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Ungt LED-selskab tjener tykt på intelligente løsninger
Københavnske Novalume har fået en flyvende start med et samlet overskud på knap 20 mio. kr. i selskabets to første leveår. Særligt i Latinamerika ser selskabet
store muligheder, og derfor er der oprettet datterselskaber i Chile og Colombia.

Erhverv   26.07.2019 kl. 07:17

Mikkel Brix Kvols

Det unge københavnske selskab Novalume, der udvikler, sælger og finansierer intelligente LED-lysprojekter til byrummet på både det professionelle marked og
til den offentlige sektor, er kommet flyvende i gang med sin relativt korte tilværelse.

De to første regnskabsår i selskabets historie har givet et samlet overskud på godt 18,5 mio. kr., og der er flere positive resultater i vente i de kommende år, lyder
forventningen fra selskabet selv.
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Allerede i det første regnskabsår, der løb fra stiftelsen af selskabet i midten af december 2016 til slutningen af 2017, tjente Novalume knap 14,3 mio. kr. på

bundlinjen - ud af et bruttoresultat på 23,3 mio. kr.

Og selv om resultaterne bakkede i 2018, hvor der også blev investeret i udvidelser af selskabets latinamerikanske marked, blev der fortsat tjent pænt med penge
i det unge selskab, der synes at have fundet en solid markedslomme til sine løsninger.

»I løbet af 2018 øgede Novalume salget af LED-projekter i Latinamerika og underskrev en stribe nye projekter i regionen,« skriver selskabet i sit årsregnskab
for sidste år.

Her faldt bruttoresultatet til 16,6 mio. kr., mens nettooverskuddet blev opgjort til knap 4,3 mio. kr. Af regnskabet fremgår det dog også, at der blev brugt ekstra
penge på at udvikle datterselskaberne i Bogota i Colombia og Santiago i Chile, og dermed synes vejen mod flere gode resultater at blive lagt gradvist.

»Der blev lagt en betydelig indsats i yderligere at styrke den globale organisation med de finansielle, kommercielle og teknologiske kompetencer, der er
nødvendige for at levere pålidelige LED-projekter og smarte byløsninger på globalt plan,« skriver Novalume i regnskabet.

Det indebærer blandt andet også lancering af nye produkter - herunder lysstyringssystemet Lumintell Node, der binder lamperne sammen i et netværk via det
såkaldte Internet of Things (IoT).

Det kan ifølge Novalume hjælpe med at spare på energien og reducere CO2-forbruget med op til 75 pct.

Lumintell Node skal efter planen lanceres sidst i 2019, og det ventes at bidrage til salgsvækst i 2020 og årene derefter.

Allerede i år venter Novalume dog igen et "positivt" resultat efter skat, fremgår det af regnskabet.

(Ritzau Finans)


