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NOVUS GROUP INTERNATIONAL AB:  
KVARTALSREDOGÖRELSE KVARTAL 3 
 
Januari till mars 2019 jämfört med samma period 2018 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 14 231 (14 913) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till kSEK 922 (2 185) 

• Medelantalet anställda för perioden uppgick till 30 (28) anställda 

• Lokalen utökades från 350 kvm till 540 kvm 
 
Första nio månaderna under räkenskapsåret 2018/2019 jämfört med 2017/2018 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 42 136 (37 283) 

• Resultat före skatt för perioden uppgick till kSEK 2 705 (3 748) 

• Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 13 508 (12 890) 

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 12 342 (9 999) 
 
 
Årets tredje kvartal har utvecklats enligt plan. Novus fortsätter med en stark organisk tillväxt 
och förbereder fortsatt tillväxt genom att utöka lokalytan med 190 kvm. 
Lönsamhetssänkningen detta kvartal är en konsekvens av de investeringar vi gjort för att 
kunna hantera tillväxten. Likviditeten är mycket stark och förutsättningarna för en fortsatt 
expansion är goda. 
 
Torbjörn Sjöström, VD 
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Sammanfattning 
 
Omsättningen för kvartal 3, januari-mars 2019 uppgick till kSEK 14 231 (14 913).  

Resultat före skatt uppgick till kSEk 922 (2 185).  

 

Likviditeten är god och uppgick vid periodens slut till kSEK 12 342 (9 999).  

 

Novus fortsätter att växa och med det behövs även en utökad infrastruktur. Vi har under 

kvartalet utökat lokalerna för att kunna fortsätta utvecklingsarbetet kring våra kvalitativa 

undersökningar men också för att kunna få plats med ännu fler konsulter.   

 
Ackumulerat resultat för kvartal tre 2018/2019 är det näst starkaste tredje kvartalet i 

bolagets historia. Förutom vid räkenskapsåret 2017/2018 är kvartal tre sett till Novus 

historia ett svagare kvartal. Kvartal två och fyra brukar vara de mest intensiva. 

 

Väsentliga händelser under perioden jan – mars 2019 
 

Två nya anställda började på Novus under perioden. Under början av året välkomnade 

Novus en ny Strategic Advisor, Olof Gränström, närmast från Gapminder där han arbetade 

med Hans Rosling. Olof anställdes för att stärka Novus position som kunskapsföretag. Mot 

slutet av kvartalet anställdes även ytterligare en Data Analyst, Anna Andersdotter, för att 

kunna möta en ökad efterfrågan av mer kvalificerad statistisk analys från Novus kunder. 

 

För att kunna fortsätta tillväxten utökar Novus lokalytan på Sveavägen, från ett våningsplan 

till ytterligare ett. Behovet av kontorsyta, mötesrum och fokusgruppsrum ökar med antalet 

anställda och befintliga våningsplanet räckte inte till. 

 

Händelser efter periodens slut 
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Novus fortsätter att rekrytera, och anställer två Senior Consultants, Per Grenert med 

placering i Stockholm samt öppnar återigen ett kontor i Malmö där Anna-Lena Wihlborg blir 

den första anställda. Malmö som marknad är intressant, men det kräver en lokal närvaro 

med hög kompetens Anna-Lena besitter den kompetens som behövs för att kunna driva en 

lokal närvaro med den kunskap och förtroende som en konsult då kräver, och Novus kunder 

förväntar sig. 

 

Inga ytterligare händelse värda att notera. 

 
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 

analys- och konsultkompetens. 

 

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

analys, där trovärdigheten är den viktigaste aspekten.  

 

Novus är väl positionerat för en fortsatt tillväxt och vi kommer fortsätta att ta 
marknadsandelar.  
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Bolagets verksamhet 
 
Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med de metoder som är bäst 

lämpade för att ge svar på det som våra kunder behöver undersöka. 

 

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 vi fler 

kunder, fler medlemmar mm. För att förstå utgår vi från att ta fram svar på tre frågor: 

• Vad? 

• Varför? 

• Hur? 

 

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

användbart i kundens verksamhet. På så vis utför vi undersökningar med verklig affärsnytta. 

 

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

(opinions- och samhällsundersökningar), Marknad (varumärke, kommunikation, 

affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund- medlem och medarbetarelationer).  

 

Novus undersökningsidé fokuserar på timing och närvaro, det vill säga på plats när det 

händer och där det händer med handlingsinriktade analyser. 

 

Novus Group International bedriver större delen av sin verksamhet i Stockholm och är 

noterat på Spotlight Stockmarket sedan juni 2007. 
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BOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR1)   

  

 

(kSEK)       
Jan-Mars 

2018/2019   
Jan-Mars 

2017/2018   
Juli - Mars 

2018/2019 
Juli - Mars 

2017/2018 
Helår 

2017/2018 

Nettoomsättning   14 231  14 913  42 136 37 283 53 536 

Övriga externa kostnader  -6 245  -6 021  -18 737 -15 311 -22 792 

Personalkostnader   -6 710  -6 268  -19 348 -16 990 -24 540 

Av- och nedskrivningar  -353  -433  -1 345 -1 236 -1 625 

Rörelseresultat     923   2 191   2 706 3 746    4 579 
Finansnetto       -1   -6   -1 2  1 

Resultat före skatt     922   2 185   2 705 3 748 4 580  

Skatt       -203   -481   -595 -825  -1 074 

Resultat efter skatt   719  1 704  2 110 2 923 3 506 

           
           

Resultat per aktie, SEK   0,07   0,16   0,20 0,28 0,34 

           

Medelantal aktier, st   10 372 250  10 372 250  

 
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)   
31 Mars 

2019   
31 Mars 

2018   
30 juni 

2018 

Immateriella anläggningstillgångar 5 277  4 416  4 834 

Materiella anläggningstillgångar 225  73  0 

Andra långfristiga fordringar 0  0  0 

Summa anläggningstillgångar   5 502   4 489   4 834 

         

Kundfordringar och andra fodringar 7 981  12 928  15 889 

Kassa och bank     12 342   9 999   10 862 

Summa omsättningstillgångar 20 323   22 927   26 751 

         

SUMMA TILLGÅNGAR   25 825   27 416   31 585 

         

EGET KAPITAL OCH SKULDER (kSEK) 
31 Mars 

2019   
31 Mars 

2018   
30 juni 

2018 

Eget kapital   13 508  12 890  13 472 

         

Långfristiga skulder, räntebärande 0  0  0 

Leverantörsskulder och andra skulder 12 317  14 526  18 113 

Summa skulder     12 317   14 526   18 113 

                  

         

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 825   27 416   31 585 

 
 

Nästa rapporttillfälle 
 
2019-08-26 Bokslutskommuniké för 2018/2019 

 

Denna rapport per 2019-05-06 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Stockholm den 06 maj 2019 

 

Torbjörn Sjöström 

VD 


