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DELÅRSRAPPORT Q1 - JULI 2020 till SEPTEMBER 2020 

 

 

Perioden juli - september jämfört med samma period 2019 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 9 046 (6 995) 

• Resultat före skatt uppgick till kSEK -672 (-3 394) 

• Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 11 319 (9 233) 

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 7 247 (5 112) 

 

 

Bolaget i sammandrag 

      Juli - sep  Juli - sep Helår 

(kSEK)     2020   2019     2019/2020 

Nettoomsättning  9 046  6 995   
55 930 

Rörelseresultat  -679  -3 388   
582 

Resultat efter skatt -672  -3 394   414  

Rörelsemarginal, % -7,5%  -48,4%   1,0%  

Resultat per aktie, SEK -0,06   -0,33     0,04  
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VD RAPPORT 
När jag skriver detta är det återigen skärpta covid-restriktioner. Råden svänger snabbt och det är svårt 

att veta vad som kommer imorgon. Men det visar också på vikten av att snabbt få korrekt kunskap. 

Människors beteende ändras från en dag till en annan på grund av förändrade restriktioner. En 

beteendeförändring som denna är det bara tillförlitliga undersökningar som kan fånga. Samhället måste 

fortsätta och som medborgare gör vi alla så gott vi kan. Coronapandemin ledde inte till en nedstängning 

av samhället och Sverige klarade sig ändå rätt lindrigt ur det i våras. Novus fanns där som tillförlitlig 

kunskapsleverantör, vilket syns i Novus första delårsrapport - en kraftig omsättnings- och 

resultatförbättring som jag är otroligt stolt över.  

 

Novus permitterade inte i våras utan vi var fast övertygade om att kunskap behövs mer än någonsin. Vi 

som organisation är också väl rustade för distansarbete sedan lång tid tillbaka. Så det fanns inget som 

hindrade oss från att göra vårt jobb. 

 

Vi har också bidragit med värdefull kunskap till samhället, tydligast vad gäller pandemin. Bland annat var 

Novus först med att lyfta problemet med långtidssjuka. Vi var även först med att lyfta att sjukdomen 

fanns i Sverige redan i slutet på 2019. Våra undersökningar har sedan dess blivit bekräftade av forskare 

och i annan statistik, något vi är mycket stolta över. Särskilt stolta är vi över att ha visat hur tidiga våra 

undersökningar är som indikatorer. Våra rapporter kom månader innan någon annan uppmärksammade 

problemen. Att undersökningar fungerar vet vi redan, men här blev det tydligt för hela världen att våra 

undersökningar stämde från början när de kontrollerades i efterhand mot andra källor.  

 

Novus är med andra ord en tillförlitlig källa till kunskap – i vissa lägen den enda. Novus är dessutom ofta 

först med avgörande fakta, såsom blev tydligt i början av coronakrisen. För gör man som vi gör och går 

till källan för mänskligt beteende: människan, så minskar risken för fel och man får snabbt reda på 

trender och beteendeförändringar. Vi kan också fråga varför man gör det man gör. Novus kan därför 

inte vara bättre positionerade än vi är nu. 

 

Därmed stänger vi stolt ett första delår med vetskapen om att vi gör nytta. Nytta för våra kunder och 

även för samhället i en tid då prövningarna är stora. Ett delår som för oss börjar med sommarsemester 

vilket naturligt är ett förlustkvartal. Men vi överträffade nog de flestas förväntningar på bolaget med ett 

så mycket starkare resultat under en global pandemi. 

 

Torbjörn Sjöström 

VD 

Novus 
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Väsentliga händelser under perioden juli – september 2020 
Novus har under perioden fått många nya kunder, en del offentliga upphandlingar med ramavtal som 

sträcker sig flera år framåt i tiden. Ett tecken på vår tillväxt är att 60 % av våra kunder nu är inom den 

privata sektorn. 

Novus genomförde en omorganisation för att fortsätta utveckla den nya tidens kunskapsföretag. För att 

bli en allt bättre leverantör av fakta och kunskap till allt fler kunder. Det innebär också att vi kan skapa 

en stabilare organisation som är bättre rustad för en fortsatt tillväxt med en bra affär i grunden. 

Novus Coronastatus fortsätter. Dessa undersökningar uppmärksammas mer och Novus är faktakällan 

inom fler områden kring denna mystiska pandemi. Till exempel lyfte SVT:s Vetenskapens värld Novus 

undersökningar som fakta kring antal coronasmittade och antal långtidssjuka. Det är fortfarande den 

enda aktuella undersökningen som över tid följer svenskarnas hälsotillstånd. 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
Bolaget har under bolagstämman den tredje november 2020 beslutat att byta räkenskapsår från brutet 

till kalenderår. Detta räkenskapsår avser juli 2020 till december 2020 och nästa räkenskapsår avser 

perioden 0101 – 1231. 

 

Omsättning och resultat 

Omsättning för kvartal 1, perioden juli till september 2020, uppgick till kSEK 9 046 (6 995). Resultat före 

skatt uppgick till kSEK -672 (-3 394). 

 

Likviditeten är god och uppgick vid periodens slut till kSEK 7 247 (5 112). 
 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolagets kassaflöde för perioden uppgår till kSEK -512 (-4 203). Bolagets likvida medel uppgår per den 30 

september 2020 till kSEK 7 247 (5 112), exklusive outnyttjad beviljad checkräkningskredit om kSEK 2 000 

(0). Soliditeten per den 30 september 2020 uppgick till 50,5% (44,9%) och eget kapital uppgick den 30 

september 2020 till kSEK 11 319 (9 221). Eget kapital per aktie är SEK 1,09 (0,89). 

 

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

i BFNAR 2012:1.  

 

Vår aktie 
Novus är sedan 2007 noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet NOVU. 

Vid perioden avslut uppgick aktiekapitalet till 2 074 kSEK fördelat på 10 372 250 aktier. 
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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 den 

kunskap 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  

Belopp i kSEK 
 

 2020-07-01 
till 2020-09-30 

2019-07-01 
till 2019-09-30 

    

Rörelseintäkter m.m.    

Nettoomsättning  9 046 6 995 

Övriga rörelseintäkter  6 0 

  9 052 6 995 

    

Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader  -3 318 -3 352 
Personalkostnader  -5 849 -6 505 
Av/nedskrivningar av materiella och    
Immateriella anläggningstillgångar  -564 -526 

Rörelseresultat  -679 -3 388 
    
Resultat från finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande poster  7 0 
Räntekostnader och liknande kostnader  0 -6 

  -672 -3 394 
    
Skatt på årets resultat  0 0 
    

Periodens resultat  -672 -3 394 

    
Resultat per aktie och aktiedata    
    
Resultat per aktie, SEK  -0,06 -0,33 
Förslagen utdelning per aktie, SEK  0 0 
Meddelantalet aktier, st  10 372 250 10 372 250 
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BOLAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i kSEK  2020-09-30 2019-09-30 
    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    
Förvärvad Panel  5 269 5 057 

  5 269 5 057 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer  163 275 

  163 275 
    

Summa anläggningstillgångar  5 432 5 332 
    
    

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    
Övriga lagertillgångar  8 18 

  8 18 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  5 705 4 353 
Övriga fordringar  38 1 337 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 948 4 371 

  9 691 10 061 
    
Kassa och bank  7 247 5 112 
    

Summa omsättningstillgångar  16 946 15 191 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  22 378 20 523 
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BOLAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i kSEK  2020-09-30 2019-09-30 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    
Aktiekapital (10 372 250 aktier)  2 074 2 074 
Reservfond  130 130 

  2 204 2 204 
Fritt eget kapital    
Överkursfond  5 805 5 805 
Balanserad vinst eller förlust  3 982 4 606 
Periodens resultat  -672 -3 394 

  9 115 7 017 
    

Summa eget kapital  11 319 9 221 
    
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  2 804 2 563 
Skatteskulder  0 0 
Övriga kortfristiga skulder  1 136 1 048 
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter  7 119 7 691 

  11 059 11 302 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  22 378 20 523 
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BOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

Belopp i kSEK  2020-07-01 
2020-09-30 

2019-07-01 
2019-09-30 

Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  -679 -3 388 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.  564 527 

  -115 -2 861 
    
Betald skatt  -173 -387 
Erhållen ränta  7 0 
Erlagd ränta  0 -7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -281 -3 255 
före förändringar av rörelsekapital    
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  3 025 5 518 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  -1 323 -1 944 
Minskning(+)/ökning(-) av leverantörsskulder  158 -2 086 
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga skulder               -1 701 -2 105 
Minskning(+)/ökning(-) av varulager m.m.  4 0 

Summa förändring i rörelsekapitalet  163 -617 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -118 -3 872 
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -394 -316 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  0 -15 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -394 -331 
    
Finansieringsverksamheten    
Utbetald utdelning  0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 
    
Årets kassaflöde  -512 -4 203 
Likvida medel vid periodens början  7 759 9 315 

Likvida medel vid periodens slut  7 247 5 112 
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BOLAGETS NYCKELTAL 

 

 Juli - september Juli-september Helår 

 2020 2019 2019/2020 

Nettoomsättning, kSEK 9 046 6 995 55 930 

Omsättningsförändring, % 29,3% -31,7% -0,3% 

Rörelseresultat, kSEK -679 -3 388 582 

Resultat efter skatt, kSEK -672 -3 394 414 

Rörelsemarginal, % (1) -7,5% -48,4% 1,0% 

Avkastning på eget kapital, % (2) -6,5% -29,7% 3,4% 

Avkastning på totalt kapital, % (3) 3,1% -13,5% 1,6% 

Soliditet, % (4) 50,5% 44,9% 48,4% 

Balansomslutning, kSEK 22 378 20 523 24 761 

Investeringar, kSEK 394 316 2 310 

Medelantalet anställda, st 32,0 33,0 33,0 

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

    
(1) Rörelseresultat/Nettoomsättning 

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

(3) (Rörelseresultat + ränteintäkter)/Genomsnittlig balansomslutning 

(4) Justerat eget kapital/Balansomslutning 

 

Ekonomisk information  

Bokslutskommuniké för året juli 2020 till december 2020     22 februari 2021 

 

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

 

Stockholm den 23 november 2020 

Torbjörn Sjöström / VD 

 

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

 
Novus Group International AB  Sveavägen 59, 113 59 Stockholm 
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