
 

 

Delårsrapport januari − september 2009 
 
FOKUS PÅ TILLVÄXT 

� Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 20,3 (23,7) MSEK och för perioden januari till september till 69,5 
(59,5) MSEK. 

� Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -5,4 (−1,5) MSEK och för perioden januari till september till -15,6         
(-17,3) MSEK. Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och strukturkostnader för perioden januari till september 
uppgick till -13,2 (-17,2) MSEK.   

� katt under kvartalet uppgick till -5,2 (−4,1) MSEK och för perioden januari till september till -14,9      

� et före och efter utspädning uppgick till −0,25 (−0,20) SEK och för perioden januari 

� 
 ambulanser och i USA valde City of Phoenix 

 Under tredje kvartalet slöts två viktiga Coronet-affärer med Falu lasarett och Helsingborgs lasarett. 

 

 Resultat efter s
(-20,8) MSEK. 

� Kassaflödet under kvartalet uppgick till -3,4 (-4,6) MSEK och soliditeten per 30 september uppgick till 56 (62) %. 

Resultat per aktie under kvartal
till september till -0,72 (-1,01). 

Ortivus slöt under första halvåret två stora och viktiga affärer – i Sverige valde Västra Götaland under första 
kvartalet MobiMed för sin ambulansorganisation, en affär om 110
under andra kvartalet Ortivus faktureringssystem Sweet-Billing. 

�

 



 

 

 

Ortivus erbjuder unika lösningar genom att kombinera expertkunnande inom wireless, IT och det 

medicintekniska området med klinisk kompetens. Ortivus lösningar säkerställer att patienten får 

tillgång till rätt medicinsk behandling och kompetens omedelbart under hela vårdprocessen. Detta 

resulterar i bättre medicinskt utfall såväl som förbättrad effektivitet för hela vårdsystemet. 

 

FAKTA OM ORTIVUS  

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. 

Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har 100 anställda i Sverige, USA, Kanada och 

Storbritannien. Mer än 2 600 ambulansföretag, 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på 

akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar. 
 

 

VD har ordet 
FOKUS PÅ TILLVÄXT 
 
Omsättningen för koncernen ökade 17 % under de tre första kvartalen. Rensat för nedskriv-

ningar och strukturkostnader förbättrades under samma period rörelseresultatet med 23 %. 

Fortsatt finns dock en större förväntan på ökande omsättnings- och resultatnivåer framöver.  

 

Under tredje kvartalet vann Ortivus i stark konkurrens två strategiska affärer med CoroNet. Dels 

tog Helsingborgs lasarett beslut om att installera CoroNet på avdelningen för hjärtintensivvård, 

PCI-enheten samt akutcentrum. Dels beslöt Falu lasarett att installera CoroNet i sin verksamhet. 

Därmed bibehåller Ortivus sin ledande position på den svenska marknaden som leverantör av 

robusta kliniska telemetrilösningar.  

 

I tillägg har ett antal mindre MobiMed-affärer gjorts under perioden. Befintliga kunder i England 

har utökat sin installerade bas av ambulanser och utrustar dessa med MobiMed för att minska 

tid från larm till behandling av kritiskt hjärtsjuka patienter.  

 

Verksamheten i USA är fortsatt god och i enlighet med plan trots det kärva läget på marknaden.  

 

Arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar affärsmodell fortsätter. Vi har nu ytterligare kunder 

som tecknar serviceavtal och underhållsavtal och som på det viset investerar i Ortivus framtida 

mjukvaruutveckling. Arbetet med att utöka funktionalitet och säkra utökad klinisk nytta i 

MobiMed pågår kontinuerligt. Nästa paketering av mjukvaran i form av version 3.1 innehåller  

t ex förbättrad journalfunktion, web-interface och snap-shot av 12-kanals EKG. 

 

Som tidigare rapporterats har Ortivus beslutat om ett åtgärdsprogram i syfte att skapa en 

sundare finansiell position och därmed snabbare nå positivt kassaflöde. Programmet förväntas 

sänka kostnaderna med motsvarande 10 MSEK på årsbasis, primärt genom kostnads-

neddragningar i Sverige. Åtgärdsprogrammet löper enligt plan och kommer att ha full effekt från 

2010.  

 

Fortsatt ser vi fördröjningar i upphandlings- och beslutsprocesser till följd av rådande 

konjunkturläge. Ledningen fortsätter att fokusera på försäljning och upparbetning av 

internationella säljkanaler, parallellt med hög kostnadskontroll. Därmed ser vi oss väl 

positionerade inför 2010. 

 

Jan B Andersson 

CEO 

 

12 november 2009 
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Delårsrapport januari – september 2009 
 
SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2009 

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 20,3 (23,7) MSEK vilket innebär 

en minskning med 14 %. Minskningen var främst hänförlig till 2,9 MSEK lägre omsättning på 

den engelska marknaden.  

 

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -5,4 (-1,5) MSEK. 

Rörelsekostnaderna för tredje kvartalet uppgick till -22,2 (-19,5) MSEK. 

Resultatet före skatt för kvartalet uppgick till -5,7 (-3,0) MSEK.  

Kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till -3,4 (-4,6) MSEK.  

 

Ortivus har inom ramen för en upphandling av ”Telemedicinsk utrustning för ambulans-

verksamheten”, av Västra Götalandsregionen tilldelats beslut om ramavtal, enligt press-

meddelande den 26 februari 2009. Leverans av systemet har påbörjats i tredje kvartalet 2009. 

Detta har inneburit investeringar för implementeringen under tredje kvartalet men där intäkterna 

primärt kommer att redovisas under de kommande kvartalen. 

 

Ortivus har, inom ramen för upphandlingen av ”Patientövervakningssystem till HIA/PCI vid Falu 

lasarett”, av Landstinget i Dalarna tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Falu lasarett med 

Ortivus övervakningssystem CoroNet. 

 

Ortivus har, inom ramen för upphandlingen av ”Övervakningsutrustning till Hjärtintensivvårds-

avdelningen/PCI och akutcentrum, Helsingborgs lasarett”, av Region Skåne tilldelats beslut om 

kontrakt för att utrusta Helsingborgs lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet.   

 

Det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet kommer att medföra sänkta kostnader med 

motsvarande 10 MSEK på årsbasis primärt genom kostnadsminskningar i den svenska 

verksamheten. Programmet kommer att ge full effekt från och med årsskiftet och är vid 

utgången av rapportperioden genomfört till en årsvis kostnadsbesparing om ca 60 %. 

Under tredje kvartalet togs engångskostnader kopplade till åtgärdsprogrammet om 1,4 MSEK. 

I tredje kvartalets rörelsekostnader 2008 ingår återföring av avsättning för avgångsvederlag till 

tidigare VD om 1,1 MSEK som slutreglerats. 

 

RESULTAT OCH STÄLLNING JANUARI – SEPTEMBER 2009 

 

Nettoomsättning 

Koncernens omsättning uppgick till 69,5 (59,5) MSEK för perioden.   

I Norden ökade omsättningen med 1,4 MSEK och i England minskade omsättningen med  

1,7 MSEK, jämfört med föregående år. 

Omsättningsökningen i Nordamerika (10,3 MSEK) är huvudsakligen en effekt av 

valutakursförändringar. 

 

Bruttoresultat, omkostnader och rörelseresultat  

Koncernens bruttoresultat för perioden uppgick till 52,6 (44,7) MSEK. Bruttomarginalen för 

perioden var 76 % (75 %). 

Koncernens rörelsekostnader uppgick till -72,5 (-65,4) MSEK.  

Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och strukturkostnader, se tabell nedan, för perioden 

januari till september uppgick till -13,2 (-17,2) MSEK.  

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -15,6 (-17,3) MSEK, varav avskrivningar av 

immateriella anläggningstillgångar uppgick till -4,2 (-36,6) MSEK, varav föregående år 

avvecklad verksamhet 30,0 MSEK.  Verksamheten i USA har resultatmässigt utvecklats över 

förväntan och exklusive nedskrivningar och strukturkostnader förbättrats från 6,9 till 13,7 MSEK 

delvis tack vare en gynnsam valutakursutveckling. 
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Aktiverade utvecklingsutgifter under perioden för främst CoroNet uppgick till 1,7 (2,9) MSEK. 

 

Periodens resultat, finansnetto och skatt  

Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamhet (kvarvarande verksamhet exkluderar under 

föregående år avyttrade dotterbolaget Medos AG) uppgick till -14,9 (-20,8) MSEK vilket 

motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning på – 0,72 (-1,01) SEK.  

Koncernens finansnetto uppgick till -0,5 (-2,2) MSEK och koncernens skuldsättningsgrad 

uppgick till 0,32x (0,24x). 

Aktuell skatt är hänförlig till Nordamerika. Inga underskottsavdrag finns aktiverade i koncernen 

eller bolagen. 

 
Segment

MSEK jan–sep 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Extern omsättning 51,0 40,7 4,1 5,8 14,4 13,0 0,0 0,0 69,5 59,5

Intern omsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 4,6 -1,2 -4,6 0,0 0,0

Nettoomsättning 51,0 40,7 4,1 5,8 15,6 17,6 -1,2 -4,6 69,5 59,5

Rörelseresultat 12,7 5,7 -0,8 -2,0 -27,6 -20,7 0,1 -0,3 -15,6 -17,3

Rörelseresultat exkl 
nedskrivningar & 
strukturreserver 13,7 6,9 -0,8 -2,0 -26,2 -21,8 0,1 -0,3 -13,2 -17,2

KoncernenNordamerika
Europa exkl 

Norden
Norden & Övriga 

länder Elimineringar 

 

 

Nettoomsättning

2009 2008 Förändring 2009 2008 Förändring

Nettoomsättning, MSEK jul-sep jul-sep % jan-sep jan-sep %

Nordamerika 14,5 14,4 1 51,0 40,7 25

Europa (exkl Norden) 1,1 4,0 -73 4,1 5,8 -29

Norden (& Övriga länder) 4,7 5,3 -11 14,4 13,0 11

Totalt 20,3 23,7 -14 69,5 59,5 17

 

 

Kassaflöde, investeringar och likviditet 

Den löpande verksamheten gav ett kassaflöde för kvartalet om -2,9 (-2,5) MSEK.  

Investeringarna för perioden uppgick till -3,3 (-4,6) MSEK och utgjordes främst av balanserade 

utvecklingsutgifter och till resterande del av förvärv av materiella anläggningstillgångar.  

Finansieringsverksamheten gav ett kassaflöde för perioden om 0,2 (9,3) MSEK och påverkades 

föregående år av upptagande av lån om 25,0 MSEK från några större aktieägare och 

amorteringar av långfristiga lån. 

Periodens kassaflöde var -10,2 (-7,9) MSEK.  

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 37,7 (50,1) MSEK och ej utnyttjad 

checkkredit uppgick till 5,0 MSEK. Kortfristiga placeringar uppgick till 1,4 (8,0) MSEK.  

 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 15,4 (17,5) MSEK och resultat före och efter skatt 

uppgick till -14,4 (-60,6) MSEK. Kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 17,8 (19,6) 

MSEK. Bolaget gjorde under perioden investeringar i immateriella tillgångar avseende 

balanserade utgifter om -1,7 (-2,9) MSEK. 
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Valberedning inför Ortivus årsstämma 2010 

I enlighet med pressmeddelande 19 oktober 2009 är sammansättningen av valberedningen inför 

Ortivus årsstämma 2010 följande. 

 

Valberedningens ledamöter: 

- Laurent Leksell 

- Peter Edwall 

- Ragnhild Wiborg, Consepio 

- Jonas Fredriksson, Neqst 

- Jon Risfelt, styrelsens ordförande, sammankallande 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Ortivus är genom sin verksamhet exponerad för många typer av risker både finansiella och mer 

rörelserelaterade risker. Riskhantering är en integrerad del av ledningsansvaret och bolaget har 

en policy och process för riskhanteringen som primärt fokuserar fyra olika risker: finansiella 

risker, operativa risker, landsrisker och legala/regulativa risker. 

 

Riskhanteringen och då primärt de finansiella riskerna finns mer utförligt beskrivna i 

årsredovisningen för 2008. 

 

För Ortivus bör i dagsläget speciellt noteras att bolaget inte är kassaflödespositivt och har tagit 

upp lån för att möjliggöra den fastlagda strategin. Bolaget strävar efter en internationalisering 

som är nödvändig för att långsiktigt kunna bära en framgångsrik produktutveckling, men än så 

länge är antalet internationella affärer begränsade utanför hemmamarknaderna i Sverige och 

USA. Det kan i dagsläget inte uteslutas att ytterligare strukturgrepp, åtgärdsprogram och/eller 

mer kapital kan komma behövas. 

 

Den nu pågående internationella finansiella krisen påverkar Ortivus kunder och deras vilja att 

göra nya satsningar, investeringar och projekt. Graden av påverkan är svårbedömd och skiljer 

sig mellan olika länder och marknader men gör den samlade bedömningen mer osäker. 

 

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tid-

punkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och 

osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. 

 
Transaktioner med närstående 

Som en väsentlig del av bolagets finansiering och i syfte att stärka likviditeten ingick bolaget den 

15 april 2008 ett syndikerat låneavtal om 25,0 MSEK med några av bolagets större ägare mot 

säkerhet i bolagets tillgångar. Lånet löper med marknadsmässig ränta motsvarande STIBOR 

180d + 5 % och löper till den 30 december 2010. 

 

Redovisningsprinciper 

Med undantag för de nedan angivna nya principerna tillämpar koncernen och moderbolaget 

samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen för 2008. Denna 

delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. 

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9:e 

kapitel.  

 

En ändrad version av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från och med 2009. 

Ändringen påverkar inte hur redovisade belopp beräknas, utan endast hur de presenteras. Den 

huvudsakliga effekten av ändringen kommer sig av att vissa intäkts- och kostnadsposter som 

tidigare redovisats direkt mot eget kapital nu ska redovisas som en del av ”övrigt totalresultat”, 

som är en del av resultatrapporteringen. De valutakursdifferenser som Ortivus tidigare redovisat 

direkt i eget kapital redovisas således nu i slutet av den förlängda rapporten över totalresultat. 

Efter detta tillägg introduceras ett nytt resultatbegrepp, kallat ”summa totalresultat”. Resultat 

efter skatt framkommer på samma sätt som under tidigare perioder. 
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Den nya standarden IFRS 8 Rörelsesegment har ersatt IAS 14 Segmentrapportering från och 

med 2009. IFRS 8 baseras i större utsträckning på upplysningar utifrån ett ”management 

perspective”. Introduktionen av IFRS 8 har dock inte föranlett någon ändring av Ortivus 

rapporterade segment. Inga nya eller ändrade upplysningar om segmenten föranleds i denna 

delårsrapport, jämfört med tidigare delårsrapporter eller årsredovisning. 

 

RFR 1.1 och 2.1 som tillämpades i årsredovisningen har från och med 2009 ersatts av RFR 1.2 

och 2.2. 

 

Utsikter för koncernen 2009 

Ambitionen att skapa en stabilare finansiell situation för koncernen med en kassaflödespositiv 

verksamhet och därefter en långsiktigt hållbar lönsamhet ligger fast och det tidigare beslutade 

åtgärdsprogrammet ska ses som ett viktigt steg mot detta mål. Ytterligare steg kan komma 

behöva vidtas. Ambitionen är att uppnå målet under 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell: Nedskrivningar och strukturkostnader

MSEK jan–sep 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Rörelsekostnader totalt -72,5 -65,4

Omstrukturerings-
kostnader för den 
svenska verksamheten - - - - 1,4 - - - 1,4 -

Omstrukturerings-
kostnader för den 
amerikanska 
verksamheten 1,0 - - - - - - - 1,0 -

Reservering för 
projektkostnader PRIDE - 1,2 - - - - - - - 1,2

Avgångsvederlag till 
tidigare koncernchef - - - - - -1,1 - - - -1,1

Total nedskrivningar 
och reserveringar 1,0 1,2 - - 1,4 -1,1 - - 2,4 0,1

Rörelsekostnader exkl 
nedskrivningar & 
strukturkostnader -70,1 -65,5

Fotnot: I periodens rörelsekostnader 2008 ingår återföring av avsättning för avgångsvederlag till tidigare VD om 1,1 MSEK som slutreglerats 

enligt överenskommelse.

Europa exkl 
Norden

Norden & Övriga 
länder Elimineringar KoncernenNordamerika
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Danderyd den 12 november 2009 

Ortivus AB (publ) 

 

Styrelsen 

 

Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen 

lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 12 november 2009. 

 

 

 Ortivus AB, Org.nr 556259-1205, Box 713, 182 17 Danderyd, Sverige 

 

Kommande finansiella rapporter 

Bokslutskommuniké för 2009 publiceras den 19 februari 2010 

Kvartalsrapport 1, 2010 publiceras den 22 april 2010 

 

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer. 

 

För ytterligare information 

Jan B Andersson CEO, mobil 0705-294 741 

Håkan Cranning, CFO, telefon 08-446 45 00, alt. mobil 073-834 46 18, eller  

E-post: förnamn.efternamn@ortivus.com 

Besök även www.ortivus.com 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Belopp i KSEK 2009 2008 # 2009 2008 2008

Nettoomsättning 20 331 23 723 # 69 483 59 545 83 113

Kostnad för sålda varor -4 639 -6 663 # -16 922 -14 858 -22 541

Bruttoresultat 15 692 17 060 # 52 561 44 687 60 572

Övriga rörelseintäkter 1 197 894 # 4 278 3 451 5 919

Försäljningskostnader -6 320 -5 819 # -21 171 -19 858 -28 741

Administrationskostnader -5 650 -5 189 # -19 503 -19 471 -29 742

Forsknings- och utvecklingskostnader -9 449 -7 487 # -30 193 -22 647 -41 574

Övriga rörelsekostnader -824 -971 # -1 594 -3 449 -8 290

Rörelseresultat -5 354 -1 512 # -15 622 -17 287 -41 856

Finansnetto -377 -1 456 -464 -2 249 -1 977

Resultat före skatt -5 731 -2 968 # -16 086 -19 536 -43 833

Aktuell skatt 7 -231 # 865 -397 585

Uppskjuten skatt 573 -874 # 306 -887 -491

Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet -5 151 -4 073 # -14 915 -20 820 -43 739

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 0 357 0 -25 207 -25 207

Resultat efter skatt -5 151 -3 716 -14 915 -46 027 -68 946

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser -1 276 9 670 -1 559 3 543 11 939

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -1 276 9 670 -1 559 3 543 11 939

Summa totalresultat för perioden -6 427 5 954 -16 474 -42 484 -57 007

Resultat efter skatt hänförligt till:

 Moderbolagets aktieägare -5 151 -3 716 -14 915 -46 027 -68 946

Periodens totalresultat hänförligt till:

 Moderbolagets aktieägare -6 427 5 954 -16 474 -42 484 -57 007

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,25 -0,18 -0,72 -2,22 -3,33

(resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier) 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,25 -0,20 -0,72 -1,01 -2,11

 från kvarvarande verksamheter

Antal aktier per balansdagen (tusental) 20 708 20 708 # 20 708 20 708 20 708

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 20 708 20 708 # 20 708 20 708 20 708

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 2 306 2 939 # 7 006 40 644 52 181

  -varav på immateriella anläggningstillgångar 1 393 1 775 # 4 180 36 637 47 154

  -varav avvecklad verksamhet - 14 - 30 023 30 023

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet avser tidigare dotterföretaget Medos AG mars mars
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

Belopp i KSEK 2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31

Anläggningstillgångar

Goodwill 50 626 45 276 49 955

Övriga immateriella anläggningstillgångar 21 827 33 754 24 268

Materiella anläggningstillgångar 8 084 9 822 9 515

Uppskjutna skattefordringar 11 565 10 454 12 495

Summa anläggningstillgångar 92 102 99 306 96 233

Omsättningstillgångar

Varulager 10 143 15 856 11 921

Kortfristiga fordringar 18 496 21 589 21 258

Kortfristiga placeringar 1 395 8 034 1 355

Likvida medel 37 740 50 118 50 510

Summa omsättningstillgångar 67 774 95 597 85 044

Summa tillgångar 159 876 194 903 181 277

Eget kapital 90 040 121 038 106 515

Långfristiga räntebärande skulder 25 000 28 744 28 805

Andra långfristiga skulder 859 1 303 567

Kortfristiga räntebärande skulder 3 750 718 -

Andra kortfristiga skulder 40 227 43 100 45 390

Summa eget kapital och skulder 159 876 194 903 181 277

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter  16 395 23 036 16 355

Eventualförpliktelser 6 654 7 253 6 646

 

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
jan-sep jan-sep jan-dec

Belopp i KSEK 2009 2008 2008

Ingående balans 106 515 163 022 163 022

Teckningsoptioner 0 500 500

Summa totalresultat för perioden -16 474 -42 484 -57 007

Utgående balans 90 040 121 038 106 515
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Belopp i KSEK 2009 2008 2009 2008 2008

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 912 -2 539 -7 051 -12 620 -18 976

Kassaflöde från investeringsverksamheten -671 2 685 -3 284 -4 602 -370

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 232 -4 756 177 9 323 8 222

Periodens kassaflöde -3 351 -4 610 -10 158 -7 899 -11 124

 

 

 

KONCERNENS NYCKELTAL 

 

2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Resultat efter skatt -14 915 -46 027 -68 946 -61 289 -149 186

Resultatmarginal % -23 -33 -53 -50 -64

Resultat/aktie, SEK -0,72 -2,22 -3,33 -2,96 -8,51

Räntabilitet på eget kapital % 1)
neg neg neg neg neg

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 1)
neg neg neg neg neg

Soliditet, % 56 62 59 64 68

Skuldsättningsgrad, x 0,32 0,24 0,27 0,13 0,16

Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK 4,35 5,84 5,14 7,87 10,92

Medelantal anställda 2)
95 100 98 111 172

1) Baserat på rullande 12 månader. 

2) Exkluderar för år 2007 medelantal anställda för det avyttrade Medos AG. 

År 2007 och år 2008 nyckeltal, förutom Resultat efter skatt, avser kvarvarande verksamheter. 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec

Belopp i KSEK 2009 2008 # 2009 2008 2008

Nettoomsättning 4 905 6 213 # 15 396 17 505 24 414

Kostnad för sålda varor -2 277 -2 609 # -8 672 -8 208 -11 870

Bruttoresultat 2 628 3 604 6 724 9 297 12 544

Rörelsekostnader -11 081 -7 897 -34 405 -29 611 -40 757

Rörelseresultat -8 453 -4 293 0 -27 681 -20 315 -28 213

Resultat från finansiella poster 5 649 -972 13 309 -40 304 -27 269

Resultat före skatt -2 804 -5 265 -14 372 -60 619 -55 482

Resultat efter skatt -2 804 -5 265 # -14 372 -60 619 -55 482

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 1 781 1 796 5 263 43 994 46 460

  -varav på immateriella anläggningstillgångar 1 393 1 393 4 180 4 110 5 370

I föregående års resultat från finansiella poster ingår nedskrivning av aktier i dotterbolag Medos AG per 30 juni 2008 med 38 682 KSEK och 

utdelningar från dotterbolag med 12 865 KSEK. I årets resultat från finansiella poster ingår utdelningar med 18 361 KSEK samt en nedskrivning av  

lämnat aktieägartillskott till Ortivus UK om 4 656 KSEK.

 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

Belopp i KSEK 2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 21 827 24 052 24 268

Materiella anläggningstillgångar 3 077 4 072 3 940

Andelar i koncernföretag 96 325 88 100 96 637

Summa anläggningstillgångar 121 229 116 224 124 845

Omsättningstillgångar

Varulager 9 501 11 601 11 353

Kortfristiga fordringar 10 634 24 017 17 087

Likvida medel 17 801 19 567 20 733

Summa omsättningstillgångar 37 936 55 185 49 173

Summa tillgångar 159 165 171 409 174 018

Eget kapital 118 820 128 055 133 192

Avsättningar 626 1 303 567

Långfristiga skulder 25 000 28 657 28 750

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 3 750 718 -

Andra kortfristiga skulder 10 969 12 676 11 509

Summa eget kapital och skulder 159 165 171 409 174 018

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter  15 000 15 000 15 000

Eventualförpliktelser 6 654 7 253 6 646
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HUVUDKONTOR 

Ortivus AB 

Box 713 

Karlsrovägen 2D 

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 North America, Inc. 

PO Box 276 

2324 Sweet Parkway Rd. 

Decorah, IA 52101-0276 

USA 

Telefon: +1 563 387 3191 

Telefax: +1 563 387 9333 

E-post: sales@ortivusna.com 

www.ortivusna.com 

 

Ortivus North America, Inc. 

2525 Daniel Johnson Boulevard, Suite 300 

Laval, Quebec 

H7T 1S9 

Kanada 

Telefon: +1 450 682 6262 

Telefax: +1 450 682 8117 

E-post: sales@ortivusna.com 

www.ortivusna.com 

 

Ortivus UK Ltd 

2 Turnberry House 

Solent Business Park 

Fareham, Hants PO15 7FJ 

Storbritannien 

Telefon: +44 1489 889201 

Telefax: +44 1489 889206 

E-post: sales@ortivus.co.uk 

www.ortivus.com 
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