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BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI – DECEMBER 2021 
 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 72 420 en ökning med 21 % jämfört med föregående 

12 månader (59 788). Rörelseresultatet uppgick till kSEK 4 246 (4 405 föregående 12 mån) 

 

Perioden okt-dec 2021 jämfört med samma period 2020 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 21 749 (18 603) 

• Rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 699 (2 559) 

• Resultat efter skatt uppgick till kSEK 1 344 (2 014) 

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

 

På grund av ändring i räkenskapsår redovisar vi även jämförelse på 12 månaders bokslut jämfört med en 6 

månadsperiod som var föregående bokslut 
 

Verksamhetsåret jan – dec 2021 (12 mån) jämfört med juli 2020 – dec 2020 (jämf m 6 mån*) 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 72 420 (27 658) 

• Rörelseresultatet uppgick till kSEK 4 246 (1 881) 

• Resultat efter skatt uppgick till kSEK 3 328 (1 482) 

• Resultat per aktie uppgick till SEK 0,32 (0,14)

 

Ökad omsättning och bibehållen vinst 
Vinsten för 2021 ligger kvar på samma nivå som tidigare, men med en kraftig omsättningsökning på 21 %. 

Vi fortsätter att göra bra undersökningar och får hela tiden nya kunder och förnyat förtroende från 

befintliga kunder. Novus medarbetare har gjort ett enastående arbete, vilket är förutsättningen för den 

starka tillväxten. Under pandemin har vi nyanställt 15 personer för att möta denna ökade efterfrågan.  

2022 är ett valår och vi ser fortsatt att vi kommer att vara i centrum av svenskt undersökningsuniversum. 

Bedömningen är att bolaget fortsätter omsättningsökningen under innevarande år. 

 

Torbjörn Sjöström, VD 
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Bolaget i sammandrag 

 

(kSEK) 

Okt-dec 

2021 

Okt-dec 

2020 

Helår 

2021 

 *Helår 

2020 

Helår (6 mån) 

2020 

Nettoomsättning 21 749 18 603 72 420 59 788 27 641 

Rörelseresultat 1 699 2 559 4 246 4 405 1 881 

Resultat efter skatt 1 344 2 014 3 328 3 445 1 482 

Rörelsemarginal, % 7,81% 13,76% 5,86% 7,37% 6,81% 

Resultat per aktie, SEK 0,13 0,19 0,32 0,33 0,14 

 
Räkenskapsårets belopp och siffror avser perioden januari – december 2021 (12 månader) och 
jämförelsesiffrorna avser föregående räkenskapsåret juli 2020 till dec 2020 (6 månader). 
*Jämförelseperioden avser flera räkenskapsår på grund av det förkortade räkenskapsåret juli till december 
2020. 
 

VD-kommentar  
Resultatet för 2021 är ett styrkebesked. Novus har under ännu ett år med pandemin ökat omsättningen 

med 21% vilket betyder ökat förtroende bland kunderna. Novus medarbetare har gjort en enastående 

prestation, vilket är grunden för den fortsatta och starka tillväxten. 

Framgången har gjort det möjligt att nyanställa på för bolaget strategiskt viktiga områden.  

 

Novus är för andra året det mest kända undersökningsföretaget i Sverige och våra undersökningar definierar 

flera delar av det offentliga Sverige.  

Allt från att tala om hur många hundar som finns i Sverige, hur många internetanvändare det finns och vad 

de gör på internet till att vi beskriver förutsättningarna kring det politiska landskapet och maktkampen. 

Men det är bara det man ser i det offentliga rummet. Merparten av våra undersökningar levererar kunskap 

till ledningsgrupper de använder i affärsutvecklingen som kräver tillförlitliga fakta som Novus tar fram 

genom våra undersökningar.   

 

Novus är inte bara faktakällan, vi bistår med förklaring kring det mänskliga beteendet. Siffrorna är basen 

som sedan utvecklas med förklaringar kring det kollektiva mänskliga beteendet.  

 

Novus framgångar ger bolaget stora möjligheter att under innevarande år med bland annat riksdagsval att 

fortsätta den innevarande utvecklingen med både lojala kunder och nya kunder som inser värdet av Novus 

undersökningar. 

 

Torbjörn Sjöström 

VD 
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Oktober – December 2021 
Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till kSEK 21 749 (kSEK 18 603). Rörelseresultatet 

uppgick till kSEK 1 699 (kSEK 2 559) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,81% (13,76%). Resultatet 

efter skatt uppgick till kSEK 1 344 (kSEK 2 014).  

 

Verksamhetsåret januari-december 2021 
Novus fortsatte expandera i kärnverksamheten. Den ökade efterfrågan på tillförlitliga undersökningar 

gör att vi har rekryterat flera nya kollegor. 

Novus VD, Torbjörn Sjöström, fick 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. En stark demokrati är helt avgörande för politiska 

konsulters arbete. Torbjörn Sjöström har ombetts leda arbetet för utvecklandet av ett sk ”Charter for 

democracy”.. 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 

marknadsfrågor och vara delaktig i den övergripande affärsutvecklingen. 

 

Karin Eliasson valdes som ny styrelseledamot på bolagsstämman 26 april 2021. 

 

Samarbeten har inletts med mediehus, Resumé och Bonnier/News, där Novus kontinuerligt tar tempen på 

vad svenska folket tycker i olika frågor kring varumärke och reklam. Dessutom har Novus under 

verksamhetsåret gjort två nya mediesatsningar, en ny rapport, Medieklimatet 2021 och den andra 

mediesatsningen handlar om räckviddsmätningar. 

 

Novus har startat en spin-off podd till Sanity Check som vi kallar för ”Nyfiken på”, där vi träffar 

nyckelpersoner i olika branscher. 

 

Novus välkomnade under det tredje kvartalet vår nya försäljningschef, Lena Rodén.  Vi välkomnade även 

ett flertal nya medarbetare som förstärkte bolaget med ytterligare kompetens. 

Novus tecknade ett ramavtal med Svenska Spel där syftet är att stödja Svenska Spels organisation med 
kvantitativa- och kvalitativa undersökningar. Ramavtalet gäller AB Svenska Spel, Svenska Spel Sport & 
Casino samt Casino Cosmopol AB och löper om 1 år med möjlighet till förlängning.   
 
Novus samarbetar för första gången med Internetstiftelsen i undersökningen ”Svenskarna och internet”.  

Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen. Med undersökningen vill de 

bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Nytt för i år är att 

Internetstiftelsen med hjälp av Novus utvecklat metoden för undersökningens genomförande.  

Undersökningen presenterades av Internetstiftelsen den 26 oktober. 
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Marknad 
Novus är idag det undersökningsföretag som flest känner till, en signifikant ökning i kännedom jämfört 

med föregående års undersökning. 

 

Idag är vår försäljning fördelad med en övervikt mot privat jämfört med offentlig sektor. Den stora 

tillväxtpotentialen finns i den privata marknaden.  

 

Som en del i Novus kunskapsfokus har vi under pandemin släppt unika undersökningar som ger en 

förståelse för sjukdomens utveckling i Sverige. En stor del av materialet har vi gjort tillgängligt gratis till 

forskarnätverk såväl nationellt som internationellt med syftet att försöka hjälpa till med underlag för att 

bättre kunna förstå följderna av pandemin och dess utveckling. Även myndigheter och politiker har 

löpande följt vårt material, vilket blivit värdefull information för beslutsunderlag i Sverige. 

 

Novus Coronastatus har också varit en mall för andra länders sätt att följa pandemin. Att fråga 

allmänheten hur man mår kan låta självklart i ett helt osäkert läge med en global viruspandemi. Men bara 

Novus har gjort det löpande. Detta har också visat sig vara ett bra sätt att visa på Novus undersökningars 

tillförlitlighet. Många delar i Novus Coronastatus har kunnat verifieras i efterhand, via alternativa 

datakällor först ganska långt senare då fakta? funnits tillgängliga. För att ta några exempel: Vi har 

rapporterat om att man stannar hemma från jobbet vilket senare SL:s statistik har bekräftat. Att man 

stannar hemma på semestern, vilket mobilnätens trafik senare har bekräftat. Att ca 10 % av 

stockholmarna var sjuka bekräftades av KTH:s kliniska studier. Att den värsta smittspridningen skedde 

redan i februari, mars, har också bekräftats senare. Att smittan fanns i Sverige långt innan sportlovet 

framgick också av Novus undersökningar. Det framgick att svenskar var smittade redan i november och 

december 2019. Svenska och internationella studier har senare bekräftat att Covid-19 fanns i Europa 

redan i november, december. Novus undersökningar kunde rapportera om det en månad innan dessa 

studier släpptes. Även om vi inte kan göra kliniska studier kom vi tidigt med vitala ledtrådar kring Covid-19. 

 

Omsättning och resultat  
Omsättning för perioden jan-dec 2021 uppgick till kSEK 72 420 (27 641) och rörelseresultatet uppgick till 

kSEK 4 246 (1 881), vilket gav en rörelsemarginal på 5,86% (6,80%). Finansnettot uppgick till kSEK -6 (9). 

Resultatet före skatt uppgick till kSEK 4 240 (1 890). Resultat efter skatt uppgick till kSEK 3 328 (1 482). 

Resultat per aktie blev SEK 0,32 (0,14) 

 

Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för föregående förkortat räkenskapsår (1 juli 2020 

till 31 december 2020, dvs 6 månader). 

Personal 
Medelantalet anställda under perioden är 36 (34 föregående år) personer. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolagets kassaflöde för räkenskapsåret uppgår till kSEK 1 810 (1 574). Bolagets likvida medel uppgår per 
den 31 december 2021 till kSEK 11 143 (9 333). Soliditeten per den 31 december 2021 uppgick till 40,56% 
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(41,20%) och eget kapital uppgick per den 31 december 2021 till kSEK 15 867 (13 473). Eget kapital per 
aktie är SEK 1,52 (1,29). 

 

Investeringar 
Bolagets investeringar under perioden uppgick till kSEK 1 943 (1 007) och avser främst vidareutveckling av 

Novus Sverigepanel.  

 
Paneler  

Novus paneler är en unik tillgång och grunden i Novus online-undersökningar. Novus investerar löpande 

för att säkerställa kvaliteten. Novus har investerat över 17 miljoner kronor i att bygga upp denna unika 

tillgång och grunden för de undersökningar och analyser Novus levererar till våra kunder. Tillförlitligheten i 

Novus egen panel är också mycket hög jämfört med vad som kan införskaffas på marknaden, då vi kan 

säkerställa att respondenterna inte svarar på mängder av orimligt långa enkäter, vilket är vanligt i en online 

panel. Att Novus kontrollerar hela kedjan säkerställer den tillförlitlighet i faktaunderlaget vi vill ha för att 

kunna leverera kunskap till våra kunder. 

 

Novus administrerar ca 150 000 panelmedlemmar inkl. våra kund- och medlemspaneler. 

 

Novus Sverigepanel består av ca 45 000 aktiva medlemmar. Storleken är dimensionerad efter antalet 

undersökningar som genomförs. I genomsnitt svarar medlemmarna på 1-2 undersökningar per månad och 

totalt drygt 12 undersökningar per år. Antal undersökningar är satt till denna nivå för att undvika att en så 

kallad proffs-tyckare panel skapas, för att säkra en hög svarsfrekvens samt för att resultatet på 

undersökningarna skall representera hela svenska folket. Många självrekryterade paneler i Sverige bjuder 

in till ca 20 undersökningar i månaden, något som kan påverka tillförlitligheten i svaren. 

Rekryteringen till Novus Sverigepanel sker via obundna slumpmässiga urval bland allmänheten som 

telefonnummersätts. I steg 1 rekryteras panelmedlemmarna via telefonintervjuer. I steg 2 använder vi sms-

inbjudan och i steg 3 använder vi ett postalt utskick med personlig kod för att anmäla sig till panelen. Vid 

det postala utskicket kontaktas även de som vi inte kunnat ”telefonnummersätta”. När det gäller arbetet 

med etnisk mångfald gör vi extra kontaktförsök för de som i telefon har språksvårigheter.  

 

Novus använder sig inte av ”selfselection”. Detta innebär att initiativet vid rekrytering alltid kommer från 

Novus och att ingen kan ”ansöka” om att vara med i webbpanelen. Anledningen till att vi inte har någon 

självrekrytering, d.v.s. där man kan anmäla sig själv, är att det är nödvändigt att ha full kontroll över urvalet 

för att kunna genomföra pålitliga undersökningar. 

 

Utan tillförlitliga underlag kan man inte dra pålitliga slutsatser. Detta innebär att vi arbetar mycket med 

internt kvalitetsarbete, processer, urvalshantering, panelvård, panelhantering och den s.k. 

"paneleffekten". Undersökningar i panelen kan genomföras snabbt, kostnadseffektivt och med hög 

kvalitet. Våra panelundersökningar levererar riksrepresentativa och tillförlitliga resultat.  

 

Både ur ett nationellt och internationellt perspektiv är Novus panel en av de absolut bästa. Få kan 

stoltsera med denna representativitet och höga deltagarfrekvens som Novus har. Den genomsnittliga 

deltagarfrekvensen för undersökningar i Novus Sverigepanel är 60 %. Detta är en direkt konsekvens av 
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Novus kvalitetsarbete med panelen samt de löpande investeringar med ca två miljoner på årsbasis. Detta 

gör att det går att lita på Novus undersökningar. 

 

Novus nordiska räckvidd genom Novus Nordic Research Alliance möjliggör konkurrensmässiga 

undersökningar med hög kvalitet i hela Norden. 

 

Händelser efter rapportperiodens utgång  
Novus har fortsatt att rekryterat nya medarbetare för att kunna möta den ökade efterfrågan och bredda 

vår affär.  

 

Aktien och ägarstrukturen  
Bolagets aktie är noterad på Spotlight stockmarkets (marknadsplatsen bytte namn från Aktietorget under 

2018) sedan 1 juni 2007. Den 31 december 2021 uppgick antalet aktieägare till 217 (205). Det totala 

antalet aktier uppgick vid periodens utgång till 10 372 250 (10 372 250) stycken med ett kvotvärde på 0,20 

kr. Bolagets största ägare är ALS Invest AB, som ägs av Gallup Nordic AB, med 61,83 % av kapital och 

röster. Därutöver finns inga aktieägare med en kapital- eller röstandel överstigande 10%. 
 

Insynspersoners aktieinnehav 
Bland registrerade insynspersoner (inklusive närstående) har följande förändringar skett under räkenskapsåret 

2021: 

Namn Förändring Innehav 2021-12-31 

Malila Media AB + 18 500 43 500 

ALS Invest AB + 25 437 6 412 876 

 

Utdelning  
Baserat på styrelsens tillförsikt om bolagets framtida utveckling och bolagets nuvarande starka finansiella 

ställning föreslår styrelsen att befintlig utdelningspolicy på 60 procent av resultatet efter skatt bibehålls. 

Styrelsen föreslår alltså en utdelning på ca 0,19 kr/aktie. 

 

Transaktioner med närstående  
Ett konsultavtal föreligger mellan Novus och Malila Media AB, vilket ägs och drivs av styrelseordföranden 

Jan Scherman. Avtalet innebär att Novus köper tjänster på konsultbasis gällande affärsutveckling och 

specifika kundkontakter. Under räkenskapsåret har tjänster köpts till ett värde av kSEK 420 (105).  

 

Novus största ägare, ALS Invest AB, har anställt juristen Ulrika Sjöström som sedan våren 2018 levererar 

juridisk rådgivning till Novus.  På grund av GDPR blev det nödvändigt med löpande juridisk rådgivning. 

Genom denna lösning får Novus en jurist som kan och förstår verksamheten. Från och med januari 2019 

har även Kristin Sjöström anställts av ALS Invest AB och har under året arbetat som AD för Novus. Under 

räkenskapsåret har tjänster köpts av ALS invest AB till ett värde av kSEK 1 345 (720). Dessa anställningar 
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har under hösten avslutats, den juridiska kompetensen Novus behöver kan nu hanteras som löpande 

verksamhet, samt Kristin är nu anställd direkt i Novus. 

Dessa transaktioner kommer inte att finnas nästkommande verksamhetsår. 

 

Överenskommelse om tjänster och finansiering med närstående sker på marknadsmässiga villkor.  

 

Belopp och siffror inom parentes avser jämförelsesiffror för föregående förkortat räkenskapsår (juli 2020 

till december 2020) på 6 månader.  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer  
Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer presenteras på sidan 16-18 i årsredovisningen för 2020. Inga 

väsentliga förändringar har ägt rum som påverkar de risker som redovisats.  

 

Redovisnings- och värderingsprinciper  

Novus följer Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).  

 

Ekonomisk information 

Årsredovisning, tillgänglig på Spotlight Stock Market och Novus hemsida   4 april 2022 

Årsstämma           25 april 2022 

Delårsrapport per 31 mars 2022        10 maj 2022 

Delårsrapport per 30 juni 2022       26 augusti 2022 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande 

översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

 

Stockholm den 22 februari 2022 

  

 

Torbjörn Sjöström  Jan Scherman   Kristin Sjöström  Micael Dahlén  Karin Eliasson 

VD &   Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

Styrelseledamot  

 

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

 

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

mailto:torbjorn.sjostrom@novus.se
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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 RESULTATRÄKNINGAR 

 

Belopp i kSEK 
 

 Oktober- 
December 

2021 

Oktober- 
December 

2020 

Helår 
(12 mån) 

2021 

Helår 
(6 mån) 

2020 
      

Rörelseintäkter m.m.      

Nettoomsättning  21 749 18 603 72 420 27 641 
Övriga rörelseintäkter  0 10 0 17 
  21 749 18 613 72 420 27 658 

      

Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader  -8 262 -7 563 -30 367 -10 873 
Personalkostnader  -11 142 -7 917 -35 345 -13 766 
Av/nedskrivningar av materiella och      
Immateriella anläggningstillgångar  -646 -574 -2 462 -1 138 

Rörelseresultat  1 699 2 559 4 246 1 881 
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande poster  3 3 3 9 
Räntekostnader och liknande kostnader  -9 0 -9 0 

  1 693 2 562 4 240 1 890 
      
Skatt på årets resultat  -349 -548 -912 -408 
      

Periodens resultat  1 344 2 014 3 328 1 482 

      
Resultat per aktie och aktiedata      
      
Resultat per aktie, SEK  0,13 0,19 0,32 0,14 
Medelantal aktier, st  10 372 250 10 372 250 10 372 250 10 372 250 
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BOLAGETS BALANSRÄKNINGAR 
 

Belopp i kSEK  2021-12-31 2020-12-31 
    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    
Förvärvad Panel  4 988 5 336 

  4 988 5 336 
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer  400 135 

  400 135 
    

Summa anläggningstillgångar  5 387 5 471 
    
    

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    
Övriga lagertillgångar  6 0 

  6 0 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  18 785 15 517 
Andra fordringar  996 11 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 802 2 396 

  22 583 17 924 
    
Kassa och bank  11 143 9 333 
    

Summa omsättningstillgångar  33 731 27 257 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  39 119 32 728 
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BOLAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i kSEK  2021-12-31 2020-12-31 
    

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  4 530 3 982 
Periodens resultat  3 328 1 482 

  13 664 11 269 
    

Summa eget kapital  15 867 13 473 
    
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  5 882 3 659 
Skatteskulder  0 562 
Övriga kortfristiga skulder  3 196 2 932 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  14 173 12 102 

  23 251 19 255 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  39 119 32 728 
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BOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

 

 
 
 
 
 
 
 

Belopp i kSEK  2021-10-01 
2021-12-31 

2020-10-01 
2020-12-31 

2021-01-01 
2021-12-31 

(12 mån) 

2020-07-01 
2020-12-31 

(6 mån) 

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat  1 699 2 559 4 246 1 881 

Avskrivningar  646 574 2 462 1 138 

  2 344 3 133 6 708 3 019 

      

Betald skatt  112 174 -2 466 0 

Erhållen ränta  3 3 3 9 

Erlagd ränta  -9 0 -9 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 450 3 310 4 236 3 028 

före förändringar av rörelsekapital      

      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -11 051   -9 811 -3 267 -6 786 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  2 496 1 556 -401 250 

Minskning(+)/ökning(-) av leverantörsskulder  3 747 855 2 222 1 013 

Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga skulder  6 448 6 783                2 338 5 065 

Minskning(+)/ökning(-) av varulager m.m.  -1 7 -5 11 

Summa förändring i rörelsekapitalet  1 640 -610 887 -447 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 090 2 700 5 123 2 581 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -488 -613 -1 943 -1 007 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -190 0 -436 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -678 -613 -2 379 -1 007 

      

Finansieringsverksamheten      

Utbetald utdelning  0 0 -933 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 -933 0 

      

Årets kassaflöde  3 412 2 086 1 810 1 574 

Likvida medel vid periodens början  7 731 7 247 9 333 7 759 

Likvida medel vid periodens slut  11 143 9 333 11 143 9 333 
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BOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (kSEK) 

 
SEGMENTSRAPPORTERING 
Nettoomsättningen är till sin helhet hänförlig till en och samma verksamhetsgren. 

 

BOLAGETS NYCKELTAL 

 Okt-dec 

2021 

Okt-dec 

2020 

Helår 2021 

(12 mån) 

Helår 2020 

(6 mån) 

Nettoomsättning, kSEK 21 749 18 603 72 420 27 641 

Omsättningsförändring, % 16,91% 29,3% 21,13% -50,50% 

Rörelseresultat, kSEK 1 699 2 559 4 246 1 881 

Resultat efter skatt, kSEK 1 343 2 014 3 328 1 482 

Rörelsemarginal, % (1) 7,81% 13,76% 5,86% 6,80% 

Avkastning på eget kapital, % (2) 9,16% 15,82% 22,69% 11,60% 

Avkastning på totalt kapital, % (3) 4,74% 8,91% 11,83% 6,60% 

Soliditet, % (4) 40,56% 41,17% 40,56% 41,20% 

Balansomslutning, kSEK 39 119 32 728 39 119 32 728 

Investeringar, kSEK 678 613 2 379 1 007 

Medelantalet anställda, st 42 34 36 34 

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

Resultat per aktie, SEK  0,13 0,19 0,32 0,14 

Eget kapital per aktie, SEK  1,52 1,29 1,52 1,29 

Totalt aktiekapital, SEK  2 074 450 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       

 
 
 
 
 
 

  31 december  31 december  30 juni  

(kSEK)  2021  2020  2020  

Ingående eget kapital enligt balansräkning 13 473  11 991  12 615  

Lämnad utdelning  -934  0  -1 036  

Årets totalresultat 3 328  1 482  414  

Eget kapital vid periodens slut 15 867  13 473  11 991  
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För ytterligare information kontakta  
Verkställande direktör Torbjörn Sjöström  torbjorn.sjostrom@novus.se   08-535 25 821 
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