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DELÅRSRAPPORT Q1 - JANUARI till MARS 2021 

 

 

Perioden januari-mars 2021 jämfört med samma period 2020 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 18 194 (17 525) 

• Resultat före skatt uppgick till kSEK 2 290 (1 325) 

• Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 15 288 (10 948) 

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 9 771 (6 602) 

 

Bolaget i sammandrag 

      Januari-mars  Januari-mars Helår (6 mån*) 

(kSEK)     2021   2020     Juli-dec 2020 

Nettoomsättning  18 194  17 525   
27 641 

Rörelseresultat  2 290  1 325   
1 881 

Resultat efter skatt 1 814  1 048   1 482  

Rörelsemarginal, % 12,59%  7,56%   6,81%  

Resultat per aktie, SEK 0,17   0,10     0,14  

 
*Novus ändrade från brutet räkenskapsår till kalenderår årsskiftet 2020. Därmed är föregående helår endast 6 

månader 
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VD RAPPORT 
 

Novus fortsätter sin organiska tillväxt med ett starkt Q1 2021. Omsättning och lönsamhet ökar och 

rörelsemarginalen är över 10 %. 

 

Att Novus är det undersökningsföretag som flest i Sverige känner till ger resultat. En kännedom som är 

ett resultat av ett högt förtroende i det offentliga rummet för Novus arbete och metoder. Man kan lita 

på att Novus gör bra undersökningar och har tillförlitliga metoder helt enkelt. 

 

Vi kontaktas allt oftare av kunder som uttalat värderar tillförlitligheten och därför primärt vänder sig till 

Novus. 

 

Förtroende, integritet och oberoende är helt centrala för ett undersökningsföretag. Ledord Novus inte 

bara har internt utan även trycker på externt. Tillväxten kombinerat tillsammans med lönsamhet är ett 

direkt resultat av den tydliga positionering Novus tagit och det fokuserade arbetet för att inte bara prata 

om trovärdighet utan i det vi gör visa att den finns där. 

 

Att Novus inte drog ned under pandemin utan snarare fortsatte med full styrka under har också bidragit till 

att lägga grunden för fortsatt tillväxt. 

 

Efterfrågan på den kunskap Novus levererar ökar och vi möter den ökade efterfrågan både med 

förbättrade interna processen och med nyanställningar.  

 

Det finns goda möjligheter till en mycket starkare marknadsposition med tillväxt utan att behöva riskera 

lönsamheten. 

 

Torbjörn Sjöström 

VD 

Novus 
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Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2021 
Novus VD, Torbjörn Sjöström, har fått i uppdrag att leda EAPC:s ramverk för demokratiutveckling. EAPC 

(European Association for Political Consultants) reagerade starkt på de händelser som skedde i samband 

med USA valet och stormningen av Kapitolium. Som en konsekvens av detta och rollen som politiska 

konsulter har i valrörelser i världen, har man bett Torbjörn Sjöström leda arbetet ”Charter for 

democracy”. En stark demokrati är helt avgörande för politiska konsulters arbete. Målet är att sätta ett 

ramverk för hur EAPCs medlemmar skall kunna hjälpa till att stärka demokratin. 

Novus har under perioden rekryterat en marknadsansvarig. Jan Berkö, senast affärsområdeschef på 
SprintAd och tidigare bland annat försäljningschef på Resumé, kommer att ansvara för Novus 
marknadsföring och vara delaktig i den övergripande affärsutvecklingen. 
 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
Bolaget har under bolagstämman den 26 april 2021 valt in Karin Eliasson som ny styrelseledamot. 

 

Omsättning och resultat 

Omsättning för kvartal 1, perioden januari – mars 2021, uppgick till kSEK 18 194 (17 525). Resultat före 

skatt uppgick till kSEK 2 290 (1 325). 

Likviditeten är god och uppgick vid periodens slut till kSEK 9 771 (6 602). 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolagets kassaflöde för perioden uppgår till kSEK 438 (1 974). Bolagets likvida medel uppgår per den 31 

mars 2021 till kSEK 9 771 (6 602), exklusive outnyttjad beviljad checkräkningskredit om kSEK 2 000 (2 

000). Soliditeten per den 31 mars 2021 uppgick till 48,25% (40,37%) och eget kapital uppgick den 31 mars 

2021 till kSEK 15 288 (10 948). Eget kapital per aktie är SEK 1,47 (1,05). 

 

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 
 

 2021-01-01 
till 2021-03-31 

2020-01-01 
till 2020-03-31 

    

Rörelseintäkter m.m.    

Nettoomsättning  18 194  17 525  

Övriga rörelseintäkter  0  0  

  18 194  17 525  

    

Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader  -7 334  -8 246  
Personalkostnader  -7 986  -7 385  
Av/nedskrivningar av materiella och  -585  -570  
Immateriella anläggningstillgångar      

Rörelseresultat  2 290  1 325  
    
Resultat från finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande poster  0  0  
Räntekostnader och liknande kostnader  -5  -4  

  -5  -4  
     
Skatt på årets resultat  -471  -272  
      

Periodens resultat  1 814  1 048  

    
Resultat per aktie och aktiedata    
    
Resultat per aktie, SEK  0,17                                 0,10 
Förslagen utdelning per aktie, SEK                                      -    - 
Meddelantalet aktier, st   10 372 250  10 372 250 
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BOLAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i kSEK  2021-03-31 2020-03-31 
    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    
Förvärvad Panel  5 231 5 434 

  5 231 5 434 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer  107 405 

  107 405 
    

Summa anläggningstillgångar  5 338 5 838 
    
    

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    
Övriga lagertillgångar  0 21 

  0 21 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  11 903 8 473 
Övriga fordringar  354 2 125 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 319 4 061 

  16 576 14 660 
    
Kassa och bank  9 771 6 602 
    

Summa omsättningstillgångar  26 347 21 283 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  31 685 27 122 
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BOLAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i kSEK  2021-03-31 2020-03-31 
    

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  5 464 3 568 
Periodens resultat  1 814 -630 

  13 083 8 743 
    

Summa eget kapital  15 288 10 948 
    
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  4 010 6 836 
Skatteskulder  0 0 
Övriga kortfristiga skulder  2 150 1 105 
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter  10 237 8 232 

  16 397 16 174 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  31 685 27 122 
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BOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

Belopp i kSEK  2021-01-01 
 till 2021-03-31 

2020-01-01 
till 2020-03-31 

Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  2 290 1 325 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.  585 570 

  2 875 1 894 
    
Betald skatt  -471 0 
Erhållen ränta  0 0 
Erlagd ränta  -5 -4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 399 1 890 
före förändringar av rörelsekapital    
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  3 614 3 785 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  -2 824 -1 857 
Minskning(+)/ökning(-) av leverantörsskulder  351 2 441 
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga skulder  -2 651 -3 439 
Minskning(+)/ökning(-) av varulager m.m.  0 0 

Summa förändring i rörelsekapitalet  -1 509 930 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  890 2 820 
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -452 -819 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  0 -27 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -452 -846 
    
Finansieringsverksamheten    
Utbetald utdelning  0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 
    
Årets kassaflöde  438 1 974 
Likvida medel vid periodens början  9 333 4 628 

Likvida medel vid periodens slut  9 771 6 602 
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BOLAGETS NYCKELTAL 

 

 Januari-Mars Januari-Mars Helår (6 mån) 

 2021 2020 2020 

Nettoomsättning, kSEK 18 194 17 525 27 641 

Omsättningsförändring, % 3,82% 23,11% -50,58% 

Rörelseresultat, kSEK 2 290 1 325 1 881 

Resultat efter skatt, kSEK 1 814 1 048 1 482 

Rörelsemarginal, % (1) 12,59% 7,56% 6,80% 

Avkastning på eget kapital, % (2) 13,83% 8,57% 11,60% 

Avkastning på totalt kapital, % (3) 7,79% 5,00% 6,60% 

Soliditet, % (4) 48,25% 40,37% 41,20% 

Balansomslutning, kSEK 31 685 27 122 32 728 

Investeringar, kSEK 452 819 1 007 

Medelantalet anställda, st 31,0 33,0 34,0 

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  

Delårsrapport som avser 1 april 2021 – 30 juni 2021       22 augusti 2021 

 

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

 

Stockholm den 11 maj 2021 

Torbjörn Sjöström / VD 

 

För ytterligare information kontakta  
Verkställande direktör Torbjörn Sjöström  torbjorn.sjostrom@novus.se  

 
Novus Group International AB  Sveavägen 59, 113 59 Stockholm 
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