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KVARTALSRAPPORT Q2 - OKTOBER 2019 till DECEMBER 2019 
 

Andra kvartalet oktober – december 2019 jämfört med samma period 2018 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 16 804 (17 657) 

• Rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 444 (1 678) 

• Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK 1 135 (1 309) 

• Resultat per aktie uppgick till SEK 0,11 (0,13) 

 

Halvåret Juli – december 2019 jämfört med samma period 2018

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 23 799 (27 906) 

• Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 943 (1 783) 

• Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK -1 950 (1 391) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,19 (0,13)

 

 

Bolaget i sammandrag 

      Okt - dec  Okt - dec Juli - dec    Juli - dec Helår 

(kSEK)     19/20   18/19   19/20   18/19   2018/2019 

Nettoomsättning  16 804  17 657  23 799  27 906  56 136 

Rörelseresultat  1 444  1 678  -1 943  1 783  1 606 

Resultat efter skatt 1 135  1 309  -1 950  1 391  1 217 

Rörelsemarginal, % 8,59   9,50   -8,16   6,4   2,9 

Resultat per aktie, SEK 0,11    0,13   -0,19   0,13   0,12 
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VD-kommentar 
Årets andra kvartal innebar en stark återhämtning jämfört med kvartal 1. En del av Q1:s förlust finns kvar, 

men den har minskat med en tredjedel och kvartalet resulterade i en vinst på nästan samma nivå som 

under motsvarande kvartal föregående år. Ett starkt fokus på försäljning ger resultat. 

 

Under perioden har också ett par produkter lanserats. Novus Livsmedelsbarometer har på ett konkret sätt 

öppnat upp dörren tydligare för FMCG, där Novus tidigare varit svagare. Genom att lansera intressanta 

produkter och kunskap inom områden är ett sätt för Novus att nå nya branscher. 

 

Alternativet till att undersöka är att gissa - i Novus inställning är att  det aldrig är någon bra för ursäkt att 

gissa i stället för att skaffa sig kan få kunskap kring marknader och kunder genom bra undersökningar. När 

många andra undersökningsföretag fokuserar på att leverera billig data, och gör sig därmed ännu mer 

sårbara för automatisk datagenerering, fortsätter Novus att stärka sin position som kunskapsföretag. Våra 

undersökningar levererar värdefull kunskap, som hjälper våra kunder att förstå sin marknad och fatta 

strategiska beslut om vägen framåt.  

 

I Novus bolagsutveckling som baseras på kompetens och samtidigt kunna fortsätta växa är kan det leda till 

att lönsamheten tillfälligt går ned, vilket är det vi sett under detta halvår. Det krävs en investeringen i 

humankapital och kollektiv kunskap vilket i sin tur leder till att vi kan leverera ovärderlig kunskap till våra 

kunder. 

 

Det Novus som min far grundade, där jag tillträdde som VD för nio år sedan, utvecklas hela tiden. Vi har 

ökat förväntningarna hos undersökningskunder på vad det kan innebära att köpa och få nytta av 

undersökningar. Novus´ ställning på svenska marknaden är helt unik. Novus är i dag ett kunskapsföretag 

som är inblandat i det strategiska arbetet inom olika företag och organisationer. Vi verkar dessutom som 

rådgivare och bollplank inom flera branscher även inblandad i diskussioner kring demokratins och medias 

utveckling. Behovet av en oberoende kunskapsleverantör som förstår och kan förklara mänskligt beteende 

har nog aldrig varit så stort som idag. Novus´ position har aldrig varit starkare. De produkter som levererats 

under detta halvår är ett bevis; Novus Academy, Novus´ föreläsningar och Novus´ rapporter. Den faktiska 

kärnan i allt vi skapar är och har alltid varit Novus´ skickliga undersökare och kunskapen våra trovärdiga 

undersökningar ger. 

 

Torbjörn Sjöström - VD Novus 
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Väsentliga händelser under perioden juli – december 2019 

▪ Vi har lanserat Novus Academy, som är ett samlingsnamn för utbildningar, föreläsningar, rapporter 

och Novus kusnkap generellt kring samhället, sakfrågor och mänskligt beteende. 
▪ Vi har breddat vårt kunderbjudande med två nya rapporter, Livsmedelsbarometern och Klimat, 

Hållbarhet och Energi. 
▪ Novus har under perioden ordnat flera seminarier där kunder, såväl gamla som nya, har möjlighet 

att ta del av nya insikter. 
▪ ALS Invest AB har köpt fler aktier i bolaget och har därmed ökat sitt ägande från 60,55% till 61,41% 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
Inga väsentliga händelser efter periodens slut. 

 

Omsättning och resultat 
Rörelsens intäkter har under räkenskapsårets första sex månader minskat kSEK 4 107 (5 536) och uppgick 

till kSEK 23 799 (27 906). Under detta halvår uppgick rörelseresultatet till kSEK -1 943 (1 783), vilket gav en 

rörelsemarginal på -8,2% (6,4%). I rörelseresultatet ingår avskrivningar med kSEK -1 130 (-993). 

Finansnettot uppgick till kSEK -7 (0). Resultatet före skatt uppgick till kSEK -1 950 (1 783). Skattekostnaden 

uppgick till kSEK 0 (-392). Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 950 (1 391). Resultat per aktie blev SEK -

0,19 (0,13) 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolagets kassaflöde för perioden uppgår till kSEK -4 687 (-3 952). Bolagets likvida medel uppgår per den 31 

december 2019 till kSEK 4 628 (6 910). 

 

Soliditeten per den 31 december 2019 uppgår till 37,4% (38,8%) och eget kapital uppgår per den 31 

december 2019 till kSEK 9 639 (12 789). Eget kapital per aktie är SEK 0,93 (1,23). 

 

Investeringar 
Bolagets investeringar under perioden uppgår till kSEK 1 134 (1 297) och avser i huvudsak vidareutveckling 

av Novus respondentpanel. 
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Årsstämma 2019 
Årsstämman 2019 avhölls den 31 oktober 2019. Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt 

framlagd årsredovisning samt beslutade ge ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören. 

Stämman beslutade att utdelningen för verksamhetsåret 2018/2019 skall lämnas uppgående till 

0,1kr/aktie. Stämman beslutade om omval till styrelsen av Bertil Jacobson, Torbjörn Sjöström och Kristin 

Sjöström, Micael Dahlén, Murat Yigit och Suzan Engel som ordinarie ledamöter. Till revisor valdes 

Charlotte Holmstrand på Ernst & Young. Stämman beslutade att ett styrelsearvode på 60 000 kr skall utgå 

till externa styrelseledamöter samt 80 000 kr till styrelseordföranden. 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 2018/2019. 

 

För mer information se tidigare årsredovisning. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer presenteras på sidorna 7 samt 18 i årsredovisningen för 2018/2019. 

Inga väsentliga förändringar har skett för de redovisade riskerna i årsredovisningen. 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen, samt de som anges i 

BFNAR 2012:1. Principerna är oförändrade med föregående år. 
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Ekonomisk information  

Kvartalsredogörelse per 31 mars 2020        6 maj 2020  

Bokslutskommuniké 2019/2020       26 augusti 2020  

 

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 20 februari 2020 

  

 

 

Torbjörn Sjöström          Bertil Jacobson                  Kristin Sjöström            Micael Dahlén 

VD &           Styrelseordförande             Styrelseledamot           Styrelseledamot 

Styrelseledamot  

 

 

 

Murat Yigit          Suzan Engel 

Styrelseledamot         Styrelseledamot 

 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta  
Verkställande direktör Torbjörn Sjöström  torbjorn.sjostrom@novus.se  08-535 25 821 
 

 

 

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

mailto:torbjorn.sjostrom@novus.se
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Bolagets verksamhet 
Det som förenar alla Novus´ kunder är att de vill ha reda på en eller alla tre av följande frågor: 

• Vad tycker folk i en fråga? 

• Varför tycker de som de gör? 

• Hur kan företag och organisationer få nya kunder/fler medlemmar/utveckla sin affär utifrån denna 

kunskap? 

 

Den mest centrala i dessa är HUR, det är den som har ett riktigt affärsvärde, och alla egentligen vill ha svar 

på.  

 

Vad folk tycker är endast ett konstaterande av en nivå likt en temperatur, men det värdet är ganska 

begränsat om man stannar där. Det är egentligen bara första steget i det som leder vidare till nästa fråga: 

Varför. Varför tycker folk som de gör? Förstår man det så kan man börja agera. Slutligen kombinerar vi 

kunskapen kring vad och varför tillsammans med vår erfarenhet, för att kunna ge våra kunder de insikter 

som behövs för att förstå hur de behöver agera för att kunna nå sina mål. 

 

Novus beskriver vad folk tycker, förklarar varför och ger ledtrådar kring hur våra kunder kan agera för att 

agera proaktivt och utveckla sin verksamhet. 

 

En undersökning är en metod och en process för att få kunskap som består av två delar:  

• Datainsamling 

• Analys 

 

Att få svar på en fördefinierad fråga är endast en del i en undersökning. Det är lätt att tro att detta är en 

undersökning och därmed har Big data ofta felaktigt utmålats som ett hot mot undersökningar. Det är 

snarare tvärt om. Det är snarare ytterligare en datakälla vi som undersökningsföretag kan basera vår analys 

på. Fler datakällor kan vara en fördel, man kan då vara mer säker i analysen. Novus kan därmed bidra ännu 

mer till en komplett bild. 

 

Novus har inte bara spetskompetens inom undersökningarna, utan också en god branschkunskap inom alla 

de områden där undersökningar genomförs, allt från politik till konsumentvaror. Detta säkerställer att 

kunden får en relevant nulägesbild och en viktig hjälp till att utveckla sin verksamhet. 

 

Novus Group International AB (publ) bedriver sin verksamhet i Stockholm och Malmö och är noterat på 

Spotlight Stockmarket sedan juni 2007. 
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BOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR 1) 

 

(kSEK) Juli – december 

2019/2020 

Juli – december 

2018/2019 

Helår 

2018/2019 

Nettoomsättning 23 799 27 906 56 136 

Övriga externa kostnader -10 085 -12 492 -25 745 

Personalkostnader -14 527 -12 638 -26 801 

Av- och nedskrivningar -1 130 -993 -1 984 

Rörelseresultat -1 943 1 783 1 606 

Finansnetto -7 0 -1 

Resultat före skatt -1 950 1 783 1 605 

Skatt 0 -392 -388 

Resultat efter skatt -1 950 1 391 1 217 

    

    

Resultat per aktie, SEK -0,19 0,13 0,12 

    

    

    

Medelantalet 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 

 

 31 december 31 december  30 juni  

TILLGÅNGAR (kSEK) 2019 2018 2019 

Immateriella anläggningstillgångar 5 140 5 170 5 241 

Materiella anläggningstillgångar 422 0 287 

Summa anläggningstillgångar 5 562 5 170 5 528 

    

    

Varulager m.m. 21 0 18 

Kundfordringar och andra fordringar 15 567 20 898 13 216 

Kassa och bank 4 628 6 910 9 315 

Summa omsättningstillgångar 20 216 27 808 22 549 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 25 778 32 978 28 077 

    

 31 december 31 december 30 juni 

EGET KAPITAL OCH SKULDER (kSEK) 2019 2018 2019 

Eget kapital  9 628 12 789 12 615 

    

    

Långfristiga skulder, räntebärande 0 0 0 

Leverantörsskulder och andra skulder 16 150 20 189 15 462 

Summa skulder 16 150 20 189 15 462 

    

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 778 32 978 28 077 
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1. BOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (kSEK) 

 

 31 december 30 juni  31 december 

 2019 2019 2018 

Ingående eget kapital enligt balansräkning 12 626 13 472 13 472 

Lämnad utdelning -1 037 -2 074 -2 074 

Periodens totalresultat -1 950 1 217 1 391 

Eget kapital vid periodens slut 9 639 12 615 12 789 

 

 

2. BOLAGETS KASSAFLÖDE (kSEK) 

 

 Juli - december Juli-december  31 december 

 2019/2020 2018/2019 2018 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 516 -581 6 711 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 134 -1 297 -2 297 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 037 -2 074 -1 556 

Förändring av likvida medel -4 687 -3 952 2 858 

    

Avstämning av förändring i likvida medel    

Ingående balans likvida medel 9 315 10 862 8 004 

Utgående balans likvida medel 4 628 6 910 10 862 

Förändring av likvida medel -4 687 -3 952 2 858 

 

 

 

3. SEGEMENTSRAPPORTERING 

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 Juli-december  Helår 

 2019/2020 2018/2019 2018/2019 

Nettoomsättning, kSEK 23 799 27 906 56 136 

Omsättningsförändring, % -14,7% 24,7% 14,9% 

Rörelseresultat, kSEK -1 943 1 783 1 606 

Resultat efter skatt, kSEK -1 950 1 391 1 217 

Rörelsemarginal, % (1) -8,2% 6,4% 2,9% 

Avkastning på eget kapital, % (2) -17,4% 11,6% 9,3% 

Avkastning på totalt kapital, % (3) -6,6% 5,8% 5,5% 

Soliditet, % (4) 37,3% 38,8% 46,3% 

Balansomslutning, kSEK 25 778 32 978 27 256 

Investeringar, kSEK 1 134 1 297 2 677 

Medelantalet anställda, st 32,0 28,7 32,0 

Medelantalet aktier, st 10 372 250 10 372 250 10 372 250 

Resultat per aktie, SEK -0,19 0,13 0,12 

Eget kapital per aktie, SEK 0,93 1,23 1,22 

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 

 

 

Nästa rapporttillfälle 
Tredje kvartalsrapporten avges den 2020-05-06. 

Denna rapport per 2020-02-20 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 

Stockholm den 20 februari 2020 

 

Torbjörn Sjöström 

VD 

 

 

Novus Group International AB 

Sveavägen 59, 113 59 Stockholm 


