Delårsrapport
januari – september 2013

STOR AFFÄRSPOTENTIAL I PÅGÅENDE UPPHANDLING
TREDJE KVARTALET 2013







Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8,1 (18,0) MSEK
Rörelseresultatet EBIT uppgick till -2,4 (3,6) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (3,7) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 (4,3) MSEK
Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,12 (0,18)

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2013








Omsättningen för perioden uppgick till 27,9 (46,7) MSEK
Rörelseresultatet EBIT uppgick till -7,2 (3,8) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -7,1 MSEK (4,1) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 (3,6) MSEK
Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,34 (0,20)
Bolaget kraftsamlar kring potentiell storaffär i UK, avtalsförhandlingar pågår.
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VD har ordet
År 2011 fattade ledning och styrelse ett strategiskt beslut att Ortivus skulle fokusera allt mer av
verksamheten på kliniskt beslutsstöd och journal för ambulans- och akutvård. Bakom beslutet låg dels
tydliga signaler från marknaden om ett ökat behov av aktivt beslutsstöd, dels en strävan efter ett ökat inslag
av egen programvara för att förbättra bolagets marginaler. Samtidigt genomfördes kraftiga
kostnadssänkningar för att klara den fortsatta produktutvecklingen med eget kassaflöde.
Inför 2013 stod det klart att året skulle komma att präglas starkt av tre mycket stora upphandlingar av
ambulansjournalsystem. En nationell upphandling i Danmark, en stor regional upphandling i UK och en
landstingsupphandling i Sverige. Dessa tre affärsmöjligheter skulle komma att kräva alla bolagets
tillgängliga resurser och kanske mer. Vi beslutade att göra en kraftsamling baserat på vår övertygelse att vi
hade ett konkurrenskraftigt erbjudande. Vi förväntade oss att alla tre upphandlingarna skulle avgöras under
2013 och också börja skapa vissa intäkter under verksamhetsåret, vilket skulle balansera de ökade
kostnader som vår satsning innebar.
När vi nu närmar oss slutet av 2013 kan vi glädjande konstatera att vi bevisat vår konkurrensförmåga,
genom att få tilldelningsbeslutet i UK efter förhandling med National Health Service (NHS). Den danska
upphandlingen lyckades vi tyvärr inte vinna men vi fick ändå bekräftat att vår lösning är funktionellt
konkurrenskraftig. Den svenska affären, som liksom den engelska varit synnerligen resurskrävande, är inne
i sitt slutskede men kommer troligen inte att avgöras förrän i början på nästa år. Som vi informerat om under
sommaren innebar tilldelningsbeslutet i UK inte en order utan endast en ensamrätt för Ortivus att inleda
förhandlingar och kontraktsskrivning med de två truster som valde att följa NHS upphandlingsmodell. Denna
process har varit betydligt längre och mer resurskrävande än vi planerade för och det har naturligtvis
inneburit att övriga aktiviteter fått nedprioriteras och att tillväxten samt kassaflödet därmed varit negativt
under en stor del av året.
Vi är nu i slutet på processen och har gott hopp om att kunna skriva avtal avseende cirka 1200 ambulanser i
södra UK innan årets utgång. Det handlar om en så kallad ”managed service” lösning över 4 år med möjlig
förlängning på ytterligare 2 år. Den ursprungliga finansieringsramen för NHS var cirka 19 miljoner pund, ett
belopp som då avsåg 1800 ambulanser och som utöver de externa kostnaderna till Ortivus också
innefattade vissa egna kostnader för ambulansorganisationerna. Det handlar alltså om en för Ortivus
mycket stor affär, som dock inte kommer att ge några intäkter under 2013 och vi har därför förlängt det
lånelöfte som fanns med Ponderus Invest AB till 2014-09-30. Detta för att bibehålla en god
betalningsberedskap under första halvåret 2014.
Parallellt med de stora upphandlingarna som pågått under 2013 har Ortivus utvecklat en version av
MobiMed avsedd för Akuten - MobiMed Emergency. I många avseenden är kraven och behoven likartade
för ambulanser och akutmottagningar och våra framgångar med MobiMed Smart har stärkt oss i
uppfattningen att vi bör bredda vår marknad med ett sådant erbjudande. Potentialen för journal- och
beslutsstödsystem för akuten är betydligt större än för ambulansmarknaden och det skulle göra Ortivus
mindre beroende av få och stora upphandlingar.
Som vi påpekat många gånger tidigare verkar Ortivus på en marknad som i stora delar är en
ersättningsmarknad där affärsflödet är ojämnt och svårt att förutsäga. Tendensen är att upphandlingarna blir
allt större och allt mer resurskrävande. För att möta den utvecklingen satsar Ortivus för närvarande stora
resurser på att utveckla en plattform som ska bredda vårt erbjudande och öka möjligheterna till enkel
integration med andra lösningar inom vården. Vi gör det i nära samarbete med kunder men också i
samband med den typ av stora upphandlingar som nämnts ovan. Det är en kortsiktig utmaning, men en
långsiktigt stor potential för bolaget.

CEO Carl Ekvall
Danderyd den 18 oktober 2013
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Tredje kvartalet 2013: Resultat och finansiell ställning
Investeringar, forsknings- och
utvecklingssatsningar
Investeringar för kvartalet uppgick till 2,0 (0,2)
MSEK och utgjordes av balanserade
utvecklingsutgifter för egenutvecklad
programvara med 1,9 MSEK och materiella
anläggningstillgångar med 0,1 MSEK.

KONCERNEN
Omsättning och resultat
Omsättningen tredje kvartalet minskade med
55% jämfört med samma period föregående år.
Ortivus levererar i tredje kvartalet ett sämre
resultat och en lägre omsättning i förhållande till
föregående år. Omsättningen hänför sig främst till
tilläggsbeställningar från befintliga kunder på
såväl MobiMed som CoroNet. Några större
projektleveranser har inte skett under kvartalet.



Omsättningen uppgick till 8,1 (18,0) MSEK
vilket innebär en minskning med 55%





Bruttoresultatet uppgick till 4,5 (11,6) MSEK



Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,4 (3,6)
MSEK



Koncernens finansnetto uppgick till 0,0 (0,0)
MSEK



Resultat efter skatt uppgick till -2,4 (3,7)
MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie
före och efter utspädning om -0,12 (0,18) SEK

Under kvartalet har 0,9 (2,7) MSEK kostnadsförts
avseende forskning och utveckling.
Avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter
har gjorts med 0,6 (0,6) MSEK för kvartalet.

Personal
Medelantalet anställda i koncernen uppgick vid
periodens utgång till 23 (18) personer. Ökningen
av personal hänför sig till nyrekryteringar, bolaget
använder sig även av konsulter för att hantera
den pågående processen av att förstärka
företagets organisation. Bolaget har rekryterat en
utvecklingschef som påbörjar sin anställning i
oktober.

Bruttomarginalen uppgick till 56 (64)%
Rörelsekostnaderna uppgick till -7,0 (-8,8)
MSEK

MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning för perioden
uppgick till 6,9 (13,3) MSEK och resultatet före
och efter skatt uppgick till -2,3 (0,9) MSEK.
Investeringar för kvartalet uppgick till 1,9 (0,2)
MSEK och utgjordes av balanserade
utvecklingsutgifter med 1,9 (0) MSEK.

Kassaflöde
Koncernens totala kassaflöde för kvartalet
uppgick till -3,7 (4,1) MSEK.
Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för
kvartalet om -1,7 (4,3) MSEK. Kassaflödet från
investeringsverksamheten under perioden
uppgick till -2,0 (-0,2) MSEK. Finansieringsverksamheten under perioden gav ett kassaflöde
om 0 (0) MSEK.
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Januari-september 2013: Resultat och finansiell ställning
Investeringar, forsknings- och
utvecklingssatsningar
Investeringar för perioden uppgick till 5,1 (0,9)
MSEK och utgjordes av balanserade
utvecklingsutgifter för egenutvecklad
programvara med 4,5 MSEK och materiella
anläggningstillgångar med 0,6 MSEK.

KONCERNEN
Omsättning och resultat
Omsättningen för perioden minskade med 40%
jämfört med samma period föregående år. Den
minskade omsättningen och det svaga resultatet
för perioden januari-september på – 7,1 MSEK, är
en direkt följd av fokuseringen på de tre
upphandlingarna bolaget arbetat med. Det har
bidragit till såväl lägre intäkter som större
kostnader och utgifter för året.



Omsättningen uppgick till 27,9 (46,7) MSEK
vilket innebär en minskning med 40%





Bruttoresultatet uppgick till 15,4 (27,7) MSEK



Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,2 (3,8)
MSEK



Koncernens finansnetto uppgick till 0,0 (0,1)
MSEK



Under perioden har 3,6 (6,9) MSEK kostnadsförts
avseende forskning och utveckling.
Avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter
har gjorts med 1,9 (1,7) MSEK.

Finansiell ställning
Balansomslutningen för koncernen uppgick till
36,1 (46,5) MSEK.

Bruttomarginalen uppgick till 55 (59)%
Rörelsekostnaderna uppgick till –22,5 (-24,9)
MSEK

Koncernens likvida medel uppgick till 10,0 (16,0)
MSEK och vid årets början till 20,4 MSEK.
Inklusive bindande lånelöfte på 25 MSEK uppgår
betalningsberedskapen vid kvartalets slut till 35,0
MSEK.
Eget kapital för koncernen uppgick till 24,0 (33,1)
MSEK och vid årets början till 31,2 MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till -7,1 (4,1)
MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie
före och efter utspädning om -0,34 (0,20) SEK

Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 0,0
(0,0).
Inga underskottsavdrag finns aktiverade i
koncernen eller bolagen.

Kassaflöde
Koncernens totala kassaflöde för perioden
uppgick till -10,3 (2,6) MSEK.

Personal
Medelantalet anställda i koncernen uppgick vid
periodens utgång till 23 (18) personer.

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för
perioden om -5,2 (3,6) MSEK. Kassaflödet från
investeringsverksamheten under perioden
uppgick till -5,1 (-0,9) MSEK. Finansieringsverksamheten under perioden gav ett kassaflöde
om 0 (0) MSEK.

MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning för perioden
uppgick till 25,7 (42,6) MSEK och resultatet före
och efter skatt uppgick till -7,1 (1,9) MSEK.
Investeringar för perioden uppgick till 4,6 (0,8)
MSEK och utgjordes av balanserade
utvecklingsutgifter med 4,5 (0) MSEK och
materiella anläggningstillgångar med 0,1 (0,8)
MSEK.
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Övrig information
Segment
Bolaget har enbart ett segment som i sin helhet
återspeglas i koncernens finansiella rapporter.

och samverkan med andra administrativa
system och hjälpsystem som kommer att
finnas i ambulanserna. Paketeringen av
MobiMed Smart som en tjänsteleverans
och de nya funktioner som tillförts har
dragit stora resurser, men utgör samtidigt
att stort steg framåt när det gäller
MobiMeds konkurrensförmåga. Det handlar
inte om specifika krav för UK-affären utan
om allmängiltiga funktioner som kommer
att efterfrågas i framtida affärer.

Transaktioner med närstående
För att förstärka den finansiella förmågan och för
att skapa en beredskap för större upphandlingar
och leveranser, vilka i vissa faser binder
betydande kapital, så har bolaget tillförsäkrat sig
en låne-/kreditram upp till 25 MSEK genom avtal
med huvudägaren Ponderus Invest AB. Avtalet
har förnyats och löper till och med 2014-09-30
och har slutits på marknadsmässiga villkor.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats
enligt IFRS med tillämpning av IAS 34
Delårsrapportering samt tillämpliga
bestämmelser i Årsredovisningslagen.
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagens 9 kap,
Delårsrapport.
Samma redovisningsprinciper och
beräkningsgrunder som i senaste
årsredovisningen har tillämpats.

Förtydligande information om potentiell
storaffär i UK
I juni 2013 fick Ortivus ett tilldelningsbeslut
från National Health Service (NHS) i UK,
avseende elektronisk patientjournal för ett
stort antal ambulanser i södra England.
Beslutet, som alltså inte var en bindande
order, överklagades men NHS meddelade
efter en kortare försening att inget hinder
förelåg för fortsatta kontraktsförhandlingar
mellan Ortivus och de tre truster som
ursprungligen ingick i upphandlingen. En
av de tre trusterna har senare beslutat att
inte genomföra upphandlingen. Ortivus
förhandlar därför med två truster om en s.k.
”managed service” lösning för cirka 1200
ambulanser och cirka 5 000 användare.
Managed service innebär att Ortivus
levererar lösningen som en tjänst, d v s
trusterna äger varken hårdvara eller
programvara. Affären löper över fyra år
med möjlighet till förlängning om ytterligare
två år. Avtal kommer att ingås med lokala
leverantörer av hårdvara och installation
samt nätverk och drift. Bland de krav som
trusterna ställt finns bland annat integration
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
för moderbolaget och koncernen
Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för
många typer av risker. Riskhantering är en del av
ledningsansvaret och bolaget har en policy och
process för riskhanteringen som primärt
fokuserar på fyra typer av risker; finansiella,
operativa, legala/regulativa samt landsrisker.

Framåtriktade uttalanden
Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport
baseras på bolagets bästa bedömning vid
tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden
innehåller som alla framtidsbedömningar risker
och osäkerheter, vilket kan innebära att verkligt
utfall blir annorlunda, i synnerhet i ett läge där det
finansiella klimatet är väldigt osäkert. Utöver vad
som krävs enligt gällande lagstiftning gäller
framåtblickande uttalanden endast den dag de
framförs och Ortivus åtar sig inte att uppdatera
några av dem mot bakgrund av ny information
eller framtida händelser.

Styrelsens arbete med riskfrågor framgår av
Bolagsstyrningsrapporten i bolagets
årsredovisning för 2012, där en mer detaljerad
beskrivning av de finansiella riskerna finns
angivna i not 22.

Ortivus lämnar inga framtidsutsikter.

Som i övrigt framgår av rapporten har Ortivus
under 2013 gjort en kraftig satsning, framförallt
på en stor och avgörande affär i UK, där
avtalsförhandlingar nu pågår, och på en
landstingsupphandling i Sverige. Skulle dessa
affärer utebli, kraftigt försenas eller på annat sätt
substantiellt förändras kommer bolagets
finansiella ställning och framtida utveckling
påverkas högst väsentligt med betydande risk
som följd. En sådan situation skulle sannolikt
framkalla behov av ny finansiering och/eller
kraftfulla strukturåtgärder, vars framgång idag
inte går att förutsäga.
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Danderyd den 18 oktober 2013
Ortivus AB (publ)

Carl Ekvall
CEO

Ortivus offentliggör denna information enligt
svensk lag om värdepappersmarknaden.

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets
revisorer.

Informationen lämnades för offentliggörande kl.
08.30 den 18 oktober 2013.
Ortivus AB, Org.nr 556259-1205, Box 713, 182
17 Danderyd, Sverige
För ytterligare information
Carl Ekvall, CEO, telefon 08-446 45 00 eller
e-post: carl.ekvall(at)ortivus.com

Kommande finansiella rapporter
Kommuniké för 2013 publiceras 7 februari 2014.

Jeanette Elm, CFO, telefon 08-446 45 00 eller
e-post jeanette.elm(at)ortivus.com

Årsredovisning för 2013 publiceras 14 mars
2014.

Besök även www.ortivus.com

FAKTA OM ORTIVUS
Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den
moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom
kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och
kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra,
patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som
räddar liv och minskar lidande.
Ortivus etablerades 1985 och är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm Small Cap-lista. Bolaget är baserat i Danderyd,
Sverige. Ortivus har ca 25 anställda i Sverige och Storbritannien.
Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus
är utrustade med Ortivus lösningar.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Belopp i KSEK

mar-05

Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

0

Övriga rörelseintäkter

338

Försäljningskostnader

jul-sep

jul-sep

jan-sep

jan-sep

2013

2012

2013

2012

jan-dec

2012

8 088

18 042

27 901

46 689

60 710

-3 555

-6 432

-12 539

-19 017

-26 847

4 533

11 610

15 362

27 672

33 862

105

735

263

1 014

1 116

-3 245

-2 257

-9 303

-6 816

-9 662

Administrationskostnader

-4578

-2 813

-3 325

-9 687

-10 034

-13 600

Forsknings- och utvecklingskostnader

-4906

-885

-2 742

-3 567

-6 910

-7 932

-996

-90

-466

-236

-1 104

-1 793

-10142

-2 395

3 555

-7 168

3 822

1 992

-58

24

40

70

138

183

-10200

-2 371

3 595

-7 098

3 960

2 175

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Aktuell skatt

-150

-

-

-

-

-

Uppskjuten skatt

-126

-17

126

-28

151

45

-2 388

3 721

-7 126

4 111

2 220

Resultat efter skatt
Övrigt totalresultat
Poster som kan omföras till periodens resultat

-

-

-

-

-

Omräkningsdifferenser

32

-53

-51

-56

-64

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt

32

-53

-51

-56

-64

Periodens totalresultat

-2 356

3 668

-7 177

4 055

2 156

Resultat efter skatt hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

-2 388

3 721

-7 126

4 111

2 220

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

-2 356

3 668

-7 177

4 055

2 156

-0,12

0,18

-0,34

0,20

0,11

Resultat per aktie före och efter utspädning,
SEK
(resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier)
Antal aktier per balansdagen (tusental)

13805

20 708

20 708

20 708

20 708

20 708

Genomsnittligt antal aktier (tusental)

13805

20 708

20 708

20 708

20 708

20 708

-1 514
-2 395

6 092
3 555

-4 703
-7 168

7 402
3 822

5 033
1 992

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amort.)
EBIT (Earnings before interest and taxes).
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG
Belopp i KSEK

2013-09-30

2012-09-30 2012-12-31

Anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar

10 549

7 492

7 784

1 490

1 599

1 586

32

167

60

12 071

9 258

9 429

Omsättningstillgångar
Varulager

5 480

7 234

7 869

Kortfristiga fordringar

8 507

14 018

15 450

Kassa och bank

10 038

15 978

20 444

Summa omsättningstillgångar

24 025

37 230

43 763

Summa tillgångar

36 096

46 488

53 193

Eget kapital

24 010

33 086

31 187

526

827

480

Kortfristiga skulder

11 560

12 575

21 526

Summa eget kapital och skulder

36 096

46 488

53 193

Ställda säkerheter

-

-

-

Eventualförpliktelser

-

-

-

Långfristiga skulder

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

Ingående balans

31 187

29 031

29 031

Summa totalresultat för perioden

-7 177

4 055

2 156

Utgående balans

24 010

33 086

31 187

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK

jul-sep
2013

jul-sep
2012

jan-sep
2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

jan-sep
2012

jan-dec
2012

-1 552

4 533

-4 621

6 315

5 326

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

-105

-254

-627

-2 759

3 620

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 657

4 279

-5 248

3 556

8 946

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 024

-167

-5 066

-946

-1 966

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

9

-

-

-

-

-

-3 681

4 112

-10 314

2 610

6 980
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KONCERNENS NYCKELTAL
2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

27 901

46 689

60 710

45 748

55

59

56

46

54

EBITDA

-4 703

6 092

5 033

-23 361

-23 673

Avskrivningar

-2 395

-2 270

-3 041

-14 817

-8 921

EBIT

-7 168

3 822

1 992

-38 178

-32 594

Resultat efter skatt

Nettoomsättning
Bruttomarginal %

2011-12-31 2010-12-31
47 726

-7 126

4 111

2 220

-37 860

-32 672

Resultatmarginal %

-25

8

4

-83

-68

Resultat/aktie, SEK

-0,34

0,20

0,11

-1,83

1,58

Räntabilitet på eget kapital % 1)

neg

neg

7

neg

neg

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 1)

neg

neg

7

neg

neg

67

71

59

57

80

Skuldsättningsgrad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK

1,16

1,60

1,51

1,40

3,23

23

18

21

26

30

Soliditet, %

Medelantal anställda
1) Baserat på rullande 12 månader.

DEFINITIONER
Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av nettoomsättning.
EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
EBIT
Rörelseresultat (Earnings Before Interest and Taxes)
Resultatmarginal
Resultat före skatt i procent av nettoomsättning
Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital (rullande 12 mån).
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital (rullande 12 mån).
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.
Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK
Nettoomsättning

juli-sep
2013

juli-sep
2012

jan-sep
2013

jan-sep
2012

jan-dec
2012

6 926

13 295

25 673

42 612

55 401

-3 171

-5 807

-11 900

-18 356

-25 141

3 755

7 488

13 773

24 256

30 261

Rörelsekostnader

-6 048

-6 682

-20 771

-22 450

-30 002

Rörelseresultat

-2 293

806

-6 998

1 806

258

24

40

-70

138

183

Resultat före skatt

-2 269

846

-7 068

1 944

442

Resultat efter skatt

-2 269

846

-7 068

1 944

442

2013-09-30

2012-09-30

2012-12-31

Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Resultat från finansiella poster

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i KSEK
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

10 549

7 492

7 784

Materiella anläggningstillgångar

1 230

1 391

1 379

Andelar i koncernföretag

9 574

9 713

9 713

21 352

18 596

18 876

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

5 226

7 246

7 525

Kortfristiga fordringar

6 866

13 848

14 292

Kassa och bank

8 922

12 393

17 948

Summa omsättningstillgångar

21 014

33 487

39 765

Summa tillgångar

42 366

52 083

58 641

Eget kapital

30 685

39 255

37 753

Avsättningar

521

827

480

Kortfristiga skulder

11 160

12 001

20 408

Summa eget kapital och skulder

42 366

52 083

58 641

Ställda säkerheter

-

-

-

Eventualförpliktelser

-

-

-

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
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HUVUDKONTOR

Ortivus AB
Box 713
Karlsrovägen 2 D
182 17 Danderyd
Sverige
Telefon: + 46 8 446 45 00
Telefax: + 46 8 446 45 19
E-post: info@ortivus.com
www.ortivus.com

DOTTERBOLAG

Ortivus UK Ltd
12 New Forest Enterprise Centre
Rushington Business Park
Chapel Lane, Totton
Southampton, Hampshire
Storbritannien
Telefon: + 44 1489 889201
Telefax: + 44 1489 889206
E-post: sales@ortivus.com
www.ortivus.com
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