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De nordjyske specialister i softwareudvikling
til automatisering og logistik Intelligent
Systems har igen overskud
Den danske IT-konsulent- og projektvirksomhed Intelligent
Systems, som har specialiseret sig i udvikling af software og
intelligente systemer til automatisering og logistik, er efter et år
med negative tal tilbage med positive tal på bundlinjen.
Overskuddet er skabt gennem forstærket fokus på
kerneforretningen og de eksisterende partnere og kunder.
Forretningen er også vokset med nye kunder og til nye markeder,
selv om det endnu ikke slår igennem på bundlinjen.
Intelligent Systems er tilbage med et positivt resultat for 2009 med et resultat før skat på
361.471 kroner (260.746 kroner efter skat) og en bruttofortjeneste på 4.088.779 kroner.
Et meget bedre resultat end katastrofeåret 2008, hvor virksomheden lukkede
regnskaberne med et resultat på -873.324 kroner før skat og en bruttofortjeneste på
2.963.363 kroner. Der er stadig et stykke vej op til tidligere års resultater som i 2007,
hvor bundlinjen før skat var på 1.778.863 og bruttofortjenesten udgjorde 6.264.942
kroner.
Det tilfredsstillende resultat for 2009 er opnået i et år, der har været præget af krisen.
Intelligent Systems' kunder er primært industrivirksomheder, som lever af eksport. Et
segment, som har været hårdt ramt under krisen. Derfor ser Intelligent Systems også
fortrøstningsfulde på fremtiden og sigter stadig på at vækste.
”Driver for væksten fremover bliver innovation. Specielt innovation, som skal skabes i
partnerskab med kunder og partnere”, fortæller direktør Niki Nicolas Grigoriou.
”Intelligent Systems har en stærk teknologisk profil, og medarbejderne har stor erfaring i
udvikling af produkter og teknologier indenfor vores forretningsområde. Det er
kompetencer, der er brug for hos de virksomheder, der vælger at arbejde og innovere sig
ud af krisen.”
”Vi har brug for at komme ud og gøre os selv mere kendte”, fortæller direktør Niki Nicolas
Grigoriou. ”Intelligent Systems er i dag kun kendt af en snæver kreds, som kender os
som specialister og problemknusere. Der er et stort behov for vores kompetencer – og
der ligger en stor opgave for os omkring at gøre Intelligent Systems fra Nordjylland til et
kendt brand.”
Intelligent Systems er en IT-projekt- og konsulentvirksomhed, som udvikler
kundespecifikke softwareløsninger i krydsfeltet mellem robot-teknologi og IT-systemer.
Intelligent Systems henvender sig til kunder indenfor tre områder:
•
•
•

automatiseret produktion & logistik
energi & forsyning
sundhedssektoren

Intelligent Systems har løst opgaver for sine kunder i 13 lande. 80-90% af opgaverne er
opgaver for danske partnere til udenlandske slutkunder.
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Løsninger omfatter intelligent styring, dataopsamling og visualisering til f.eks. postsortering, automatisk lagerstyring eller automatiserede produktionslinjer. Løsningerne
øger effektivitet, kvalitet og pålidelighed af systemer og anlæg og binder større systemer
sammen og får dem til at fungere som et samlet og fuldautomatisk system. Systemerne
er ofte ”mission critical” eller forretningskritiske.
Løsninger omfatter oftest en kombination af robot- og automatiseringsteknologi, PC-,
server- og web-teknologier, RFID, stregkoder eller hånd-holdte teknologier.
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Hovedtal for Intelligent Systems
Beløb i t. DKK

2009

2008

2007

2006

4.089

2.963

5.570

2.374

Resultat af primær drift

343

-925

1.748

775

Resultat efter skat

261

-658

1.324

546

Samlede aktiver

2.074

1.817

3.221

1.920

Egenkapital

1.065

804

1870

1046

17.02.06 –
31.12.06

Resultat
Bruttofortjeneste

Balance

Nøgletal for Intelligent Systems
Beløb i t. DKK

2009

2008

2007

2006

Egenkapitalens forrentning

27,9%

-49,2%

90,8%

70,6%

Afkast af investeret kapital

16,5%

-50,9%

54,3%

40,40%

51,4%

44,3%

58,1%

54,50%

7

8

7

3

17.02.06 –
31.12.06

Rentabilitet

Soliditet
Egenkapitalandel
Øvrige
Antal medarbejdere (gnsn.)
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Kontakt
For yderligere oplysninger kontakt:
Niki Nicolas Grigoriou
CEO / Software Architect
Tlf. +45 2045 6039
e-mail: nng@intelligentsystems.dk

Maica Nielsen
Marketing & Administration Coordinator
Tlf. +45 2464 3445
e-mail: mmn@intelligentsystems.dk
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