0
Kundfordringar 41,8 34,9 51,8
Likvida medel 53,5 68,4 66,3
Summa tillgångar 150,8 135,2 163,3

Eget kapital* 86,1 84,1 93,8
Räntebärande skulder 0,2 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 64,5 51,1 69,5
Summa eget kapital och skulder 150,8 135,2 163,3
Varav minoritetsandel 2,9 1,4 2,5

Nyckeltal
jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Orderingång, mkr 141,8 107,5 217,1
Rörelsemarginal % 3,1 7,4 9,1
Nettokassa, mkr 53,5 68,4 66,3
Soliditet % 57,1 62,2 57,5
Eget kapital per aktie, kronor 8,13 7,93 8,85
Medelantal anställda 155 124 127
Antalet anställda vid periodens slut 158 128 139

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före rörelsekapitalförändring 1,3 5,2 17,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,0 9,2 13,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,7 -0,8 -7,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,8 -12,7 -13,0
Periodens kassaflöde -13,5 -4,3 -6,7



Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 jan-mars 2007 okt-dec 2006 juli-sept 2006 april-juni 2006 jan-mars 2006

Summa rörelseintäkter 66,2 63,2 70,9 47,3 47,9 47,5
Summa rörelsens kostnader -67,7 -57,7 -62,1 -43,7 -45,1 -43,2
Rörelseresultat -1,5 5,5 8,8 3,7 2,8 4,3
Finansnetto 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2
Resultat efter finansiella poster -1,0 5,8 9,4 4,0 3,1 4,5
Skatt 0,3 -1,6 -5,7 -1,2 -0,9 -1,3
Resultat efter skatt -0,7 4,2 3,7 2,8 2,2 3,2
Minoritetsintresse -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1

Rörelsemarginal % -2,3 8,8 12,4 7,7 5,9 9,0

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Sverige 31,0 20,5 57,9 38,8 87,5
Holland 13,3 9,0 27,2 18,8 44,4
Danmark 11,6 9,1 22,6 16,6 34,8
Finland 8,4 6,0 16,0 13,9 28,8
Norge 6,2 3,8 13,5 8,3 20,4
Moderbolaget och koncernelimineringar -4,3 -0,3 -7,7 -1,0 -2,3

66,2 47,9 129,4 95,4 213,6

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Ingående balans 93,8 91,5 91,5
Utdelning -12,7 -12,7 -12,7
Återbetalning moms 0,0 0,5 0,5
Omräkningsdifferenser 1,4 -0,6 -1,7
Periodens resultat 3,5 5,4 15,3
Minoritetsandel 0,1 -0,1 0,9
Utgående balans 86,1 84,1 93,8

Moderbolagets resultaträkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Summa rörelseintäkter 2,1 2,6 11,5
Summa rörelsens kostnader -2,2 -2,1 -5,3
Rörelseresultat 0,0 0,5 6,2
Finansnetto 2,4 2,8 8,6
Resultat efter finansiella poster 2,4 3,3 14,7
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,9
Skatt -0,1 -0,2 -2,2
Resultat efter skatt 2,3 3,1 13,4

Moderbolagets balansräkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Anläggningstillgångar 43,4 27,5 35,7
Övriga omsättningstillgångar 2,3 2,9 9,8
Likvida medel 26,6 38,2 36,6
Summa tillgångar 72,3 68,6 82,1

Eget kapital 62,9 63,0 73,3
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 9,4 5,6 8,8
Summa eget kapital och skulder 72,3 68,6 82,1
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Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens
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Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego,
Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo och VW.
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Novotek AB (publ)
Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2007

· Omsättningen ökade med 36% och uppgick till 129 (95) MSEK, varav 66
(48) MSEK under andra kvartalet

· Orderingången ökade med 32% och uppgick till 142 (107) MSEK, varav
75 (57) MSEK under andra kvartalet

· Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1) MSEK, varav -1,5 (2,8) MSEK
under andra kvartalet

· Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 (5,4) MSEK, varav -0,7 (2,2) MSEK
under andra kvartalet

· Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,49) kronor, varav -0,09 (0,20) kronor
under andra kvartalet

Marknadsläget
Inledningen på 2007 har varit gynnsam ur omsättnings- och orderingångssynpunkt.

Resultat och finansiell ställning
Resultatet har inte utvecklats i linje med omsättningen. De strategiska förändringar
som genomförts har resulterat i en stark tillväxt men har också inneburit
omstruktureringskostnader. Detta har påverkat resultatet negativt.

Novotek-koncernen redovisar för andra kvartalet 2007 ett rörelseresultat på -1,5 (2,8)
miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,0 (3,1) miljoner kronor.
Nettoresultat per aktie uppgick till -0,09 (0,20) kronor.
Omsättningen uppgick till 66,2 (47,9) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 juni 2007 ett resultat efter
finansnetto på 4,8 (7,6) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1)
miljoner kronor.
Nettoresultatet per aktie blev 0,30 (0,49) kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 (7,4) procent.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 129,4 (95,4) miljoner kronor.
Orderingången uppgick till 141,8 (107,5) miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (9,2) miljoner kronor.
För utdelning till aktieägarna har 12,7 (12,7) miljoner kronor använts.
Likvida medel uppgick till 53,5 (68,4) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick till 57,1 (62,2) procent.

Förvärv
Inga förvärv har genomförts under andra kvartalet. Integrationen av Infratech som
förvärvades under första kvartalet slutfördes under det samma.

Intressanta order
Novotek i Holland fick under andra kvartalet förtroendet av Belgomilk, Belgiens
största mejeri, att installera ett komplett system för spårbarhet. Systemet baseras på



den helt unika Proficy-familjen som ger Belgomilk en anläggning som är både
framtidssäker och anpassningbar. Installationen inkluderar även hela datainsamlingen
inklusive dataterminaler och kopplingar till märkningsutrustning.

Inom området Infrastructure erhöll Novotek en strategisk order från Vägverket i slutet
av perioden gällande sammankoppling av olika styrsystem i Lundbytunneln i
Göteborg. I ordern ingår även avancerad trafikövervakning via CCTV system. Detta
ses som en möjlighet att koppla ihop de vitt skilda systemen som finns för
övervakning och styrning av tunnlar samt även mot överordnade ledningscentraler
och alarmsystem.

Personal
Antalet anställda har under andra kvartalet ökat med två personer.
Den 30 juni 2007 uppgick antalet anställda till 158 personer.
I jämförelse med den 30 juni 2006 är detta en ökning med 30 personer.

Redovisningsprinciper
Från och med 2005 tillämpar Novotek International Financial Reporting Standards,
IFRS med de tillägg och undantag som följer av Redovisningsrådets rekommendation
30 och 32.

Delårsrapporten har i upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2006.

För flertalet av de rekommendationer som implementerats genom övergången till
IFRS kom effekten att bli obefintlig eller begränsad avseende bolagets redovisning.
De IFRS-standarder och tolkningar som trätt i kraft efter den 31 december 2006 har
inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2007.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,3 (0,2)
miljoner kronor. Investering i balanserade utvecklingskostnader under året uppgår till
0,6 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget
Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2007 till 2,1 (2,6) miljoner
kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,4 (3,3) miljoner kronor. I
resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 2,0 (2,5) miljoner kronor.Likvida
medel och kortfristiga placeringar uppgick till 26,6 (38,2) miljoner kronor.

Utsikter
För resterande delen av 2007 förväntas fortsatt god efterfrågan inom Novoteks
marknadsområde. Förstärkningarna inom gruppen fortsätter och fokus ligger nu på
kompletterande förvärv, förbättring av resultatet samt att säkerställa fortsatt tillväxt.
Totalansvar för lösningar, produkter och tjänster inom Novoteks alla teknikområden
bedöms få en allt större betydelse.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden januari – september år 2007 avges den 24 oktober 2007.



Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med risker och
osäkerheter. Dessa kan exempelvis bestå av uteblivna order, leverans- och
kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.
Det är inte möjligt att beskriva alla de osäkerheter som föreligger.

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten 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 6 augusti 2007

Novotek AB (publ)
Styrelsen
Göran Andersson Claes Lindqvist

Torsten Cegrell Ingvar Unnerstam

Tobias Antius
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Tobias Antius
VD och koncernchef
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Nettoomsättning 65,8 47,7 128,9 95,1 212,4
Övriga rörelseintäkter 0,4 0,2 0,5 0,3 1,2
Summa rörelseintäkter 66,2 47,9 129,4 95,4 213,6

Handelsvaror -31,5 -19,3 -58,1 -39,8 -90,2
Övriga externa kostnader -8,8 -6,8 -15,4 -12,4 -25,5
Personalkostnader -27,1 -18,8 -51,4 -35,7 -77,7
Avskrivningar anläggningstillgångar -0,3 -0,2 -0,6 -0,4 -0,8
Rörelseresultat -1,5 2,8 4,0 7,1 19,5

Finansiella intäkter 0,5 0,4 0,8 0,6 1,6
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter finansiella poster -1,0 3,1 4,8 7,6 21,0

Skatt 0,3 -0,9 -1,3 -2,2 -5,7
Resultat efter skatt -0,7 2,2 3,5 5,4 15,3
Minoritetsandel -0,3 -0,1 -0,4 -0,2 -0,3

Data per aktie
april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Antal aktier vid periodens slut 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Genomsnittligt antal aktier 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Nettoresultat per aktie, kronor -0,09 0,20 0,30 0,49 1,41

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill 6,9 1,8 5,5
Goodwill 30,1 20,3 23,8
Övriga omsättningstillgångar 18,5 9,8 16,0
Kundfordringar 41,8 34,9 51,8
Likvida medel 53,5 68,4 66,3
Summa tillgångar 150,8 135,2 163,3

Eget kapital* 86,1 84,1 93,8
Räntebärande skulder 0,2 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 64,5 51,1 69,5
Summa eget kapital och skulder 150,8 135,2 163,3
Varav minoritetsandel 2,9 1,4 2,5

Nyckeltal
jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Orderingång, mkr 141,8 107,5 217,1
Rörelsemarginal % 3,1 7,4 9,1
Nettokassa, mkr 53,5 68,4 66,3
Soliditet % 57,1 62,2 57,5
Eget kapital per aktie, kronor 8,13 7,93 8,85
Medelantal anställda 155 124 127
Antalet anställda vid periodens slut 158 128 139

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före rörelsekapitalförändring 1,3 5,2 17,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,0 9,2 13,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,7 -0,8 -7,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,8 -12,7 -13,0
Periodens kassaflöde -13,5 -4,3 -6,7



Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 jan-mars 2007 okt-dec 2006 juli-sept 2006 april-juni 2006 jan-mars 2006

Summa rörelseintäkter 66,2 63,2 70,9 47,3 47,9 47,5
Summa rörelsens kostnader -67,7 -57,7 -62,1 -43,7 -45,1 -43,2
Rörelseresultat -1,5 5,5 8,8 3,7 2,8 4,3
Finansnetto 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2
Resultat efter finansiella poster -1,0 5,8 9,4 4,0 3,1 4,5
Skatt 0,3 -1,6 -5,7 -1,2 -0,9 -1,3
Resultat efter skatt -0,7 4,2 3,7 2,8 2,2 3,2
Minoritetsintresse -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1

Rörelsemarginal % -2,3 8,8 12,4 7,7 5,9 9,0

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Sverige 31,0 20,5 57,9 38,8 87,5
Holland 13,3 9,0 27,2 18,8 44,4
Danmark 11,6 9,1 22,6 16,6 34,8
Finland 8,4 6,0 16,0 13,9 28,8
Norge 6,2 3,8 13,5 8,3 20,4
Moderbolaget och koncernelimineringar -4,3 -0,3 -7,7 -1,0 -2,3

66,2 47,9 129,4 95,4 213,6

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Ingående balans 93,8 91,5 91,5
Utdelning -12,7 -12,7 -12,7
Återbetalning moms 0,0 0,5 0,5
Omräkningsdifferenser 1,4 -0,6 -1,7
Periodens resultat 3,5 5,4 15,3
Minoritetsandel 0,1 -0,1 0,9
Utgående balans 86,1 84,1 93,8

Moderbolagets resultaträkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Summa rörelseintäkter 2,1 2,6 11,5
Summa rörelsens kostnader -2,2 -2,1 -5,3
Rörelseresultat 0,0 0,5 6,2
Finansnetto 2,4 2,8 8,6
Resultat efter finansiella poster 2,4 3,3 14,7
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,9
Skatt -0,1 -0,2 -2,2
Resultat efter skatt 2,3 3,1 13,4

Moderbolagets balansräkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Anläggningstillgångar 43,4 27,5 35,7
Övriga omsättningstillgångar 2,3 2,9 9,8
Likvida medel 26,6 38,2 36,6
Summa tillgångar 72,3 68,6 82,1

Eget kapital 62,9 63,0 73,3
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 9,4 5,6 8,8
Summa eget kapital och skulder 72,3 68,6 82,1



Novotek AB
Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens
informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser
kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar,
säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av
produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa,
tillverkning samt VA.

Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens small caplista från juni 1999.
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego,
Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo och VW.
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Tel : 040-316900
Fax: 040-947617
www.novotek.com
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Novotek AB (publ)
Delårsrapport
1 januari – 30 juni 2007

· Omsättningen ökade med 36% och uppgick till 129 (95) MSEK, varav 66
(48) MSEK under andra kvartalet

· Orderingången ökade med 32% och uppgick till 142 (107) MSEK, varav
75 (57) MSEK under andra kvartalet

· Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1) MSEK, varav -1,5 (2,8) MSEK
under andra kvartalet

· Resultatet efter skatt uppgick till 3,5 (5,4) MSEK, varav -0,7 (2,2) MSEK
under andra kvartalet

· Vinst per aktie uppgick till 0,30 (0,49) kronor, varav -0,09 (0,20) kronor
under andra kvartalet

Marknadsläget
Inledningen på 2007 har varit gynnsam ur omsättnings- och orderingångssynpunkt.

Resultat och finansiell ställning
Resultatet har inte utvecklats i linje med omsättningen. De strategiska förändringar
som genomförts har resulterat i en stark tillväxt men har också inneburit
omstruktureringskostnader. Detta har påverkat resultatet negativt.

Novotek-koncernen redovisar för andra kvartalet 2007 ett rörelseresultat på -1,5 (2,8)
miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,0 (3,1) miljoner kronor.
Nettoresultat per aktie uppgick till -0,09 (0,20) kronor.
Omsättningen uppgick till 66,2 (47,9) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 juni 2007 ett resultat efter
finansnetto på 4,8 (7,6) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,1)
miljoner kronor.
Nettoresultatet per aktie blev 0,30 (0,49) kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 (7,4) procent.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 129,4 (95,4) miljoner kronor.
Orderingången uppgick till 141,8 (107,5) miljoner kronor.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (9,2) miljoner kronor.
För utdelning till aktieägarna har 12,7 (12,7) miljoner kronor använts.
Likvida medel uppgick till 53,5 (68,4) miljoner kronor.
Soliditeten uppgick till 57,1 (62,2) procent.

Förvärv
Inga förvärv har genomförts under andra kvartalet. Integrationen av Infratech som
förvärvades under första kvartalet slutfördes under det samma.

Intressanta order
Novotek i Holland fick under andra kvartalet förtroendet av Belgomilk, Belgiens
största mejeri, att installera ett komplett system för spårbarhet. Systemet baseras på



den helt unika Proficy-familjen som ger Belgomilk en anläggning som är både
framtidssäker och anpassningbar. Installationen inkluderar även hela datainsamlingen
inklusive dataterminaler och kopplingar till märkningsutrustning.

Inom området Infrastructure erhöll Novotek en strategisk order från Vägverket i slutet
av perioden gällande sammankoppling av olika styrsystem i Lundbytunneln i
Göteborg. I ordern ingår även avancerad trafikövervakning via CCTV system. Detta
ses som en möjlighet att koppla ihop de vitt skilda systemen som finns för
övervakning och styrning av tunnlar samt även mot överordnade ledningscentraler
och alarmsystem.

Personal
Antalet anställda har under andra kvartalet ökat med två personer.
Den 30 juni 2007 uppgick antalet anställda till 158 personer.
I jämförelse med den 30 juni 2006 är detta en ökning med 30 personer.

Redovisningsprinciper
Från och med 2005 tillämpar Novotek International Financial Reporting Standards,
IFRS med de tillägg och undantag som följer av Redovisningsrådets rekommendation
30 och 32.

Delårsrapporten har i upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2006.

För flertalet av de rekommendationer som implementerats genom övergången till
IFRS kom effekten att bli obefintlig eller begränsad avseende bolagets redovisning.
De IFRS-standarder och tolkningar som trätt i kraft efter den 31 december 2006 har
inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2007.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,3 (0,2)
miljoner kronor. Investering i balanserade utvecklingskostnader under året uppgår till
0,6 (0,0) miljoner kronor.

Moderbolaget
Omsättningen uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2007 till 2,1 (2,6) miljoner
kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,4 (3,3) miljoner kronor. I
resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 2,0 (2,5) miljoner kronor.Likvida
medel och kortfristiga placeringar uppgick till 26,6 (38,2) miljoner kronor.

Utsikter
För resterande delen av 2007 förväntas fortsatt god efterfrågan inom Novoteks
marknadsområde. Förstärkningarna inom gruppen fortsätter och fokus ligger nu på
kompletterande förvärv, förbättring av resultatet samt att säkerställa fortsatt tillväxt.
Totalansvar för lösningar, produkter och tjänster inom Novoteks alla teknikområden
bedöms få en allt större betydelse.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för perioden januari – september år 2007 avges den 24 oktober 2007.



Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med risker och
osäkerheter. Dessa kan exempelvis bestå av uteblivna order, leverans- och
kvalitetsproblem från underleverantörer, betalningsinställelser och personalproblem.
Det är inte möjligt att beskriva alla de osäkerheter som föreligger.

Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten 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 6 augusti 2007

Novotek AB (publ)
Styrelsen
Göran Andersson Claes Lindqvist

Torsten Cegrell Ingvar Unnerstam

Tobias Antius
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Tobias Antius
VD och koncernchef
040-316915, 073-6338915
tobias.antius@novotek.com

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Koncernens resultaträkningar
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Nettoomsättning 65,8 47,7 128,9 95,1 212,4
Övriga rörelseintäkter 0,4 0,2 0,5 0,3 1,2
Summa rörelseintäkter 66,2 47,9 129,4 95,4 213,6

Handelsvaror -31,5 -19,3 -58,1 -39,8 -90,2
Övriga externa kostnader -8,8 -6,8 -15,4 -12,4 -25,5
Personalkostnader -27,1 -18,8 -51,4 -35,7 -77,7
Avskrivningar anläggningstillgångar -0,3 -0,2 -0,6 -0,4 -0,8
Rörelseresultat -1,5 2,8 4,0 7,1 19,5

Finansiella intäkter 0,5 0,4 0,8 0,6 1,6
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter finansiella poster -1,0 3,1 4,8 7,6 21,0

Skatt 0,3 -0,9 -1,3 -2,2 -5,7
Resultat efter skatt -0,7 2,2 3,5 5,4 15,3
Minoritetsandel -0,3 -0,1 -0,4 -0,2 -0,3

Data per aktie
april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Antal aktier vid periodens slut 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Genomsnittligt antal aktier 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000 10.600.000
Nettoresultat per aktie, kronor -0,09 0,20 0,30 0,49 1,41

Koncernens balansräkningar
Belopp i miljoner kronor 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Anläggningstillgångar exklusive goodwill 6,9 1,8 5,5
Goodwill 30,1 20,3 23,8
Övriga omsättningstillgångar 18,5 9,8 16,0
Kundfordringar 41,8 34,9 51,8
Likvida medel 53,5 68,4 66,3
Summa tillgångar 150,8 135,2 163,3

Eget kapital* 86,1 84,1 93,8
Räntebärande skulder 0,2 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 64,5 51,1 69,5
Summa eget kapital och skulder 150,8 135,2 163,3
Varav minoritetsandel 2,9 1,4 2,5

Nyckeltal
jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Orderingång, mkr 141,8 107,5 217,1
Rörelsemarginal % 3,1 7,4 9,1
Nettokassa, mkr 53,5 68,4 66,3
Soliditet % 57,1 62,2 57,5
Eget kapital per aktie, kronor 8,13 7,93 8,85
Medelantal anställda 155 124 127
Antalet anställda vid periodens slut 158 128 139

Koncernens kassaflödesanalyser
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före rörelsekapitalförändring 1,3 5,2 17,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,0 9,2 13,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6,7 -0,8 -7,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12,8 -12,7 -13,0
Periodens kassaflöde -13,5 -4,3 -6,7



Kvartalsvisa resultaträkningar i sammandrag
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 jan-mars 2007 okt-dec 2006 juli-sept 2006 april-juni 2006 jan-mars 2006

Summa rörelseintäkter 66,2 63,2 70,9 47,3 47,9 47,5
Summa rörelsens kostnader -67,7 -57,7 -62,1 -43,7 -45,1 -43,2
Rörelseresultat -1,5 5,5 8,8 3,7 2,8 4,3
Finansnetto 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2
Resultat efter finansiella poster -1,0 5,8 9,4 4,0 3,1 4,5
Skatt 0,3 -1,6 -5,7 -1,2 -0,9 -1,3
Resultat efter skatt -0,7 4,2 3,7 2,8 2,2 3,2
Minoritetsintresse -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1

Rörelsemarginal % -2,3 8,8 12,4 7,7 5,9 9,0

Omsättningens fördelning på verksamhetsländer
Belopp i miljoner kronor april-juni 2007 april-juni 2006 jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Sverige 31,0 20,5 57,9 38,8 87,5
Holland 13,3 9,0 27,2 18,8 44,4
Danmark 11,6 9,1 22,6 16,6 34,8
Finland 8,4 6,0 16,0 13,9 28,8
Norge 6,2 3,8 13,5 8,3 20,4
Moderbolaget och koncernelimineringar -4,3 -0,3 -7,7 -1,0 -2,3

66,2 47,9 129,4 95,4 213,6

Periodens förändring av eget kapital
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Ingående balans 93,8 91,5 91,5
Utdelning -12,7 -12,7 -12,7
Återbetalning moms 0,0 0,5 0,5
Omräkningsdifferenser 1,4 -0,6 -1,7
Periodens resultat 3,5 5,4 15,3
Minoritetsandel 0,1 -0,1 0,9
Utgående balans 86,1 84,1 93,8

Moderbolagets resultaträkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor jan-juni 2007 jan-juni 2006 helår 2006

Summa rörelseintäkter 2,1 2,6 11,5
Summa rörelsens kostnader -2,2 -2,1 -5,3
Rörelseresultat 0,0 0,5 6,2
Finansnetto 2,4 2,8 8,6
Resultat efter finansiella poster 2,4 3,3 14,7
Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,9
Skatt -0,1 -0,2 -2,2
Resultat efter skatt 2,3 3,1 13,4

Moderbolagets balansräkningar - sammandrag
Belopp i miljoner kronor 2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31

Anläggningstillgångar 43,4 27,5 35,7
Övriga omsättningstillgångar 2,3 2,9 9,8
Likvida medel 26,6 38,2 36,6
Summa tillgångar 72,3 68,6 82,1

Eget kapital 62,9 63,0 73,3
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0
Icke räntebärande skulder 9,4 5,6 8,8
Summa eget kapital och skulder 72,3 68,6 82,1



Novotek AB
Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens
informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser
kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar,
säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av
produkter, tjänster och lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa,
tillverkning samt VA.

Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens small caplista från juni 1999.
Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego,
Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo och VW.
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