Vår omsättning har ökat med 57% andra tertialet
Norrtelje Elektronik har haft ett mycket bra tertial. Omsättningen blev 109,2 miljoner kronor under
perioden maj till augusti, att jämföras med 69,6 miljoner kronor under motsvarande period förra året.
Rörelseresultatet för samma jämförelseperiod har ökat ännu kraftigare: från 1,7 miljoner till
5,1 miljoner kronor.
Även orderstocken har vuxit. Vid ingången till tertialet var vår orderstock 203 miljoner kronor,
vid utgången 217 miljoner. De nya order vi tagit hem ligger främst inom områdena informationsteknik, telekommunikation och säkerhetssystem.

Nu producerar vi globalt
Norrtelje Elektronik fortsätter alltså att växa, bland annat genom den fortlöpande utbyggnaden av
vårt internationella nätverk för elektronikproduktion. Norrtelje Elektronik producerar idag för svenska
kunder på tre olika kontinenter. I USA och Brasilien har vi producerat under det gångna tertilalet.
Ytterligare produktion i dessa länder inleds under oktober. Andra mycket lovande samarbeten har
under tertialet inletts med elektronikproducenter i Kina respektive Tyskland.

Konstruktion fördjupar samarbetet med våra kunder
I takt med utbyggnaden av vårt internationella nätverk har tjänsten konstruktion ökat i betydelse.
Vi hjälper nu våra kunder att hitta skickliga konstruktionsbolag som Norrtelje Elektronik samarbetar
med. Dessa säkerställer en konstruktion som gör att tillverkning kan utföras hos alla våra partners,
vilket gör att produktionen flyter ännu smidigare.

Viktiga händelser under tertialet
Tertialet har varit händelserikt. I juni fanns vi – för fjärde året i rad – på Svenska Dagbladets lista
över Sveriges snabbast växande företag.
I augusti utsåg vi en av våra underleverantörer i Centraleuropa, polska Arotronic, till så kallad
preferred supplier av volymproduktion. Arotronic har visat sig vara en utmärkt underleverantör för
delmoment vid produktionen av volymprodukter med högt manuellt arbetsinnehåll.
På kundsidan har vi tecknat flera nya avtal, bland annat med Bewator Sweden.
Norrtelje Elektronik producerar nu allt fler Bewator-produkter, inklusive ett totalintegrerat
säkerhetssystem för inbrottslarm, passerkontroll, brandvarning, överfallslarm och tekniska larm.

Mässor i Sverige och Tyskland
I september deltog vi i mässan Komponent Elektronikproduktion i Göteborg. Vår duktiga
personal och två montrar med budskap om global och nära elektronikproduktion lockade tusentals
besökare till Norrtelje Elektronik. I vår tjärdoftande skärgårdsmonter bjöds rökt ål från Roslagen,
så uppskattad att den dök upp i Elektroniktidningens redaktionella spalter. Mässan gav ett gott
resultat och många nya kontakter knöts.
De närmaste månaderna ställer vi ut dels på mässan Elmia Underleverantör i Jönköping den
7-10 november, dels på Electronica i München den 21-24 november.

Kommande rapporter
Norrtelje Elektroniks nästa tertialrapport kommer att publiceras den 29 januari 2001.
Önskas ytterligare information är Du som alltid välkommen att kontakta mig på telefon 0176-793 01
eller vår Controller Monica Lind, 0176-793 32.
Med vänliga hälsningar,

Mats Hultin
VD för Elektronikbyggarna i Norrtälje AB och
Norrtelje Elektronik AB

P.S. Både generell och dagsaktuell information hittar du på vår hemsida www.norrtel.se.
Den officiella handeln med våra aktier sköts av Roslagens Sparbank.
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RESULTATRÄKNING (MSEK)
2000
Maj - Aug

1999
Maj - Aug

2000
Jan - Aug

1999
Jan-Aug

Nettoomsättning

109,2

69,6

200,4

132,4

Rörelsens kostnader
Kostnad sålda varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-71,0
-9,5
-23,6

-44,1
-6,2
-17,6

-128,8
-17,4
-46,0

-80,9
-13,3
-35,3

5,1

1,7

8,2

2,8

-0,8
-1,0

-0,7
-0,4

-1,5
-1,4

-1,4
-0,9

3,3

0,6

5,3

0,6

2000
31 Aug

1999
31 Aug

11,8

6,9

Omsättningstillgångar
Varulager och pågående arbeten
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar
Summa omsättningstillgångar

55,1
50,4
2,1
107,6

34,8
30,5
1,2
66,5

SUMMA TILLGÅNGAR

119,4

73,4

23,0
42,7
40,2
13,5

16,9
18,2
27,5
10,8

119,4

73,4

RÖRELSERESULTAT
Avskrivningar
Finansnetto
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

BALANSRÄKNING (MSEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital och obeskattade reserver
Långfristiga skulder kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.
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