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ORTIVUS VANN EUROPAS STÖRSTA UPPHANDLING AV
ELEKTRONISKA JOURNALER FÖR AMBULANSER
FJÄRDE KVARTALET 2013








Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8,2 (14,0) MSEK
Rörelseresultatet EBIT uppgick till -6,9 (-1,8) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -6,9 MSEK (-1,9) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 (5,4) MSEK
Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,33 (0,09)
I december undertecknades leveransavtal med två truster i södra England avseende 1200
ambulanser till ett värde av drygt 100 MSEK

HELÅRET 2013








Omsättningen för året uppgick till 36,1 (60,7) MSEK
Rörelseresultatet EBIT uppgick till -14,1 (2,0) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -14,0 MSEK (2,2) MSEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 7,1 (8,9) MSEK
Resultatet efter skatt per aktie för helåret före/efter utspädning uppgick till -0,68 (0,11)
Bolaget har under året deltagit i tre stora offentliga upphandlingar, en i Danmark, en i UK
och en i Sverige. Den danska upphandlingen förlorades, den svenska avslutas först under
2014 och den i UK har vunnits och implementeras under 2014
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VD har ordet
Under 2013 har Ortivus, som tidigare meddelats, koncentrerat merparten av sina resurser på tre mycket
stora upphandlingar; en nationell upphandling i Danmark, en regional upphandling i UK och en större
landsstingsupphandling i Sverige. Den danska upphandlingen förlorades, den svenska är ännu inte avslutad
och den engelska har vunnits. Naturligtvis har dessa affärer medfört kraftigt ökade säljkostnader, men också
inneburit att övriga tilläggsaffärer på befintlig kundbas blivit lidande. När årets verksamhet planerades fanns
en förväntan om att nya intäkter skulle kunna uppstå redan under 2013. Men upphandlingsprocesserna har
dragit ut på tiden och även för den vunna storaffären i UK kommer intäkterna först under 2014.
Konsekvensen har blivit ett påtagligt omsättningstapp och ett negativt resultat för såväl fjärde kvartalet som
helåret 2013.
Strax före jul 2013 skrevs slutligen leveransavtal med South Central Ambulance Service NHS Foundation
Trust och med South Western Ambulance Serice NHS Foundation Trust i enlighet med det tilldelningsbeslut
som NHS meddelade i juni 2013. Avtalen avser en tjänsteleverans för cirka 1200 ambulanser över en period
om fyra år, med option på två års förlängning. De beräknade intäkterna för dessa båda avtal uppgår till drygt
100 MSEK över fyraårsperioden och en möjlighet till ytterligare 50 MSEK för förlängningsperioden.
Lösningen kommer att driftsättas under våren 2014 och avtalet är så konstruerat att cirka hälften av
intäkterna kommer att påverka bolagets kassaflöde positivt redan under 2014. Som framgått av separat
pressmeddelande har bolaget under 2013 förlängt det lånelöfte som fanns med Ponderus Invest AB till
2014-09-30. Detta för att bibehålla en god betalningsberedskap under första halvåret 2014.
Den vunna affären i södra England är en av de hitintills största upphandlingarna som gjorts av elektroniska
journaler för ambulansvården i Europa. Att Ortivus gått segrande ur den konkurrensen stärker vårt
varumärke och visar att vi kan möta de nya krav på Software-as-a-Service, som marknaden efterfrågar. Vi
ser en tydlig trend mot allt större upphandlingar där drift, integration, utbildning och säkerhet är viktiga inslag
i helhetslösningar. Tack vare affären i UK stärker vi våra finanser och ökar vår konkurrensförmåga.
Den vunna affären i UK stärker vårt erbjudande till samtliga kunder i ambulanssegmentet och vi kommer att
fortsätta vår satsning inom de områden där vi ser potential.
2014 har förutsättningar att bli ett innehållsrikt år med goda affärsmöjligheter för Ortivus.
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Fjärde kvartalet 2013: Resultat och finansiell ställning
Investeringar, forsknings- och
utvecklingssatsningar
Investeringar för kvartalet uppgick till 0,3 (1,0)
MSEK och utgjordes av balanserade
utvecklingsutgifter för egenutvecklad
programvara med 0 MSEK och materiella
anläggningstillgångar med 0,3 MSEK.

KONCERNEN
Omsättning och resultat
Omsättningen för det fjärde kvartalet minskade
med 41 % jämfört med samma period föregående
år. Ortivus levererar i fjärde 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 8,2 (14,0) MSEK
vilket innebär en minskning med 41 %





Bruttoresultatet uppgick till 4,3 (6,2) MSEK



Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,9 (-1,8)
MSEK



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



Resultat efter skatt uppgick till -6,9 (-1,9)
MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie
före och efter utspädning om -0,33 (-0,09)
SEK

Under kvartalet har 2,6 (1,0) MSEK kostnadsförts
avseende forskning och utveckling.
Avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter
har gjorts med 0,6 (0,6) MSEK för kvartalet.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick vid årets
utgång till 25 (23) personer.

Bruttomarginalen uppgick till 52 (44)%
Rörelsekostnaderna uppgick till -11,4 (-8,1)
MSEK

Bolaget använder sig även av konsulter för att
hantera den pågående processen av att förstärka
företagets organisation.

MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning för perioden
uppgick till 7,7 (12,8) MSEK och resultatet före
och efter skatt uppgick till -7,4 (-1,5) MSEK.
Investeringar för kvartalet uppgick till 0,3 (1,0)
MSEK och utgjordes av balanserade
utvecklingsutgifter med 0 (0) MSEK och
materiella anläggningstillgångar med 0,3 (0,1)
MSEK.

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

KONCERNEN
Omsättning och resultat
Omsättningen för året minskade med 40 %
jämfört med föregående år. Den minskade
omsättningen och det svaga resultatet för året på
– 14,0 MSEK, är en direkt följd av fokuseringen på
de upphandlingar bolaget arbetat med under året.



Omsättningen uppgick till 36,1 (60,7) MSEK
vilket innebär en minskning med 40 %





Bruttoresultatet uppgick till 19,6 (33,9) MSEK



Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -14,1 (2,0)
MSEK



Koncernens finansnetto uppgick till 0,1 (0,2)
MSEK



Resultat efter skatt uppgick till -14,0 (2,2)
MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie
före och efter utspädning om -0,68 (0,11) SEK

Under året har 6,2 (8,0) MSEK kostnadsförts
avseende forskning och utveckling.
Avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter
har gjorts med 2,5 (2,3) MSEK.

Bruttomarginalen uppgick till 54 (56)%
Finansiell ställning
Balansomslutningen för koncernen uppgick till
36,8 (53,2) MSEK.

Rörelsekostnaderna uppgick till – 34,2 (-33,0)
MSEK

Koncernens likvida medel uppgick till 7,9 MSEK
och vid årets början till 20,4 MSEK. Inklusive
bindande lånelöfte på 25 MSEK uppgick
betalningsberedskapen vid årets slut till 32,9
MSEK.
Eget kapital för koncernen uppgick till 17,2 MSEK
och vid årets början till 31,2 MSEK.
Koncernens skuldsättningsgrad uppgick till 0,0
(0,0).

Kassaflöde
Koncernens totala kassaflöde för året uppgick till
-12,6 (7,0) MSEK.

Inga underskottsavdrag finns aktiverade i
koncernen eller bolagen.

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för
året om -7,1 (8,9) MSEK. Kassaflödet från
investeringsverksamheten under året uppgick till
-5,4 (-2,0) MSEK. Finansieringsverksamheten
under året gav ett kassaflöde om 0 (0) MSEK.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick vid årets
utgång till 25 (23) personer.

MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning för året uppgick
till 33,4 (55,4) MSEK och resultatet före och efter
skatt uppgick till -14,5 (0,4) MSEK. Investeringar
för året uppgick till 4,8 (1,0) MSEK och utgjordes
av balanserade utvecklingsutgifter med 4,5 (1,0)
MSEK, materiella anläggningstillgångar med 0,3
(0,1) MSEK och licenser med 0,2 (0) MSEK.
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Innovation och produktutveckling
Ortivus ambition är att ständigt, genom
vidareutveckling och innovativa lösningar,
förstärka kunderbjudandet. Den modulära
uppbyggnaden med en öppen arkitektur öppnar
för anpassning till en bredare användning inom
hela akutsjukvården. Ortivus har under 2013
löpande kostnadsfört 6,2 MSEK i FOU för
nedanstående produkter.

Landstinget Gävleborg uppgraderade under året
sina ambulanser till MobiMed Smart.
Landstinget Västmanland samt Landstinget
Kronoberg gjorde under 2013
hårdvaruuppgraderingar till sina MobiMed Smart
installationer. Detta säkerställer kompatibilitet
med framtida versioner av MobiMed Smart.

MobiMed Emergency
Många av de funktioner som MobiMed Smart
erbjuder i ambulansen efterfrågas också på
Akutmottagningen. Det är därför ett logiskt steg
för Ortivus att erbjuda en akutenanpassad
version - MobiMed Emergency - framförallt till de
sjukhus som använder MobiMed Smart i sina
ambulanser.

MobiMed Smart
MobiMed Smart skapar nytta till alla involverade
parter i den prehospitala vårdprocessen samt till
huvudmannen. Införandet av MobiMed Smart
leder till:
Förbättrat vårdutfall - sjukhusets resurser kan
fokuseras på patienten och diagnos kan ställas
tidigare i vårdkedjan

CoroNet
CoroNet erbjuder läkare och sjukvårdspersonal,
inom primärt Hjärtintensiven och andra
vårdavdelningar fokuserade mot hjärta och
akutvård, en bred övervakningsfunktionalitet
kombinerad med mobilitet. CoroNet raderar ut
gränsen mellan traditionell sängövervakning och
telemetri. Rent konkret innebär detta att en
patient kan lämna sjukhussängen och röra sig fritt
på avdelningen med bibehållen säkerhet och
kvalitet i övervakningen.

Ökad patientsäkerhet - klassiskt beslutsstöd som
vitalövervakning kompletterat med riktlinjer och
att sjukhusets kliniska kompetens görs tillgängligt
i ambulans, samt att dokumenterade åtgärder
följer patienten från ambulansen in till sjukhuset
Effektivare vårdprocesser – införandet av
vårdkedjor underlättas då de kan läggas på
MobiMed Smart, den prehospitala triageringen
förbättras med MobiMed Smarts IT-stöd, vitala
beslut kan tas redan i ambulansen och
behandling på den lämpligaste vårdnivån
säkerställs.

Under året har följande Landsting/sjukhus
kompletterat sina befintliga CoroNet
installationer:

Under året har utveckling varit fokuserad på att
möta och utveckla krav från de större
upphandlingar vi varit involverade i. Nästa
uppdatering av MobiMed Smart släpps under
kvartal ett 2014.






Under 2013 valdes Ortivus och MobiMed Smart
som leverantör av elektronisk patientjournal till
1200 ambulanser i South Central Ambulance
Service NHS Foundation Trust samt South
Western Ambulance Service NHS Foundation
Trust. Leveransen påbörjas under kvartal två
2014.
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Gävle sjukhus
Norra Älvsborgs Länssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra
Sjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal
Helsingborgs lasarett
Köpings sjukhus
Sundsvalls sjukhus
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Hjärtjournalen
utvecklats till ett mer generiskt beslutsstödsystem
och namnet har ändrats från Hjärtjournalen till
Mequal. Domitor avser nu att marknadsföra
produkten som ett generellt hjälpmedel för
beslutsstöd inom sjukvården. Med Ortivus ökade
fokusering på den prehospitala vårdprocessen
har parterna enats om att samarbetet inta skall
vara exklusivt. Parterna fortsätter dock att
samarbeta, framför allt i projektet hos VGR.

I mitten på 2011 upphandlade VGR ett IT-stöd för
hjärtsjukvård. Ortivus skrev kontrakt på
utveckling, införande och underhåll, med Domitor
AB som underleverantör. Avtalet löper i fyra år
med möjlighet till förlängning om maximalt två år.
I tillägg ingick Domitor och Ortivus ett exklusivt
distributörsavtal, som gav Ortivus rätt att
marknadsföra den färdiga produkten även till
andra kunder. Under arbetets gång har lösningen
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Övrig information
Segment
Bolaget har enbart ett segment som i sin helhet
återspeglas i koncernens finansiella rapporter.

integration 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
löper till och med 2014-09-30 och har slutits på
marknadsmässiga villkor.

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.

VD Carl Ekvall har efter balansdagen köpt
150,000 aktier av Ponderus Invest AB till ett
lösenpris av 2,60 kr per aktie, enligt optionsavtal
med teckningstid 2014-01-01 – 2014-12-31.
Teckningsoptioner
De aktuella teckningsoptionerna, som gavs
ut vid årsstämman 2010, har kunnat
utnyttjas för teckning av nya B- och A-aktier
i bolaget under tiden fram till den 30
december 2013 till teckningskursen 6,50
kronor respektive 8,85 kronor per aktie. Av
totalt 233.000 st utestående
teckningsoptioner för B-aktier har
sammanlagt 55.000 st teckningsoptioner
utnyttjats för teckning medan inga av totalt
200.000 teckningsoptioner för A-aktier har
utnyttjats för teckning. Teckningstiden har
nu löpt ut så några ytterligare aktier kan
inte tillkomma till följd av tidigare utgivna
teckningsoptioner.

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.
Som i övrigt framgår av rapporten har Ortivus
under 2013 gjort en kraftig satsning, framförallt
på den stora affären i UK, där avtal nu slutits.
Skulle affären 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. Bolaget har terminssäkrat
beräknat valutanettoflöde av affären för 2014.
Bokfört värde för alla finansiella tillgångar och
skulder bedöms vara en god approximation av
verkligt värde.

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.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall
lämnas för räkenskapsåret 2013.

Information om storaffär i UK
I december 2013 slöt Ortivus avtal med två
truster i UK 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

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 29 april,
2014 kl. 13.00, i Ortivus lokaler på
Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Kallelse
samt förslag till stämman kommer att finnas
tillgängliga på bolagets hemsida
www.ortivus.com.
Valberedning
I oktober 2013 fastslogs och etablerades
Ortivus valberedning inför årsstämman
2014. Denna består av Peter Edwall,
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Ponderus Invest AB, Laurent Leksell, Bonit
Invest AB, Kia Orback Pettersson, utsedd
av aktieägaren Rune Pettersson, Crister
Stjernfelt, styrelsens ordförande och
sammankallande.

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.

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

Ortivus lämnar inga framtidsutsikter.
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Danderyd den 7 februari 2014
Ortivus AB (publ)

Carl Ekvall
CEO

Ortivus offentliggör denna information enligt
svensk lag om värdepappersmarknaden.

Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 17
oktober 2014.

Informationen lämnades för offentliggörande kl.
08.30 den 7 februari 2014.

Denna bokslutskommuniké är inte granskad av
bolagets revisorer.

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
Årsredovisning för 2013 publiceras 14 mars
2014.

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

Delårsrapport för kvartal 1 publiceras den 29 april
2014.

Besök även www.ortivus.com

Delårsrapport för kvartal 2 publiceras den 11 juli
2014.

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
okt-dec

okt-dec

jan-dec

mar-05

2013

2012

2013

2012

24576

8 204

14 021

36 105

60 710

Kostnad för sålda varor

-3800

-3 940

-7 830

-16 479

-26 847

Bruttoresultat

20776

4 263

6 190

19 625

33 862

Belopp i KSEK
Nettoomsättning

jan-dec

Övriga rörelseintäkter

338

172

102

435

1 116

Försäljningskostnader

-11740

-4 768

-2 846

-14 071

-9 662

Administrationskostnader

-4578

-3 818

-3 566

-13 505

-13 600

Forsknings- och utvecklingskostnader

-4906

-2 583

-1 022

-6 150

-7 932

-996

-195

-689

-431

-1 793

-1106

-6 928

-1 830

-14 096

1 992

-58

15

45

85

183

-1164

-6 913

-1 785

-14 011

2 175

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Aktuell skatt

-150

-

-

-

-

Uppskjuten skatt

-126

-4

-106

-32

45

-1440

-6 917

-1 891

-14 043

2 220

Resultat efter skatt

Övrigt totalresultat
Poster som kan omföras till periodens resultat

-

-

-

-

Omräkningsdifferenser

118

-8

67

-64

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt

118

-8

67

-64

Periodens totalresultat

-6 799

-1 899

-13 976

2 156

Resultat efter skatt hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

-6 917

-1 891

-14 043

2 220

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

-6 799

-1 899

-13 976

2 156

-0,33

-0,09

-0,68

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

Genomsnittligt antal aktier (tusental)

13805

20 708

20 708

20 708

20 708

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amort.)

-6 166

-1 059

-10 869

5 033

EBIT

-6 928

-1 830

-14 096

1 992

(Earnings before interest and taxes).
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG
Belopp i KSEK

2013-12-31

2012-12-31

10 010

7 784

1 594

1 586

28

60

11 633

9 429

Anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar

6 043

7 869

11 210

15 450

Kassa och bank

7 895

20 444

Summa omsättningstillgångar

25 148

43 763

Summa tillgångar

36 780

53 193

Eget kapital

17 211

31 187

Långfristiga skulder

5

480

Kortfristiga skulder

19 564

21 526

Summa eget kapital och skulder

36 780

53 193

Ställda säkerheter

-

-

Eventualförpliktelser

-

-

2013-12-31

2012-12-31

31 187

29 031

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
Belopp i KSEK
Ingående balans
Summa totalresultat för perioden
Utgående balans

-13 976

2 156

17 211

31 187

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
okt-dec
2013

Belopp i KSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

okt-dec
2012

jan-dec
2013

jan-dec
2012

-6 230

-989

-10 851

5 326

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

4 378

6 379

3 751

3 620

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 852

5 390

-7 100

8 946

-390

-1 020

-5 456

-1 966

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
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-

-

-

-

-2 242

4 370

-12 556

6 980
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KONCERNENS NYCKELTAL
2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

36 105

60 710

45 748

47 726

54

56

46

54

-10 869

5 033

-23 361

-23 673

-3 227

-3 041

-14 817

-8 921

EBIT

-14 096

1 992

-38 178

-32 594

Resultat efter skatt

-14 043

2 220

-37 860

-32 672

Resultatmarginal %

-39

4

-83

-68

Resultat/aktie, SEK

-0,68

0,11

-1,83

1,58

neg

7

neg

neg

neg

7

neg

neg

47

59

57

80

Skuldsättningsgrad

0,00

0,00

0,00

0,00

Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK

0,83

1,51

1,40

3,23

25

23

26

30

Nettoomsättning
Bruttomarginal %
EBITDA
Avskrivningar

Räntabilitet på eget kapital % 1)
Räntabilitet på sysselsatt kapital %

1)

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

okt-dec
2013

okt-dec
2012

jan-dec
2013

jan-dec
2012

7 725

12 789

33 398

55 401

-3 981

-6 785

-15 881

-25 141

3 744

6 005

17 517

30 261

-11 171

-7 552

-31 942

-30 002

-7 427

-1 548

-14 425

258

15

45

-55

183

Resultat före skatt

-7 411

-1 502

-14 479

442

Resultat efter skatt

-7 411

-1 502

-14 479

442

Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i KSEK

2013-12-31

2012-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

10 010

7 784

Materiella anläggningstillgångar

1 342

1 379

Andelar i koncernföretag

9 574

9 713

20 926

18 876

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

5 824

7 525

10 987

14 292

4 686

17 948

Summa omsättningstillgångar

21 496

39 765

Summa tillgångar

42 422

58 641

Eget kapital

23 321

37 753

Avsättningar

403

480

Kortfristiga skulder

18 698

20 408

Summa eget kapital och skulder

42 422

58 641

Ställda säkerheter

-

-

Eventualförpliktelser

-

-

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Moderbolaget är garantor för Ortivus UK i leveransavtalen som tecknades under 2013 i Södra England
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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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